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ที่  GUNKUL 62/044   

                                                      13 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปลีย่นแปลงผลการด าเนินงานจากงวดเดยีวกนักบัปีก่อนเกินร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถงึ    ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีน พ.ศ. 2544 

 ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างถึงข้างต้น บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)          

ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 

2562 ดงันี ้

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่  31 มีนาคม 2562 และ 2561     

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2562 2561 2562 2561 

รายได้รวม 1,460.60 1,735.62 353.45 546.44 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัท 224.89 (108.36) (47.02) (274.46) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ - 3.78 - - 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 7.06 34.60 - - 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  231.95 (69.99) (47.02) (274.46) 

บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีผลก าไรตาม

การแบ่งก าไร(ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลก าไรสุทธิ 224.89 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนักับ    

ปีก่อนแสดงผลขาดทนุสทุธิ 108.36 ล้านบาท (กรณีปรับปรุงสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างธุรกิจจ านวน 104.58 

ล้านบาทเพื่อการเปรียบเทียบการน าเสนองบการเงินแล้ว) โดยผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่        

31 มีนาคม 2562 นัน้ มีการเปลีย่นแปลงจากปีก่อน ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม % 
เปลี่ยนแปลง 2562 2561 

รายได้จากการขาย 331.16 279.36 +18.54% 

รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟา้ 850.35 384.05 +121.42% 
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รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ 263.49 1,035.44 -74.55% 

รวมรายได้ 1,460.60 1,735.62 -15.85% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 189.66 151.30 +25.35% 

คา่ธรรมเนียมยกเลกิสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ - 588.10 -100.00% 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 3.30 56.79 -94.19% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,016.58 1,686.13 -39.71% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 68.34 71.49 -4.41% 

ต้นทนุทางการเงิน 275.02 136.74 101.13% 

การแบง่ปันก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 224.89 (108.36) 307.54% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ - 3.78 -100.00% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 7.06 34.60 -79.60% 

ก าไรสุทธิ 231.95 (69.99) 431.40% 

  1.1   รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 แสดงจ านวน 850.35 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 384.05  

ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 466.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 121.42 โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญัเกิด

จากการจ าหน่ายไฟฟา้จากโรงไฟฟ้ากงัหันลมครบทัง้ 3 โครงการ รวม 170 เมกะวตัต์ ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั

กับปีก่อนที่จ าหน่ายไฟฟ้าเพียง 60 เมกะวตัต์ รวมถึงการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์      

เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 38.1 เมกะวตัต์ 

 1.2 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 263.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 1,035.44    

ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 74.55 เนื่องจากรายได้ปีก่อนเกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟา้กงัหนัลมและได้รับรู้

รายได้เสร็จสิน้แล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากัด 

(“FEC”) ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมในปีที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างจนถึงปัจจุบนั มี Backlog ประมาณ 6,100 

ล้านบาท ซึง่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปี 2562 ไปจนถึงปี 2563  

 1.3   รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 แสดง

จ านวน  331.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกบัปีก่อนแสดงจ านวน 279.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 51.80      

ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.54 เติบโตจากการได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจ าหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟา้ให้กบัภาครัฐเพิ่มขึน้ 

              1.4 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ จ านวน 38.36 ล้านบาท โดยเกิดจากการตัง้

คา่ประมาณการคา่ใช้จา่ยผลตอบแทนพนกังานเพิ่มขึน้ โดยงวดเดียวกนักบัปีก่อนบริษัทฯ มีผลขาดทนุ จึงมิได้ตัง้ประมาณ

การคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไว้ 
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 1.5  บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 แสดงจ านวน 275.02 

ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 136.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 138.28 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 101.13 เนื่องจากบริษัทฯ มีสญัญาสินเช่ือโครงการเพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการ

โรงไฟฟ้ากงัหนัลมครบทัง้ 3 โครงการ รวม 170 เมกะวตัต์ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนักับปีก่อนที่จ าหน่าย

ไฟฟ้าเพียง 60 เมกะวตัต์ รวมถึงการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น

ขนาด 38.1 เมกะวตัต์ 

ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

2562 2561 

สนิทรัพย์หมนุเวียน  5,348.66 5,538.60 

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์สทุธิ 22,750.19   23,018.09 

สนิทรัพย์รวม  35,040.91 35,624.75 

หนีส้นิหมนุเวียน 7,997.62 8,504.66 

หนีส้นิรวม 25,398.05 26,124.70 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 9,642.86 9,500.05 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวม 25,398.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อนที่แสดงจ านวน 

26,124.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวนจากปีก่อนจ านวน 726.65 ล้านบาท เนื่องจากความผนัผวนจากการแข็งค่า

ของเงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินเยน สง่ผลกระทบต่อการแปลงค่าของสินทรัพย์ที่ไปลงทุนที่ประเทศญ่ีปุ่ นให้มีจ านวนลดลง

เมื่อแปลงคา่หนีส้นิจากเงินเยนเป็นเงินบาทจากการท างบการเงินรวมเป็นเงินบาทตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองตอ่ไป 

 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 แสดงจ านวน 7,997.62 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

กบัปีก่อนจ านวน 8,504.66 ล้านบาท เนื่องจากการบริหารจดัการสดัสว่นของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินให้ลดลง

ส าหรับอตัราสว่นหมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียนเป็นอตัรา 0.67 เท่าจากปีก่อนแสดงอตัรา 0.65 เท่า โดยเมื่อตดัผลกระทบ

จากสว่นของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ าหนา่ยหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่

ถึงก าหนดช าระได้ในงวดเดียวกนั) อตัราสว่นหมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 จะเป็นอตัรา 1.02 

เทา่ เพิ่มขึน้จากปีก่อนแสดงอตัรา 0.96 เทา่  

 ด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจ

ด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร จึงก าหนดนโยบายให้มีการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ ใหมเ่พื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่จะหมดอายลุงใน

เดือนตลุาคม 2562 นี ้และบริษัทฯ ยงัคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่อง

กว่า 8 ปีของบริษัทฯ (นบัตัง้แต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จึงเห็นว่า

หนีส้นิหมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้จากการจดัประเภทรายการใหม่ “สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี” ไม่มีผลกระทบต่อ
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การด ารงสภาพคลอ่งของบริษัทฯ แต่ประการใด และบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้อีก 

2,500 ล้านบาท ส าหรับบริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ย เพื่อรองรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ตอ่ไป  

   บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 แสดงจ านวน 9,642.86 ล้านบาท 

และ 9,500.05 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นได้นบัรวมก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีไว้แล้ว โดยปรากฎรายการที่มี

ผลกระทบท าให้สว่นผู้ ถือหุ้นลดลงดงันี ้

- Treasury stock จากโครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จ านวน 304.67 ล้านบาท 

- ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (การเข้าซือ้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัท ฟิวเจอร์       

อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั “FEC”) จ านวน 464.75 ล้านบาท 

  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

             (นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์) 

                ประธานกรรมการบริหาร 

นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง / นางสาวธนวรรณ พฒันะอเนก 
เลขานกุารบริษัท / หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท 
ส านกักรรมการผู้จดัการ 
โทรศพัท์: 02-242-5867 / 02-242-4868 
อีเมล:์ chantra@gunkul.com / tanawan..pat@gunkul.com 
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