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(ตอ่หน้าถดัไป) 

 

ที่  GUNKUL 63/025   

                                                      25 กมุภาพนัธ์ 2563 

เร่ือง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปลีย่นแปลงผลการด าเนินงานจากงวดเดยีวกนักบัปีก่อนเกินร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถงึ    ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีน พ.ศ. 2544 

 ตามข้อบังคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างถึงข้างต้น บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)        

ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้
 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลก าไรส่วนที่

เป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลก าไรสุทธิ 2,147.33 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันกับปีก่อน แสดงผลก าไรสทุธิ 

1,085.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 97.88 โดยผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้ มีการ

เปลีย่นแปลงจากปีก่อน ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

(ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

การเปลี่ยนแปลง 
2562 2561 

รายได้จากการขาย 1,526.50 1,344.96 181.54 13.50% 

รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟา้ 4,504.40 2,929.75 1,574.65 53.75% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ 1,067.67 1,955.78 (888.11) (45.41%) 

รวมรายได้ 7,195.26 6,460.89 734.37 11.37% 

ต้นทนุขาย รับเหมาก่อสร้างและให้บริการ 3,450.38 3,169.97 280.41 8.85% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 840.18 743.04 97.14 13.07% 

คา่ธรรมเนียมยกเลกิสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ - 588.10 (588.10) (100.00%) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น - 146.81 (146.81) (100.00%) 

รวมค่าใช้จ่าย 4,290.57 4,647.93 (357.36) (7.68%) 
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(ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

% เปลี่ยนแปลง 
2562 2561 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 268.65 269.40 (0.75) (0.28%) 

ต้นทนุทางการเงิน 910.08 800.45 109.63 13.70% 

การแบ่งปันก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,147.33 1,085.17 1,062.16 97.88% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ - 5.07 (5.07) (100.00%) 

สว่นท่ีเป็นของสว่นผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 74.96 88.17 (13.21) (14.98%) 

ก าไรสุทธิ 2,222.29 1,178.41 1,043.88 88.58% 

 ด้านรายได้ 

 1. รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 แสดงจ านวน 1,526.50

ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 1,344.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 181.54 ล้านบาท       

คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.50 เติบโตจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและผู้ รับเหมาเอกชนเพิ่ม และ
จากการขยายตวัของงานก่อสร้างประเภทตา่ง ๆ ของภาครัฐเพิ่มสงูขึน้ 

 2. รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส าหรับ ปี สิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 แสดงจ านวน 4,504.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 2,929.75 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ จ านวน 1,574.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.75 โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญัเกิดจาก

รายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้จากตา่งประเทศ รวม 65.3 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์

เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.8 เมกะวตัต์ และจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์คิมิทสึ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5        

เมกะวตัต์ ซึง่ได้มีการเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 และ ไตรมาส 2 ปี 2562 ตามล าดบั รวมถึง

กระแสไฟฟา้จากโครงการลมทีม่ีผลผลติสงูขึน้จากภาวะแรงลมเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน  

 3. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 จ านวน 1,067.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 1,955.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ลดลงร้อยละ 45.41 เนื่องจากรายได้ปีก่อนเกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟา้กงัหนัลมและได้รับรู้รายได้เสร็จสิน้แล้ว 

อย่างไรก็ตามปัจจุบนัทางบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากัด (“FEC”) ตัง้แต่เดือน

กรกฎาคมในปีที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน มี Backlog ไม่ต ่ากว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งจะ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตัง้แตไ่ตรมาส 4 ปี 2562 ไปจนถึงปี 2564 และคาดการณ์วา่จะสามารถเตบิโตด้านรายได้โดยชดัเจน

ในปี 2563 เป็นต้นไป 
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 ด้านค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดง

จ านวน 840.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 743.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 97.14

ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.07 โดยบริษัทฯ มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อท าการตรวจสอบข้อมลูการลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่มีทัง้โครงการท่ียงัท าการศึกษาอยู ่และโครงการที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการลงทนุ

แล้วดงัเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จ านวนรวม 60 เมกะวตัต์ ซึ่งได้ท าการซือ้ขาย

เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (และแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น           

ที่เรียบร้อย) ยงัผลให้เกิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 

2. ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมยกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดของเงินตราต่างประเทศ เนื่องจาก    

บริษัทฯ ได้ท าการบอกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดของเงินตราตา่งประเทศเป็นจ านวน 588.10 ล้านบาท และผลกระทบ
ดงักลา่วได้สิน้สดุลงและแสดงผลขาดทนุเป็นคา่ใช้จ่ายไว้เรียบร้อยทัง้จ านวน อนัเนื่องจากการแข็งคา่ขึน้ของสกลุเงินบาท 

ตอ่ สกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา ในระหวา่งการบริหารการติดตัง้โครงการกงัหนัลมทัง้ 3 โครงการของบริษัทฯ และไม่มี

รายการดงักลา่วในปี 2562 แตอ่ยา่งใด 

3. ต้นทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 910.08 ล้าน

บาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 800.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 109.63 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.70 เนื่องจากในปี 2562 ไม่มีการบันทึกต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ระหวา่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ได้มีการเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 และ ไตรมาส 2 ปี 2562 แล้ว 

 

ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

2562 2561 

สนิทรัพย์หมนุเวียน  7,285.16 5,422.79 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 31,756.38   30,201.96 

สินทรัพย์รวม  39,041.54 35,624.75 

หนีส้นิหมนุเวียน 8,205.06 8,504.66 

หนีส้นิรวม 27,708.63 26,124.70 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 11,332.91 9,500.05 
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 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจ านวน 7,285.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนักบัปีก่อนแสดงที่จ านวน 5,422.79 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝาก

สถาบันการเงินระยะสัน้ที่ใช้เป็นหลกัประกัน ซึ่งเกิดจากรายได้จากโครงการต่างๆที่มีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ในช่วงที่ผา่นมา  

ในส่วนของหนีส้ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจ านวน 8,205.06 ล้านบาท ลดลงจากงวด

เดียวกันกบัปีก่อนแสดงจ านวน 8,504.66 ล้านบาท โดยลดลงจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อใช้เป็นเงิน

หมนุเวียนภายในบริษัทฯ และจากสว่นของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ าหน่ายหุ้นกู้ ชุดใหม่

ทดแทนหุ้ นกู้ ชุดเดิมที่ถึงก าหนดช าระได้ในงวดเดียวกันจ านวน 2,800 ล้านบาท ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

เรียบร้อยแล้ว อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน (Current Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะเป็น

อตัรา 0.89 เทา่ เพิ่มขึน้จากปีก่อนแสดงอตัรา 0.64 เทา่ 

 ด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจ

ด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร บริษัทฯ ยงัคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2563 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ซึ่งเป็นการเติบโต

ตอ่เนื่องกวา่ 9 ปีของบริษัทฯ (นบัตัง้แตเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  

   บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แสดงจ านวน 11,332.91 ล้าน

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

  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

             (นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์) 

                ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง / นางสาวธนวรรณ พฒันะอเนก 
เลขานกุารบริษัท / หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท 
ส านกักรรมการผู้จดัการ 
โทรศพัท์: 02-242-5867 / 02-242-5868 
อีเมล:์ chantra@gunkul.com / tanawan..pat@gunkul.com 
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