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ที่  GUNKUL 63/069   

                                                      13 พฤษภาคม 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 าหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงันี ้

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 

 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีผลก าไรตามการแบ่ง

ก าไร(ขาดทุน) สว่นที่เป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลก าไรสุทธิ 439.10 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน 

แสดงผลก าไรสทุธิ 224.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 95.25 โดยผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ส าหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 นัน้ มีการเปลีย่นแปลงจากปีก่อน ตามรายละเอียด ดงันี ้

  หน่วย:ล้านบาท 

(ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

การเปลี่ยนแปลง 
2563 2562 

รายได้จากการขาย 380.04 331.16 48.88 14.76% 

รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟา้ 936.17 850.35 85.82 10.09% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ 260.63 263.49 (2.86) (1.09%) 

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ธุรกิจ 106.88 - 106.88 100.00% 

ก าไรจากตราสารอนพุนัธ์ 73.53 - 73.53 100.00% 

รายได้อื่น 16.31 15.60 0.71 4.55% 

รวมรายได้ 1,773.56 1,460.60 312.96 21.43% 

ต้นทนุขาย รับเหมาก่อสร้างและให้บริการ 940.27 823.62 116.65 14.16% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 211.81 189.66 22.15 11.68% 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 80.43 3.30 77.13 2,337.27% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,232.51 1,016.58 215.93 21.24% 
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(ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

% เปลี่ยนแปลง 
2563 2562 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 75.82 68.34 7.48 10.95% 

ต้นทนุทางการเงิน 155.81 275.02 (119.21) (43.35%) 

การแบง่ปันก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 439.10 224.89 214.21 95.25% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.60 7.06 (6.46) (91.50%) 

ก าไรสุทธิ 439.70 231.95 207.75 89.57% 

 ด้านรายได้ 

 1. รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 แสดงจ านวน 380.04 

ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 331.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 48.88 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.76 เติบโตจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและผู้ รับเหมาเอกชนเพิ่ม และจากการ
ขยายตวัของงานก่อสร้างประเภทตา่งๆ ของภาครัฐเพิ่มสงูขึน้ 

 2. รายได้จากการขายไฟฟ้าและสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 

มีนาคม 2563 แสดงจ านวน 936.17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 850.35 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ จ านวน 85.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.09 โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้อยา่งมีสาระส าคญัเกิดจากรายได้

จากการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้จากต่างประเทศ รวม 93.5 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์คิมิทส ึ

ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5 เมกะวัตต์ ซึ่งได้มีการเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 และจาก

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ประเทศเวียดนาม ขนาดรวม 60 เมกะวตัต์ติดตัง้ใน

เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นมา 

 3. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 

2563 จ านวน 260.63 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 263.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง

ร้อยละ 2.86 ปัจจุบนัทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมลูงานก่อสร้างจนถึงปัจจุบนัผ่านบริษัทย่อยในกลุ่ม (บริษัท ฟิวเจอร์       

อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากดั) โดยมี Backlog ไม่ต ่ากวา่ 7,000 ล้านบาท ซึง่ได้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 

2562 ไปจนถึงปี 2564 และคาดการณ์วา่จะสามารถเติบโตด้านรายได้โดยชดัเจนในไตรมาส 2 ปี 2563 เป็น ต้นไป 

 4. ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ธุรกิจแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 แสดง

จ านวน 106.88 ล้านบาท เปรียบเทีบกบังวดเดียวกนักับปีก่อน คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 100 เกิดจากการเข้าซือ้โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ประเทศวียดนาม ขนาดรวม 60 เมกะวตัต์ติดตัง้ เมื่อวนัที่                    

5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทรายได้ขาย

ไฟฟา้ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 จนถึงก่อนวนัเข้าซือ้กิจการ (5 กมุภาพนัธ์ 2563) 
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 5. ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์แสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 แสดงจ านวน 

73.53 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 100 เนื่องจากการบนัทึกก าไรจากการวดั

มลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ซึง่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 ด้านค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 แสดง

จ านวน 211.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันกบัปีก่อนแสดงจ านวน 189.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 22.15

ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.68 เนื่องจากบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน
จากการเตรียมความพร้อมในงานก่อสร้างของบริษัทย่อยในกลุม่ (บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากดั) โดยมี 

Backlog ไมต่ ่ากวา่ 7,000 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น 

2. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 แสดง

จ านวน 80.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันกบัปีก่อนแสดงจ านวน 3.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 77.13 ล้าน
บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2,337.27  ซึง่เป็นขาดทนุท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงอนัเป็นผลจาก 

1) การจองซือ้เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐส าหรับการจ่ายช าระคา่ซอ่มบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม 

2) การกู้ยืมของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศระหวา่งกนั ระหวา่งเงินสกลุเยนและเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ  

3. ต้นทนุทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 155.81 ล้าน

บาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 275.02 ล้านบาท ลดลงจ านวน 119.21 ล้านบาท คิดเป็นลดลง

ร้อยละ 43.35 เนื่องจากในปี 2563 อตัราดอกเบีย้ลดลงจากการทยอยช าระคืนเงินต้นของเงินกู้ ยืมระยะยาวโครงการ

ในช่วงที่ผ่านมา และการปรับลดลงของอัตราดอกเบีย้ลอยตัวตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้อตัรา

ดอกเบีย้ที่ใช้ค านวณเป็นฐานเพื่อค านวณดอกเบีย้จา่ย (THBFIX) ลดลงอยา่งมากในไตรมาสปัจจบุนัซึง่สง่ผลดีตอ่กิจการ 

และฝ่ายจดัการยงัคาดการณ์วา่จะด าเนินการจดัท า Interest Rate Swap (IRS) เพื่อก าหนดอตัราดอกเบีย้คงที่ตอ่ไป 

ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สนิทรัพย์หมนุเวียน  6,526.84 7,285.16 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 34,616.43 31,756.38 

สินทรัพย์รวม  41,143.27 39,041.54 

หนีส้นิหมนุเวียน 9,799.55 8,205.06 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 20,460.27 19,503.57 

หนีส้นิรวม 30,259.81 27,708.63 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,883.46 11,332.91 
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 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 แสดงจ านวน 6,526.84 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

แสดงที่จ านวน 7,285.16 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเงินฝากสถาบนัการเงินระยะสัน้ที่ใช้เป็นหลกัประกนั ซึ่งเกิด

จากการเข้าซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ประเทศวียดนาม ขนาดรวม 60      

เมกะวตัต์ติดตัง้ เสร็จสิน้แล้วเมื่อวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  

ในส่วนของหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 แสดงจ านวน 9,799.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน

แสดงจ านวน 8,205.06 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จาก  

(1) เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์จากการเข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม  2 โครงการจ านวนเงิน 1,382 ล้านบาท 

(ประมาณ 42 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยจะมีการช าระเงินทัง้จ านวนในเดือนพฤษภาคม 2563 ผ่านการกู้ยืมเงินระยะยาว

โครงการจากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ ซึง่จะท าให้หนีส้ินหมนุเวียนลดลงใน ไตรมาส 2 ตอ่ไป 

(2)  บริษัทฯ จะมีการช าระคืนหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในปี 2563 จ านวนเงิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งการจดัหา

เงินได้มาจากการออกหุ้นกู้ชดุใหมท่ี่ได้ท าการเสนอขายเสร็จสิน้ในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,348.70 

ล้านบาท  

(3) บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถลดเจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ในประเทศญ่ีปุ่ นได้ในไตรมาส 3 ปี 2563 อีกเป็น

จ านวนเงินประมาณ 2,366 ล้านบาท จากการน าโครงการกู้ เงินกับสถาบนัการเงินในรูปแบบเงินกู้ สนบัสนุนโครงการ

ต่อไป และคาดการณ์วา่หนีส้ินหมนุเวียนจะลดลงมากในไตรมาส 3 ปีนีต้่อไป  อตัราสว่นหมนุเวียน (Current Ratio) ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จะเป็นอตัรา 0.67 เทา่ ลดลงจากปีก่อนแสดงอตัรา 0.89 เทา่ ซึง่บริษัทฯ คาดว่าอตัราสว่นสภาพ

คลอ่งจะเร่ิมเพิ่มขึน้ตัง้แตไ่ตรมาส 2 เป็นต้นไป เนื่องจากการคาดการณ์การลดลงของหนีส้นิหมนุเวียน 

 ด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจ

ด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร บริษัทฯ ยงัคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2563 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ซึ่งเป็นการเติบโต

ตอ่เนื่องกวา่ 9 ปีของบริษัทฯ (นบัตัง้แตเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  

   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 แสดง

จ านวน 10,792.96 ล้านบาท และ 10,712.21 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นได้นบัรวมก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับ

งวดไว้แล้ว  

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

             (นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์) 

                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

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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