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ท่ี  GUNKUL 64/021   

                                                        24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง ชีแ้จงสาเหตกุารเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานจากงวดเดียวกนักบัปีก่อนเกินร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถงึ ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การจดัทําและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

 ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึงข้างต้น บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ขอเรียน

ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยตามงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานผลการดาํเนินงานสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 
ปี 2563 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1,495.88 1,526.50 (30.62) (2.01%) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4,093.36 4,504.40 (411.04) (9.13%) 

รายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ 2,146.63 1,067.68 1,078.95 101.06% 

รายไดต้ามสัญญาเช่าเงินทุน 913.48 - - - 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 259.27 - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,977.60 - - - 

รายไดอ่ื้น 77.45 58.32 19.13 32.80% 

รายไดร้วม 10,974.54 7,195.26 3,779.28 52.52% 

ตน้ทุนจากการขายและการใหบ้ริการ 5,608.30 3,450.39 2,157.91 62.54% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 955.28 840.18 115.09 13.70% 

รวมค่าใชจ่้าย 6,590.66 4,290.57 2,300.10 53.61% 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 72.60 268.65 (196.05) (72.97%) 

ตน้ทุนทางการเงิน 911.77 910.07 1.70 0.19% 

กาํไรสาํหรับงวด 3,425.29 2,222.29 1,203.00 54.13% 

กาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 3,412.34 2,147.33 1,265.01 58.91% 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.39 0.24 0.15 62.50% 

 กาํไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีผลกําไรสว่นท่ีเป็น

ของบริษัทฯ ปรากฎ ผลกําไรสุทธิ 3,425.29 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน แสดงผลกําไรสทุธิ 2,222.29 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเงิน 1,203.00 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 54.13 โดยผลกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 นัน้ มีการเปล่ียนแปลงจากปีก่อน ตามรายละเอียด ดงันี ้
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 รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมแสดงในงบการเงินรวมจํานวน 10,974.54 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 3,779.28     

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 52.52 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีแสดงรายได้รวมจํานวน 7,195.26 ล้านบาท โดย

สรุปตามสว่นงานได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่วนงานขายสินค้า 

รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 1,495.88       

ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 1,526.50 ล้านบาท ลดลง จํานวน 30.62 ล้านบาท คิดเป็น

ลดลงร้อยละ 2.01 เน่ืองจากบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งรอการสง่มอบสนิค้าในชว่งไตรมาส 1 ปี 2564 

2. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 แสดงจํานวน 4,093.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 4,504.40  ล้านบาท ลดลง 

จํานวน 411.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.13 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 1,995.41 1,681.96 313.45 18.64% 

 - ในประเทศ 888.87 875.81 13.07 1.49% 

 - ต่างประเทศ 1,106.53 806.15 300.38 37.26% 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานลม 3 โครงการรวม 170 เมกะวตัต ์ 2,097.95 2,822.44 (724.49) (25.67%) 

 2.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

รายได้ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจํานวน 1,995.41 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวด

เดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 1,681.96 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 313.45 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.64 เพ่ิมขึน้

จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ท่ีเพ่ิมขึน้ในต่างประเทศรวม 224.50 เมกะวัตต์ ดังท่ีกล่าวข้างต้น โดยมีรายได้จาก

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.8 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์คิมิทส ึประเทศ

ญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนาม ซึง่เร่ิมรับรู้รายได้ทนัทีตัง้แต่ทําการเข้าซือ้

กิจการจํานวน 4 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ขนาดรวม 60            

เมกะวตัต์ เม่ือเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Tan Chau ขนาด 50 เมกะวัตต์ ในเดือนพฤศจิกายน 

2563 และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Phong Dien II ขนาด 50 เมกะวตัต์ ในเดือน ธนัวาคม 2563 เป็นต้นมา 

 2.2 รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานลม 

 รายได้ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 2,097.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบั  

ปีก่อนแสดงจํานวน 2,822.44 ล้านบาท ลดลง จํานวน 724.49 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.67 กําลงัการผลิตท่ีลดลง

เน่ืองจากปี 2562 ฤดมูรสมุท่ีเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเร็วกว่าปี 2563 จงึมีผลให้กระแสลมท่ีผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกนั

เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีปริมาณลดลง และได้กลบัมาเป็นปกติแล้วในไตรมาส 4 ของปีก่อน 

3. ส่วนงานก่อสร้างและบริการ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการแสดงในงบการเงินรวม สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดง

จํานวน 2,146.63 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 1,067.68 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,078.95       
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ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.06 เน่ืองจาก ได้มีการรับรู้รายได้เกิดขึน้จากการเข้าทําสญัญาก่อสร้างให้กับหน่วยงานรัฐ 

และภาคเอกชน โดยเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างผ่านบริษัทย่อยในกลุ่ม (บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด) 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) จนถึงปัจจุบนั ไม่ต่ํากว่า 8,500 ล้านบาท ทัง้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานระบบ

ไฟฟ้า งานก่อสร้างสายสง่บนดินและใต้ดิน ซึง่เป็นไปตามการท่ีคาดการณ์ไว้ตามแผนงานของบริษัทฯ 

4. รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงนิทุน 

รายได้จากการขายทรัพย์สนิตามสญัญาเชา่เงินทนุ จากการปรับของมาตรฐานทางบญัชี (TFRS 16) ท่ีเร่ิมบงัคบัใช้ 

1 มกราคม 2563 สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 913.48 ล้านบาท ซึง่เกิดจากรายได้ในส่วนของการ

ทําสญัญาเชา่ท่ีดินและอาคารสําหรับโครงการท่ีทําสญัญากบัโครงการโลตสั และสว่นของรายได้จากการขายไฟฟ้าบนหลงัคา

ให้กบัภาคเอกชนซึง่เป็นสญัญาระยะยาว 10-15 ปี 

5. กาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ 

 กําไรจากการต่อรองราคาซือ้ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 259.27 ล้านบาท ซึง่เกิดจาก

การเข้าซือ้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนามจํานวน 4 โครงการ ขนาดรวม 160 เมกะวัตต์ ตามท่ีได้กล่าว     

ไปข้างต้น 

6. กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 1,977.60    

ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 2 โครงการ ขนาดรวม 141.78         

เมกะวตัต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Utsunomiya ขนาด 66.78 เมกะวตัต์ เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 และ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Iwakuni ขนาด 75 เมกะวตัต์ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 สง่ผลให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและมี

ความสามารถในการก่อหนี ้เพ่ือใช้สําหรับการหมุนเวียนและการลงทุนใหม่ด้านพลงังานทดแทนและอ่ืนๆ เพ่ือสร้างอัตรา

ผลตอบแทนท่ีสงูขึน้และรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ 

ต้นทนุจากการขายและการให้บริการ สําหรับสว่นงานขายสินค้า สว่นงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

และส่วนงานก่อสร้างและบริการ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 5,608.30 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 3,450.39 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพ่ิมขึน้ 2,157.91 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

62.54 โดยสรุปแยกต้นทนุตามสว่นงานได้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 
ปี 2563 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนจากการขาย 1,110.67 1,040.34 70.33 6.76% 

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 1,738.35 1,499.38 238.97 15.94% 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 52.88 47.71 5.17 10.84% 

ตน้ทุนในการก่อสร้าง 1,814.55 862.95 951.60 110.27% 

ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 891.85 - - - 

 ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 1,867.43 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 910.66 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 956.77 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

105.06 การเพ่ิมขึน้ดังกล่าว สอดคล้องกับการเพ่ิมขึน้ของงานก่อสร้างท่ีรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ

ตามงวดงานก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึน้ 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจํานวน 955.28 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 840.18 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 115.10 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

13.70 เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึน้จากการเตรียมความพร้อมในงานก่อสร้างของบริษัทยอ่ยในกลุม่ 

(บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั) โดยมี Backlog ไมต่ํ่ากว่า 8,500 ล้านบาท ดงัท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น นอกจากนี ้

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึน้จากการดําเนินการศึกษาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม 

จํานวน 4 โครงการ รวม 160 เมกะวตัต์ ซึง่ได้มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการศกึษาการ

ขายโครงการในประเทศญ่ีปุ่ นทัง้ 2 โครงการซึง่ได้รับรู้เป็นกําไรพิเศษในปี 2563 ทัง้หมดแล้ว 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

1.  ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 13.87 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ

งวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงเป็นกําไร จํานวน 19.89 ล้านบาท ซึง่เป็นขาดทนุท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงอนัเป็นผลมาจากการแปลง

ค่าสกุลเงินตราต่างประเทศในทุกสิน้งวดจากเหตุผลหลกั คือ การตัง้หนีสํ้าหรับการจ่ายชําระค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลมเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

2. ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 13.22 

ล้านบาท โดยเกิดจากการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐจากโครงการพลงังานลมในอดีต และ สญัญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้จากโครงการพลงังานไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ และพลงังานลม ซึง่เร่ิมบนัทกึตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

3. ต้นทนุจากทรัพย์สินตามสญัญาเช่าเงินทนุ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจํานวน 891.85 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากกลุม่บริษัทได้ถือปฎิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า เก่ียวกบัการรับรู้

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่า ส่งผลให้การบนัทึกบญัชีให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า

ดงักลา่วเปล่ียนแปลงไป 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

  ต้นทนุทางการเงิน สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 911.77 ล้านบาท เปรียบเทียบ

กบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 910.07 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 1.70 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.19 เน่ืองจาก

บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ ชุดใหม่เพ่ือนํามาทดแทนหุ้นกู้ ชุดเดิมท่ีถึงกําหนดชําระในไตรมาส 2 เป็นจํานวน 1,348.70 ล้าน

บาท และมีการเข้าทําสญัญาเงินกู้ เพ่ิมขึน้จากการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนามใน

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ขนาดรวม 60 เมกะวตัต์  

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดง

จํานวน 72.60 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 268.65 ล้านบาท ลดลงจํานวน 196.05         

ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 72.98 เน่ืองจากโครงการได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Adder 8 บาทต่อหน่วย) ท่ีจะครบ

กําหนด 10 ปี ในปี 2564 จึงโดนผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีฉบับ 36 (IAS 36) ในการตัง้สํารองด้อยค่าของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จํานวน 2 โครงการตามสดัส่วนการถือหุ้น ประกอบด้วยโครงการ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ท 26 

เมกะวตัต์ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 40 และโครงการ บริษัท กนักลุ ชบูพุาวเวอร์เจน จํากดั 30.9 เมกะวตัต์ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 

51 โดยทัง้ 2 โครงการ ได้มีการตัง้สํารองด้อยค่าของโครงการจํานวน 218.12 ล้านบาท หากพิจารณาผลการดําเนินการ

ตามปกติ โดยไม่คํานวณผลกระทบจากการตัง้สํารองดังกล่าว ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า         

จะแสดงจํานวน 290.72 ล้านบาท 
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 ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562  

หน่วย : ลา้นบาท 
ปี 2563 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 11,782.49 7,285.16 4,497.33 61.73 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 34,249.67   31,756.38 2,493.29 7.85 

สินทรัพย์รวม  46,032.16 39,041.54 6,990.62 17.91 

หน้ีสินหมุนเวียน 12,982.57 8,205.06 4,777.51 58.23 

หน้ีสินรวม 33,556.84 27,708.63 5,848.21 21.11 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 12,475.31 11,332.91 1,142.40 10.08 

 สินทรัพย์รวม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 46,032.16 ล้านบาท เม่ือ

เทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงจํานวน 39,041.54 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 6,990.62 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.91 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัตอ่ไปนี ้

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 11,782.49 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกัน

กับปีก่อนแสดงท่ีจํานวน 7,285.16 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 4,497.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.73 โดยเพ่ิมขึน้อย่างมี

สาระสําคัญจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งได้รับจากการขายโครงการในประเทศญ่ีปุ่ นทัง้ 2 โครงการในช่วง     

ไตรมาส 4 ปี 2563 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 34,249.67 ล้านบาท เม่ือเทียบกับสินทรัพย์

ไม่หมนุเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 31,756.38 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 2,493.29 ล้านบาท เกิด

จากการเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการเข้าซือ้กิจการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม 4 

โครงการ ขนาดรวม 160 เมกะวตัต์ และจากการบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สญัญาเช่าตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16  

(TFRS 16) สําหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Roof Top) ซึง่เร่ิมบงัคบัใช้และปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีใหม่

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 หนีส้ินรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 33,556.84 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ

หนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 27,708.63 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 5,848.21 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 21.11 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัตอ่ไปนี ้

หนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 12,982.57 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันกับ    

ปีก่อนแสดงจํานวน 8,205.56 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้เป็นเงินหมนุเวียนภายใน

บริษัทฯ และสําหรับการลงทนุในโครงการใหม่ รวมถึงเจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งจากการก่อสร้างโครงการท่ียงัไม่ถึง

กําหนดชําระ และจากส่วนของหุ้นกู้ จะท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนท่ีจะจําหน่ายหุ้นกู้ ชดุใหม่

ทดแทนหุ้นกู้ชดุเดิมท่ีถงึกําหนดชําระ 

หากพิจารณาถึงอตัราส่วนทุนหมนุเวียนโดยหกัส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีจะครบกําหนดภายใน 1 ปี และ

ส่วนของหุ้นกู้ ท่ีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ซึ่งมีสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวรองรับ รวมถึงส่วนของหุ้นกู้ ท่ีทางบริษัทฯ ได้

วางแผนจะจําหน่ายหุ้นกู้ชดุใหม ่เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ชดุเดิม จะมีอตัราสว่น 1.22 เทา่ 
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  หนีส้ินไม่หมนุเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 20,574.27 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัหนีส้ินไม่

หมุนเวียนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 19,503.57 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 1,070.70 ล้านบาท 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าภายใต้สญัญาเช่าตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) สําหรับโครงการ

พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Roof Top) ซึง่เร่ิมบงัคบัใช้และปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีใหม่ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เป็นต้นไป โดยเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเงิน 535.51 ล้านบาท จากการเพ่ิมขึน้ของประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนโรงไฟฟ้า โดย

เพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 110.46 ล้านบาท และจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินตราสารอนพุนัธ์จากการทําสญัญาแลกเปล่ียนเงินสกุล

เงินดอลล่าร์สหรัฐจากโครงการพลงังานลมในอดีต และ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้จากโครงการพลงังานไฟฟ้าพลงั

แสงอาทิตย์ และพลงังานลม ซึง่เร่ิมบนัทึกตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเงิน 571.89  ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 12,475.31 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัสว่น

ของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 11,332.91 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 1,142.40 ล้านบาท คิดเป็น

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.08 เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรเพ่ิมขึน้จํานวน 1,646.96 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ทํา

การเข้าซือ้ธุรกิจยอ่ยแห่งหนึง่โดยหลงัการเข้าซือ้ธุรกิจเป็นจํานวนอตัราร้อยละ 100 ของหุ้นทนุ ทําให้เกิดสว่นขาดทนุจากการ

เปล่ียนแปลงสดัสว่นความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยเป็นจํานวน 205.96 ล้านบาท และทําให้สว่นได้เสียของกิจการท่ีบริษัทฯ 

ไมมี่อํานาจควบคมุ ลดลงจํานวน 495.24 ล้านบาท 

 

 ด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจด้าน

การบริการก่อสร้างครบวงจร บริษัทฯ ยงัคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2564 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเน่ือง

กวา่ 8 ปีของบริษัทฯ (นบัตัง้แตเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  
  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

             (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ) 

                ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง / นางสาวธนวรรณ พฒันะอเนก 

เลขานกุารบริษัท / หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท 

สํานกักรรมการผู้จดัการ 

โทรศพัท์: 02-242-5867 / 02-242-4868 

อีเมล์: chantra@gunkul.com / tanawan..pat@gunkul.com 

mailto:chantra@gunkul.com
mailto:tanawan..pat@gunkul.com

