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ที่  GUNKUL 64/072    

                                                         13 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานจากงวดเดียวกนักบัปีก่อนเกินร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถึง     ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การจดัทําและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ      

ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

 ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างถึงข้างต้น บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ขอเรียนชีแ้จง

ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินสําหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ดงันี ้

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
งบการเงนิรวม 

การเปล่ียนแปลง 
ปี 2564 ปี 2563 

รายได้จากการขาย 268.74 380.04 (111.30) (29.29%) 

รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟา้ 1,112.58 936.17 176.41 18.84% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ 454.39 260.63 193.76 74.34% 

รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสญัญาเช่าเงินทนุ 210.02 - - - 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 4.20 - - - 

กําไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 254.57 73.53 181.04 246.21% 

กําไรจากการตอ่รองราคาซือ้ - 106.88 (106.88) (100.00%) 

รายได้อ่ืน 18.61 16.31 2.30 14.10% 

รายได้รวม 2,323.11 1,773.55 549.56 30.99% 

ต้นทนุจากการขายและการให้บริการ 1,188.98 940.27 248.71 26.45% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 210.95 211.82 (0.87) (0.41%) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน - 80.43 (80.43) (100.00%) 

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษัทย่อย 121.08 - 121.08 - 

รวมค่าใช้จ่าย 1,521.01 1,232.51 288.49 23.41% 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 85.89 75.82 10.07 13.28% 

ต้นทนุทางการเงิน 241.59 155.81 85.78 55.05% 

กําไรสําหรับงวด 613.66 439.70 173.96 39.56% 

กําไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ 608.59 439.10 169.49 38.60% 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.07 0.05 0.02 40.00% 

 กาํไรสุทธิ 

 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีผลกําไรตามการแบ่งกําไร(ขาดทนุ) 

สว่นที่เป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลกาํไรสุทธิ 613.66 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน แสดงผลกําไรสทุธิ 439.70 
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ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 39.56 โดยผลกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้สําหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงจาก       

ปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมแสดงในงบการเงินรวมจํานวน 2,323.11 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 549.56 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 30.99 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีแสดงรายได้รวมจํานวน 1,773.55 ล้านบาท โดยสรุปตามส่วนงานได้

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่วนงานขายสนิค้า 

รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 268.74 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 380.04 ล้านบาท ลดลง จํานวน 111.30 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.29 

เน่ืองจากผลกระทบจากการชะลอตวัการใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และการใช้สถานการณ์ฉกุเฉิน ซึง่ส่งผล

เกิดความลา่ช้าในการสัง่ซือ้และสง่มอบสินค้าในไตรมาส 1 ปี 2564 

2. ส่วนงานผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2564 แสดงจํานวน 1,112.58 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 936.17 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 

176.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.84 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟา้จากพลงังาน 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 585.67 478.30 107.37 22.45% 

 - ในประเทศ 238.06 267.08 (29.02) (10.86%) 

 - ตา่งประเทศ 347.61 211.22 136.39 64.57% 

รายได้จากการขายไฟฟา้พลงังานลม 3 โครงการรวม 170 เมกะวตัต์ 526.91 457.87 69.04 15.08% 

 2.1 รายได้จากการขายไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

รายได้ สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 585.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน

แสดงจํานวน 478.30 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 107.37 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.45 เพ่ิมขึน้จากการจําหน่ายไฟฟ้า     

เชิงพาณิชย์ท่ีเพ่ิมขึน้ในต่างประเทศรวม 225.30 เมกะวตัต์ โดยมีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนาม ซึง่

รับรู้รายได้เข้ามาเตม็ไตรมาส จํานวน 4 โครงการ รวม 160 เมกะวตัต์  

 2.2 รายได้จากการขายไฟฟา้พลงังานลม 

 รายได้ สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 526.91 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน

แสดงจํานวน 457.87 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 69.04 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.08 โดยรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจาก ผลการ

ดําเนินงานที่กลบัมาเป็นปกติ ของโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม รวม 170 เมกะวตัต์ 

3. ส่วนงานก่อสร้างและบริการ 

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 จํานวน 

454.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 260.63 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 193.76  ล้านบาท หรือคิดเป็น   

ร้อยละ 74.34 เน่ืองจาก ได้มีการรับรู้รายได้เกิดขึน้จากการเข้าทําสญัญาก่อสร้างให้กบัหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน โดยเข้าร่วม
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ประมลูงานก่อสร้างผ่านบริษัทย่อยในกลุ่ม (บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั) ทัง้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานระบบ

ไฟฟา้ งานก่อสร้างสายสง่บนดินและใต้ดิน ซึง่เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ 

4. รายได้จากการขายทรัพย์สนิตามสัญญาเช่าเงนิทุน 

รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสญัญาเช่าเงินทุน สําหรับงวด สิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 210.02    

ล้านบาท ซึง่เกิดจากรายได้จากการขายไฟฟา้บนหลงัคาให้กบัภาคเอกชนซึง่เป็นสญัญาระยะยาว 10-15 ปี 

5. กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จํานวน 4.20 ล้านบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนแสดงเป็นขาดทนุ จํานวน 80.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นกําไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริงอนัเป็นผลมาจากการแปลงค่าสกลุเงินตรา

ต่างประเทศในทกุสิน้งวดจากเหตผุลหลกั คือ การตัง้หนีส้ําหรับการจ่ายชําระค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเป็น

เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

6. กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 กําไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จํานวน 254.57 

ล้านบาท โดยเกิดจากการทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ และ สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากโครงการ

พลงังานไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ และพลงังานลม ซึ่งเร่ิมบนัทึกตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินซึ่งมีผล

บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ 

 ต้นทนุจากการขายและการให้บริการ สําหรับส่วนงานขายสินค้า ส่วนงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า และส่วนงาน

ก่อสร้างและบริการ สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 1,188.98 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบั        

ปีก่อนแสดงจํานวน 940.27 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 248.71 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.45 โดยสรุปตามสว่นงานได้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
ปี 2564 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุจากการขาย 211.25 286.18 (74.93) (26.18%) 

ต้นทนุขายไฟฟา้ 444.47 427.66 16.81 3.93% 

ต้นทนุการให้บริการ 13.32 10.11 3.21 31.75% 

ต้นทนุในการก่อสร้าง 370.24 216.33 153.91 71.15% 

ต้นทนุขายทรัพย์สินตามสญัญาเชา่เงินทนุ 149.70 - - - 

1. ต้นทุนจากการขาย สําหรับงวด สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 211.25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวด

เดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 286.18 ล้านบาท ลดลง จํานวน 74.93 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 26.18 สอดคล้องกบัรายได้

จากการขายที่ลดลง 

2. ต้นทนุในการก่อสร้างและบริการ สําหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 383.56 ล้านบาท เปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 226.44 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 157.12 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 69.39 การ

เพ่ิมขึน้ดงักล่าว สอดคล้องกบัการเพ่ิมขึน้ของงานก่อสร้างท่ีรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการตามงวดงานก่อสร้าง

ที่เพ่ิมขึน้ 

3. ต้นทนุจากทรัพย์สินตามสญัญาเช่าเงินทนุ สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 149.70 ล้านบาท 

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้ถือปฎิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า เก่ียวกับการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และ

หนีส้ินตามสญัญาเช่า สง่ผลให้การบนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าดงักลา่วเปลี่ยนแปลงไป 
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 ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย 

 ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด สิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 

121.08 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท Gunkul International (Mauritius) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ดําเนินการลดทนุจดทะเบียน 

อนัเป็นผลมาจากการจําหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Iwakuni ในประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 และได้รับรู้    

ผลกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วจํานวน 1,171.12 ล้านบาทในไตรมาส 4 ไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามการดําเนินการ

ลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วต้องใช้เวลาดําเนินการราว 3 สปัดาห์ สง่ผลให้การลดทนุแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1 ในปี 2564  

 ต้นทุนทางการเงนิ 

 ต้นทนุทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จํานวน 241.59 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 155.81 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 85.78 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 55.05 

เน่ืองจากการมีการเข้าทําสญัญาเงินกู้ เพ่ิมขึน้จากการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามขนาด

รวม 60 เมกะวตัต์ และการเข้าทํารายการโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์อีก 2 โครงการ รวม 100 เมกะวตัต์  

 ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
ปี 2564 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมนุเวียน 9,181.98 11,782.49 (2,600.51) (22.07%) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 34,128.27 34,249.67 (121.40) (0.35%) 

สนิทรัพย์รวม  43,310.24 46,032.16 (2,721.92) (5.91%) 

หนีส้ินหมนุเวียน 10,140.97 12,982.57 (2,841.60) (21.89%) 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 20,005.70 20,574.27 (568.57) (2.76%) 

หนีส้ินรวม 30,146.67 33,556.84 (3,410.17) (10.16%) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 13,163.58 12,475.31 688.27 5.52% 

 สนิทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 43,310.24 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 46,032.16 ล้านบาท โดยลดลงจํานวน 2,721.92 ล้านบาท หรือลดลง     

ร้อยละ 5.91 สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการบริหารเงินสดคงเหลือดงักล่าวเพ่ือไป

ชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ 

 หนีส้นิรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงจํานวน 30,146.67 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ

หนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 33,556.84 ล้านบาท ลดลงจํานวน 3,410.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

10.16 สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีลดลงจากการบริหารเงินสดคงเหลือเพ่ือไปชําระเงิน

กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพ่ือลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ 

หากพิจารณาถึงอัตราส่วนทุนหมุนเวียนโดยหักส่วนของเจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้า ซึง่จะกลายเป็นสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวในอนาคต รวมถึงเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีจะครบกําหนดภายใน 1 ปี และ

ส่วนของหุ้นกู้ ท่ีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ซึง่มีสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวรองรับ และในส่วนของหุ้นกู้ ท่ีทางบริษัทฯ ได้วางแผน

จะจําหน่ายหุ้นกู้ชดุใหม ่เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ชดุเดิม จะมีอตัราสว่น 1.61 เทา่ 
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 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 31 มีนาคม 2564 จํานวน 13,163.58 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัส่วนของ   

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 12,475.31 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 688.27 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

5.52 เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรเพ่ิมขึน้จํานวน 608.59 ล้านบาท และกําไรจากผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน

จากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึน้จํานวน 56.67 ล้านบาท 

ด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า             

ธุรกิจด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2564 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการเติบโต

ตอ่เน่ืองกวา่ 10 ปีของบริษัทฯ (นบัตัง้แตเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  

  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

              (ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั) 

                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง / นางสาวธนวรรณ พฒันะอเนก 

เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยผู้จดัการ 

สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

โทรศพัท์: 02-242-5867 / 02-242-4868 
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