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ที่  GUNKUL 64/136  
                                                         10 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานจากงวดเดียวกนักบัปีก่อนเกนิรอ้ยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง     ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

 ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่อา้งถึงขา้งตน้ บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียน
ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินส าหรบังวด สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ดงันี ้

▪ ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับงวด สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 และ 2563 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
ไตรมาสท่ี 3 การเปลีย่นแปลง งวดเก้าเดือน การเปลีย่นแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 334.78  373.33  (38.55) (10.33%) 1,092.97  980.27  112.70  11.50% 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,206.65  946.49  260.16  27.49% 3,478.63  2,878.44  600.19  20.85% 
รายไดจ้ากการก่อสรา้งและใหบ้ริการ 296.87  460.88  (164.01) (35.59%) 1,111.77  1,131.48  (19.71) (1.74%) 
รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินตามสญัญาเช่า
เงินทนุ 

641.63  777.21  (135.58) (17.44%) 926.78  860.46  66.32  7.71% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ (25.22) (23.25) (1.97) (8.47%) 108.61  (61.57) 170.18  276.41% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมลูค่า
ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ ์

179.14  21.33  157.81  739.85% 312.88  14.03  298.85  2,130.08% 

ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ -    -    - - -    106.88  (106.88) (100.00%) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย -    806.53  (806.53) (100.00%) -    806.53  (806.53) (100.00%) 

รายไดอ้ื่น 14.12  2.68  11.44  426.87% 54.44  40.99  13.45  32.81% 
รายได้รวม 2,647.97  3,365.20  (717.23) (21.31%) 7,086.08  6,757.52  328.56  4.86% 
ตน้ทนุจากการขายและการใหบ้รกิาร 1,534.25  1,868.81  (334.56) (17.90%) 3,959.87  3,820.25  139.62  3.65% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 227.40  256.71  (29.31) (11.42%) 647.17  670.71  (23.54) (3.51%) 
ขาดทนุจากการลดทนุในบริษัทย่อย 9.43  -    9.43  100.00% 130.50  -    130.50  (100.00%) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,771.08  2,125.52  (354.44) (16.68%) 4,737.55  4,490.96  246.59  5.49% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและ
การรว่มคา้ 

69.76  53.04  16.72  31.51% 260.78  190.31  70.47  37.03% 

ตน้ทนุทางการเงิน 243.09  264.42  (21.33) (8.07%) 724.58  677.04  47.54  7.02% 
ก าไรส าหรบังวด 597.68  1,008.51  (410.83) (40.74%) 1,739.87  1,730.41  9.46  0.55% 
ก าไรสทุธิส่วนของบริษัทใหญ ่ 589.17 1,001.25 (412.08) (41.16%) 1,721.49 1,719.58 1.91 0.11% 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.07 0.11 (0.04) (36.36%) 0.20 0.20 - - 

▪ ก าไรสุทธิ 
 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ส าหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 มีผลก าไรตามการแบ่งก าไร(ขาดทนุ) ส่วนที่
เป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลก าไรสุทธิส าหรับงวด 3 เดือนเท่ากับ 589.17 ล้านบาท และส าหรับงวด 9 เดือนเท่ากับ 1,721.49        

ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน แสดงผลก าไรสุทธิส าหรบังวด 3 เดือน จ านวนเงิน 1,001.25 ลา้นบาท ลดลง 412.08       
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 41.16 และส าหรับงวด 9 เดือนแสดงจ านวนเงิน 1,719.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 0.11 โดยผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ส  าหรบังวด สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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▪ รายได้ 
บริษัทฯ มีรายไดร้วมส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 แสดงในงบการเงินรวมจ านวน 2,673.20 ลา้นบาท ลดลง

จ านวน 715.26 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 21.11 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่แสดงรายไดร้วมจ านวน 3,388.45 ลา้นบาท และ     
มีรายได้รวมส าหรับงวด 9 เดือน แสดงจ านวน 6,977.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 158.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32    
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่แสดงรายไดร้วมจ านวน 6,819.09 ลา้นบาท โดยสรุปตามส่วนงานไดด้งัต่อไปนี ้

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
แสดงจ านวน 1,206.65 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 946.49 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 260.16 ลา้นบาท    
คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.49 และส าหรับงวด 9 เดือน แสดงจ านวน 3,478.63 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดง

จ านวน 2,878.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 600.19 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 20.85  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ตารางแสดงรายไดแ้ยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 3 การเปลีย่นแปลง งวดเก้าเดือน การเปลีย่นแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  612.65   510.05   102.60  20.11% 1,891.02  1,582.89   308.13  19.47% 

 - ในประเทศ  200.82   212.53   (11.71) (5.51%)  661.26   709.21   (47.95) (6.76%) 

 - ต่างประเทศ  411.82   297.52   114.30  38.42% 1,229.76   873.68   356.08  40.76% 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานลม  594.00   436.44   157.56  36.10% 1,587.61  1,295.55   292.06  22.54% 

 1.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
รายได ้ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจ านวน 612.65 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน

แสดงจ านวน 510.05 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 102.60 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.11 และส าหรับงวด 9 เดือน แสดงจ านวน 
1,891.02 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 1,582.89 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 308.13 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.47 เพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยท์ี่เพ่ิมขึน้ในต่างประเทศรวม 225.30 เมกะวตัต ์โดยมีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.8 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยค์ิมิทสึ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5              
เมกะวตัต ์จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ประเทศเวียดนาม ซึ่งรบัรูร้ายไดเ้ขา้มาเต็มไตรมาสจ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ขนาดรวม 60 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Tan Chau ขนาด 50 เมกะวตัต ์
และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Phong Dien II ขนาด 50 เมกะวตัต ์
 1.2 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานลม 
 รายได ้ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจ านวน 594.00 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน
แสดงจ านวน 436.44 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 157.56 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.10 และส าหรับงวด 9 เดือน แสดงจ านวน 
1,587.61 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 1,295.55 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 292.06 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.54 โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้เนื่องจาก ผลการด าเนินงานที่กลับมาเป็นปกติ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวม 170           
เมกะวตัต ์ 
 อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นไดว้่ารายไดใ้นส่วนของ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม ในปี 2564 ดีขึน้อย่างเห็นไดช้ดัเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

งวดการด าเนินงาน หน่วยการผลิต (GWh) รายได้รวม (ล้านบาท) 
9 เดือน ปี 2563 208.18 1,295.55 
9 เดือน ปี 2564 260.10 1,583.13 
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2. ส่วนงานก่อสร้างและบริการ 
 รายได ้ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจ านวน 296.87 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน
แสดงจ านวน 460.88 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 164.01 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 35.59 และส าหรับงวด 9 เดือน แสดงจ านวน 
1,111.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 1,131.48 ล้านบาท ลดลงจ านวน 19.71 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.74 โดยรายไดท้ี่ลดลงในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่ส่งผลใหก้ารก่อสรา้งในบางโครงการล่าชา้กว่าก าหนด 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรูร้ายได้ตามปกติในไตรมาสที่ 4 จากการเข้าท าสัญญาก่อสรา้งให้กับหน่วยงานรัฐ และ
ภาคเอกชน โดยเขา้ร่วมประมูลงานก่อสรา้งผ่านบริษัทย่อยในกลุ่ม (บริษัท ฟิวเจอร ์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากัด) ทัง้งานก่อสรา้งสถานี
ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า งานก่อสรา้งสายส่งบนดินและใตด้ิน 
 

▪ ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
1. ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 

 ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 แสดงผลขาดทนุจ านวน 25.22 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงผลขาดทุนจ านวน 23.25 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 1.97 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 8.47 และ
ส าหรบังวด 9 เดือน แสดงผลก าไรจ านวน 108.61 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนักบัปีก่อน แสดงผลขาดทนุจ านวน 61.57 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 170.18 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 276.41 ซึ่งเป็นก าไรที่ยงัไม่ไดเ้กิดขึน้จริงอันเป็นผลมาจากการแปลงค่าสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในทุกสิน้งวดจากเหตุผลหลกั คือ การแปลงค่าเงินกูย้ืมระยะยาวของโครงการเวียดนามซึ่งเขา้ท าสญัญาเป็นสกุลเงินดอลล่าร์
สหรฐัฯ รวมทัง้การบริหารการช าระหนีส้ินเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ 

2. ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ์
 ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ส  าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
แสดงผลก าไรจ านวน 179.14 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงผลก าไรจ านวน 21.33 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ จ านวน 157.81 
ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 739.85 และส าหรบังวด 9 เดือน แสดงผลก าไรจ านวน 312.88 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับ        
ปีก่อน แสดงผลก าไรจ านวน 14.03 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 298.85 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2,130.08 โดยเกิดจากการท าสญัญา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัจากโครงการพลงังานลมในอดีต และ สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากโครงการพลงังานไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย ์และพลังงานลม ซึ่งเริ่มบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่              
1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

▪ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการรว่มคา้ ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจ านวน 69.76 
ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 53.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ จ านวน 16.72  ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 31.51 
และส าหรับงวด 9 เดือน แสดงจ านวน 260.78 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 190.31 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 70.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.03 เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศมาเลเซีย จ านวน 
29.99 เมกะวตัต ์ซึ่งบริษัทฯถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 70 ไดร้บัรูร้ายไดค้่าปรบัจากการส่งมอบโรงไฟฟ้าจากทางผูร้บัเหมาก่อสรา้งล่าชา้กว่าที่
ก าหนดในสญัญา นอกจากนี ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ บริษัท จี-พาวเวอร ์ซอรท์ 26 MW     
ถือหุ้นสัดส่วนรอ้ยละ 40 และโครงการ บริษัท กันกุล ชูบุพาวเวอรเ์จน จ ากัด 30.9 MW ถือหุ้นสัดส่วนรอ้ยละ 51 มีการจ าหน่ายไฟฟ้า            
เชิงพาณิชยไ์ดเ้พ่ิมขึน้จากการปรบัปรุงอปุกรณภ์ายในโครงการ  
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▪ ด้านฐานะการเงิน ณ วันที ่30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
ปี 2564 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน  7,331.91  11,782.49 (4,450.58) (37.77%) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 35,190.33 34,249.67 940.66  2.75% 
สินทรัพยร์วม  42,522.24 46,032.16 (3,509.92) (7.62%) 
หนีส้ินหมุนเวียน 8,762.28 12,982.57 (4,220.30) (32.51%) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 20,743.93 20,574.27 169.66  0.82% 

หนีส้ินรวม 29,506.21 33,556.84 (4,050.64) (12.07%) 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 13,016.04 12,475.31 540.72  4.33% 

▪ สินทรัพยร์วม 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 42,522.24 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรพัย์
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 46,032.16 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 3,509.92 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 7.62 โดยเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงดงัต่อไปนี ้

 สินทรพัยห์มุนเวียน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจ านวน 7,331.91 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับสินทรพัยห์มุนเวียน ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 11,782.49 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 4,450.58 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 37.77 โดยลดลงอย่างมี
สาระส าคญัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน รวมถึงการลดลงของลูกหนีก้ารคา้
และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น และรายไดท้ี่ยงัไม่เรียกช าระ 
 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 35,190.33 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 34,249.67 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึน้จ านวน 940.66 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.75 

▪ หนีสิ้นรวม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 29,506.21 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัหนีส้ินรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 33,556.84 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 4,050.64 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.07 โดยเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงดงัต่อไปนี ้
 หนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจ านวน 8,762.28 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 12,982.57 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 4,220.30 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 32.51 โดยลดลงจากการช าระ
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเจา้หนีค้่าสินทรพัยข์องโครงการเวียดนาม 

หากพิจารณาถึงอัตราส่วนทุนหมุนเวียนโดยหักส่วนของเจา้หนีค้่าสินทรพัย ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการก่อสรา้งโครงการ
โรงไฟฟ้า ซึ่งจะกลายเป็นสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวในอนาคต รวมถึงเงินกูย้ืมระยะยาวที่จะครบก าหนดภายใน 1 ปี และส่วนของหุน้กูท้ี่จะถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี ซึ่งมีสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวรองรบั และในส่วนของหุน้กูท้ี่ทางบริษัทฯ ไดว้างแผนจะจ าหน่ายหุน้กูชุ้ดใหม่ เพื่อ
ทดแทนหุน้กูช้ดุเดิม จะมีอตัราส่วน 1.76 เท่า 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 20,743.93 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 20,574.27 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึน้จ านวน 169.66 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.82 
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ดว้ยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทัง้ดา้นธุรกิจพลงังานทดแทนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกบัพลงังานและเทคโนโลยี ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจดา้นการบริการก่อสรา้งครบวงจร อีกทั้งบริษัทฯ ยังขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจกัญชา  – กัญชง เพราะเล็งเห็นถึง
ผลตอบแทนที่ดีทัง้ระยะสัน้และระยะยาว กอปรกับบริษัทฯ มีความพรอ้มและขอ้ดีในการลงทุนส าหรบัโครงการนีห้ลายดา้น ฉะนัน้บริษัทฯ 
ยงัคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2564 ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องกว่า 10 ปีของบริษัทฯ (นบัตัง้แต่เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                (นายสมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั) 
                  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 

นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง / นางสาวธนวรรณ พฒันะเอนก 
เลขานกุารบรษิัท / ผูช้่วยผูจ้ดัการส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 
ส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
โทรศพัท:์ 02-242-5867 / 02-242-5868 
อีเมล:์ chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com 
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