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ที่  GUNKUL_LT-OUT_65-040 

                                                        11 พฤษภาคม 2565 

เร่ือง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานจากงวดเดียวกนักบัปีก่อนเกินรอ้ยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง     ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงิน                 
และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

 ตามขอ้บังคบัตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่อา้งถึงขา้งตน้ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียน
ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงิน ส าหรบังวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ดงันี ้

▪ ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบังวด สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 และ 2564 

ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญั 
ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย 267.37 268.74 (1.37) (0.51%) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 947.01 1,112.58 (165.57) (14.88%) 

รายไดจ้ากการก่อสรา้งและบริการ 436.06 454.39 (18.33) (4.03%) 

รายไดต้ามสญัญาเช่าเงินทนุ          344.14  210.02 134.12 63.86% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์          294.36  254.57 39.79 15.63% 

รายไดอ้ื่น              8.82  18.61 (9.79) (52.61%) 

รายไดร้วม 2,297.76 2,318.91 -21.15 -0.91% 

ตน้ทนุจากการขายและการใหบ้ริการ 1,324.77 1,188.98 135.79 11.42% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร          210.55  210.95 (0.40) (0.19%) 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ              8.80          (4.20) 13.00 309.52% 

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษัทย่อย                 -    121.08 (121.08) (100.00%) 

รวมค่าใชจ้่าย 1,544.12 1,516.81 27.31 1.80% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้            67.59         85.89  (18.30) (21.31%) 

ตน้ทนุทางการเงนิ          244.31       241.59  2.72 1.13% 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้            71.89         32.75  39.14 119.51% 

ก าไรส าหรบังวด          505.02       613.66  (108.64) (17.70%) 

ก าไรสทุธิส่วนของบริษัทใหญ่          503.35       608.59  (105.24) (17.29%) 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)              0.06           0.07  (0.01) (14.29%) 
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▪ ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ส าหรบังวด สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีผลก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 

ปรากฎ ผลก าไรสุทธิ 503.35 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน แสดงผลก าไรสทุธิ 608.59 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน
เงิน 105.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 17.29 โดยผลก าไรสุทธิที่ เกิดขึ ้น ส าหรับงวด สิ ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2565 นั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ตามรายละเอียด ดงันี ้

▪ รายได้ 
บริษัทฯ มีรายไดร้วมแสดงในงบการเงินรวมจ านวน  2,297.76 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 25.35 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

1.09 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่แสดงรายไดร้วมจ านวน 2,323.11 ลา้นบาท โดยสรุปตามส่วนงานไดด้งัต่อไปนี ้
1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส าหรบังวด สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  

แสดงจ านวน 947.01 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 1,112.58 ล้านบาท ลดลง จ านวน 165.57          
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 14.88 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตารางแสดงรายไดแ้ยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน 

รายการ 
ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 584.80 585.67 (0.87) (0.15%) 
 - ในประเทศ  229.06 238.06 (9.00) (3.78%) 
 - ต่างประเทศ  355.74  347.61 8.13 2.34% 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานลม 3 โครงการรวม 170 เมกะวตัต ์ 362.21 526.91 (164.70) (31.26%) 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานลม ส าหรบังวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 แสดงจ านวน 362.21 ลา้นบาท เปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกันกบัปีก่อนแสดงจ านวน 526.91 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 164.70 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 31.26 ก าลงัการผลิตที่
ลดลงเนื่องจากฤดมูรสมุที่เขา้มาในประเทศไทยค่อนขา้งชา้กว่าปี 2564 จึงมีผลใหก้ระแสลมที่ผลิตไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัเมื่อเทียบกับ  
ปีก่อนมีปริมาณลดลง หน่วยไฟที่ผลิตได้จึงลดลงไปจ านวน 28.5 ล้านหน่วยโดยประมาณ อย่างไรก็ตามคาดว่าตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 
กระแสลมจะกลบัมาเป็นปกติ 

2. รายได้จากการขายทรัพยส์ินตามสัญญาเช่าเงินทุน 
รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน ส าหรับงวด สิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2565 แสดงจ านวน 344.14         

ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 210.02 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 134.12 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
63.86 จากการขายไฟฟ้าบนหลงัคาใหก้บัภาคเอกชนที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นสญัญาระยะยาว 10-15 ปี  

▪ รายได้อื่น 
 รายได้อื่น ส าหรบังวด สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 แสดงจ านวน 7.56 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน
แสดงจ านวน 17.40 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 9.84 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 56.55 ลดลงเนื่องจากในปี 2564 มีการกลบัรายการ
ตน้ทุนการก่อสรา้งที่มีการประมาณการไวส้งูกว่าตน้ทุนการก่อสรา้งที่เกิดขึน้จริง แต่ในปี 2565 ไม่มีการปรบัรายการดงักล่าว คงมีแค่
ดอกเบีย้รบั และรายไดอ้ื่นๆที่เกิดขึน้ตามปกติเท่านัน้ 

▪ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ ส าหรบังวด สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  แสดงจ านวน 67.59 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 85.89 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 18.30 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 
21.31 เนื่องจากรายไดส้่วนเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้าทยอยหมดอายสุญัญาลงในปี 2563 เป็นตน้ไป 
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▪ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ส าหรบังวด สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565  แสดงจ านวน 71.89 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน

กับปีก่อนแสดงจ านวน 32.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 39.14 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 119.51 สาเหตุหลักมาจากภาษี        
เงินปันผลจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น 

 
นอกจากนี ้ ในส่วนของ บริษัทย่อย “จี.เค.ไบโอ เอ็กซ์แทรคชั่น” ได้รับใบอนุญาตโรงสกัดสาร CBD จาก ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มเดินหนา้น าผลผลิตไปใชใ้นผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องส าอางและยาสมุนไพร 
ออกจ าหน่ายสู่ตลาดตามแผนที่วางไว ้ 

ทัง้นีห้ลงัจากที่บริษัทฯไดร้บัใบอนุญาตฯ แลว้ บริษัทฯ จะเดินหนา้ด าเนินธุรกิจตามแผนที่ไดว้างไวเ้พื่อน าผลผลิตที่ไดจ้าก
การสกัดกญัชงไปใชใ้นผลิตภัณฑอ์าหารหรือเครื่องส าอาง รวมถึงยาสมนุไพร ภายใตข้อ้ก าหนดตามที่ทางส านักงานอย.อนุญาต เพื่อ
น าสารสกัดทัง้ CBD Full Spectrum, CBD Distillation และ CBD isolated ไปใชผ้ลิตสินคา้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายส าหรบัการน า
สินคา้ออกสู่ตลาดต่อไป ผลกัดนัอนาคตใหโ้ตแบบกา้วกระโดดต่อไป 

บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทั้งดา้นธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจดา้นการบริการ
ก่อสรา้งครบวงจร บริษัทฯ ยงัคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2565 ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องกว่า 11 ปีของบริษัทฯ 
(นบัตัง้แต่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
             (ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสยั) 
                ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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โทรศพัท:์ 02-242-5867 / 02-242-5868 
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