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ที่   GUNKUL_LT-OUT_65-066 

   

                                                         10 สิงหาคม 2565 

เร่ือง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงผลการดาํเนินงานจากงวดเดียวกนักบัปีก่อนเกินร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถึง   ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การจดัทําและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน 

และผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

 ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างถึงข้างต้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ขอเรียนชีแ้จงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามงบการเงินสําหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 ดงันี ้

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ 
ไตรมาสท่ี 2 การเปล่ียนแปลง งวดหกเดือน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2565 ปี 2564 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 373.16 489.45 (116.30) (23.76%) 640.52 758.20 (117.68) (15.52%) 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 1,248.13 1,159.40 88.73 7.65% 2,195.15 2,271.98 (76.83) (3.38%) 

รายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ 333.59 360.50 (26.91) (7.46%) 769.66 814.89 (45.23) (5.55%) 

รายได้จากการขายทรัพย์สนิตามสญัญา

เช่าเงินทนุ 
58.99 75.13 (16.14) (21.49%) 403.12 285.15 117.97 41.37% 

กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ -    129.64 (129.64) (100.00%) -    133.84 (133.84) (100.00%) 

กําไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่

ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ 
350.29 -    350.29 100.00% 644.65 133.74 510.91 382.02% 

รายได้อ่ืน 14.13 21.71 (7.58) (34.91%) 22.94 40.32 (17.38) (43.10%) 

รายได้รวม 2,378.29 2,235.83 142.46 6.37% 4,676.04 4,438.11 237.93 5.36% 

ต้นทนุจากการขายและการให้บริการ 1,062.03 1,236.64 (174.61) (14.12%) 2,386.81 2,425.62 (38.81) (1.60%) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 226.09 208.82 17.27 8.27% 436.64 419.77 16.87 4.02% 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ 47.64 -    47.64 100.00% 56.44 - 56.44 100.00% 

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่

ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ 
-    120.83 (120.83) (100.00%) -    -    -    -    

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษัทย่อย -    -    -    -    -    121.08 (121.08) (100.00%) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,335.76 1,566.29 (230.53) (14.72%) 2,879.89 2,966.47 (86.58) (2.92%) 

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัท

ร่วมและการร่วมค้า 
44.05 105.13 (61.08) (58.10%) 111.64 191.02 (79.38) (41.56%) 

ต้นทนุทางการเงิน 250.12 239.90 10.22 4.26% 494.43 481.49 12.94 2.69% 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 57.26 6.24 51.02 817.63% 129.15 38.99 90.16 231.24% 

กําไรสําหรับงวด 779.20 528.53 250.67 47.43% 1,284.22 1,142.19 142.03 12.43% 

กําไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ 778.33 523.73 254.60 48.61% 1,281.68 1,132.32 149.36 13.20% 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.09 0.06 0.03 50.00% 0.14 0.13 0.01 7.69% 
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 กาํไรสุทธิ 

 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 มีผลกําไรตามการแบ่งกําไร(ขาดทนุ) ส่วนที่

เป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนเท่ากับ 778.33 ล้านบาท และสําหรับงวด 6 เดือนเท่ากับ 1,281.68       

ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน แสดงผลกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือน จํานวนเงิน 523.73 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 254.60         

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 48.61 และสําหรับงวด 6 เดือนแสดงจํานวนเงิน 1,132.32 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 149.36 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้      

ร้อยละ 13.20 โดยผลกําไรสทุธิที่เกิดขึน้สําหรับงวด สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมสําหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงในงบการเงินรวมจํานวน  2,378.29 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จํานวน 142.46 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.37 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่แสดงรายได้รวมจํานวน 2,235.83 ล้านบาท 

และมีรายได้รวมสาํหรับงวด 6 เดือน แสดงจาํนวน 4,676.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 237.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.36 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่แสดงรายได้รวมจํานวน 4,438.11 ล้านบาท โดยสรุปตามสว่นงานได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟา้ แสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 

แสดงจํานวน 1,248.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 1,159.40 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 88.73 ล้านบาท 

คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.65 และสําหรับงวด 6 เดือน แสดงจํานวน 2,195.15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดง

จาํนวน 2,271.98 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 76.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.38  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟา้จากพลงังาน 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 2 การเปล่ียนแปลง งวดหกเดือน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2565 ปี 2564 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 661.96  692.70  (30.74) (4.44%) 1,246.76 1,278.37 (31.61) (2.47%) 

 - ในประเทศ 223.92  222.38 1.54 0.69% 452.98  460.44 (7.46) (1.62%) 

 - ตา่งประเทศ 438.04  470.32 (32.28) (6.86%) 793.77  817.93 (24.16) (2.95%) 

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานลม 586.18  466.70 119.48 25.60% 948.39  993.61 (45.22) (4.55%) 

 1.1 รายได้จากการขายไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

รายได้ สําหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 แสดงจํานวน 661.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกบัปีก่อน

แสดงจํานวน 692.70 ล้านบาท ลดลง จํานวน 30.74 ล้านบาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 4.44 และสาํหรับงวด 6 เดือน แสดงจาํนวน 1,246.76 

ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 1,278.37 ล้านบาท ลดลงจํานวน 31.62 ล้านบาท หรือลดลง      

ร้อยละ 2.47 ลดลงจากรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.8 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์คิมิทส ึประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5 เมกะวตัต์  

 1.2 รายได้จากการขายไฟฟา้พลงังานลม 

 รายได้ สําหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 แสดงจํานวน 586.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกบัปีก่อน

แสดงจํานวน 466.70 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 119.48 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.60 และสําหรับงวด 6 เดือน แสดงจํานวน 

948.39 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจาํนวน 993.61 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 45.22 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 4.55 กําลังการผลิตที่ลดลงเน่ืองจากฤดูมรสุมที่เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างช้ากว่าปี 2564 จึงมีผลให้กระแสลมที่ผลิตได้ใน        

ไตรมาส 1 เม่ือเทียบกับปีก่อนมีปริมาณลดลง อย่างไรก็ตามตัง้แตไ่ตรมาสที่ 2 กระแสลมได้กลบัมาเป็นปกต ิโดยหน่วยไฟที่ผลิตได้ลดลงไป

เล็กน้อยจํานวน 15.1 ล้านหนว่ยโดยประมาณ 

2. ส่วนงานก่อสร้างและบริการ 

 รายได้ สําหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 แสดงจํานวน 333.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกบัปีก่อน

แสดงจํานวน 360.50 ล้านบาท ลดลง จํานวน 26.91 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.46 และสําหรับงวด 6 เดือน แสดงจํานวน 769.66 

ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจาํนวน 814.89 ล้านบาท ลดลงจํานวน 45.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

5.55 ได้มีการรับรู้รายได้เกิดขึน้จากการเข้าทําสัญญาก่อสร้างให้กับหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน โดยเข้าร่วมประมลูงานก่อสร้างผ่าน     
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บริษัทย่อยในกลุ่ม (บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด) ทัง้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งบนดิน

และใต้ดิน อยา่งไรก็ตาม รายได้ที่ลดลงในไตรมาสที่ 2 เน่ืองจากบริษัทฯ วางแผนงานในการทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในคร่ึงปีหลงั 

3. รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงนิทุน 

รายได้ สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 แสดงจํานวน 58.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน

แสดงจํานวน 75.13 ล้านบาท ลดลง จํานวน 16.14 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 21.49 และสําหรับงวด 6 เดือน แสดงจํานวน 403.12 

ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 285.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 117.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

41.37 เกิดจากรายได้ของการทําสัญญาเช่าที่ดินและอาคารสําหรับโครงการที่ทําสญัญากับภาคเอกชน และรายได้จากการขายไฟฟ้าบน

หลงัคาให้กบัภาคเอกชนซึง่เป็นสญัญาระยะยาว 10-15 ปี 

 รายได้อ่ืน 

 รายได้อ่ืน สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจํานวน 14.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับ         

ปีก่อนแสดงจํานวน 21.71 ล้านบาท ลดลง จํานวน 7.58 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 34.91 และสําหรับงวด 6 เดือน แสดงจํานวน 

22.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 40.32 ล้านบาท ลดลง 17.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

43.10  ลดลงเน่ืองจากในปี 2564 มีการกลบัรายการต้นทนุการก่อสร้างที่มีการประมาณการไว้สงูกวา่ต้นทนุการก่อสร้างที่เกิดขึน้จริง แตใ่น    

ปี 2565 ไมมี่รายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการดําเนินการขยายศักยภาพธุรกิจพลังงานอย่างเข้มข้น เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ประเทศที่ต้องการจะเข้าสูเ่ศรษฐกิจคาร์บอนตํา่ (Low-Carbon Economy) โดยเข้าร่วมมือกบับมจ.พฤกษา โฮลดิง้ (PRUKSA) เดินหน้าเพ่ิม

โอกาสธุรกิจนําบริการพลงังานสะอาดเข้าเป็นแกนการพฒันาการอยู่อาศยัอย่างยัง่ยืน  ซึ่งมีศกัยภาพติดตัง้โซลาร์รูฟโครงการบ้านอยู่อาศยั

ของเครือพฤกษาฯ เพ่ิมอีก 12,500 หลงัคาเรือน คิดเป็นกําลงัการผลิตประมาณ 50 เมกะวตัต์ มลูค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มี

ความตัง้ใจที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการอยู่อาศยัอย่างชาญฉลาดบนมิติของพลงังานสะอาด ผ่านความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ที่มีความ

แข็งแกร่งอยา่ง PRUKSA  ในฐานะบริษัทผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําของประเทศ ผนวกกบัความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจระบบไฟฟา้และ

พลงังานทดแทนของกนักลุฯ รวมถึงเจตนารมณ์ในตอ่ยอดพนัธกิจของทัง้ 2 บริษัทให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ 

ด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟา้ ธุรกิจด้านการบริการ

ก่อสร้างครบวงจร บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2565 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเน่ืองกว่า 11 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

