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ท่ี  GUNKUL 63/135  

                                                      13 สงิหาคม 2563 

เร่ือง      ชีแ้จงสาเหตกุารเปลีย่นแปลงผลการดําเนินนงานจากงวดเดียวกนักบัปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20  

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถึง    ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การจดัทําและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

 ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึงข้างต้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)           

ขอเรียนชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยตามงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ดงันี ้

   ภาพรวมผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส งวดหก ไตรมาส งวดหก 
ไตรมาส ที่ 2 งวดหกเดือน 

ที่ 2 เดือน ที่ 2 เดือน 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 310.16 690.19 348.00 679.15 (37.84) (10.87%) 11.04 1.63% 

รายได้จากการขายไฟฟา้ 995.78 1,931.95 1,062.74 1,913.09 (66.96) (6.30%) 18.86 0.99% 

รายได้จากการให้บริการ 19.90 38.43 16.03 30.73 3.87 24.12% 7.70 25.06% 

รายได้จากการก่อสร้าง 385.90 628.00 93.88 342.67 292.02 311.05% 285.33 83.27% 

รายได้อ่ืน 68.30 149.37 26.38 38.69 41.92 158.91% 110.68 286.07% 

รายได้รวม 1,780.03 3,437.93 1,547.03 3,004.33 233.00 15.06% 433.60 14.43% 

กําไรสําหรับงวด 282.20 721.90 463.10 695.05 (180.90) (39.06%) 26.85 3.86% 

กําไรสทุธิสว่นของ 

บริษัทใหญ่ 
279.24 718.33 436.99 661.88 (157.75) (36.10%) 56.45 8.53% 

กําไรต่อหุ้ นขั น้ พื น้ฐาน

(บาทตอ่หุ้น) 
0.03 0.08 0.05 0.075 (0.02) (40.00%) 0.01 6.67% 
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 กาํไรสุทธิ 

 บริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานในภาพรวม สาํหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 โดยมีผลกําไรตามการแบ่ง

กําไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ปรากฎ ผลกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนเท่ากับ 279.24 ล้านบาท และ

สําหรับงวด 6 เดือนเท่ากับ 718.33 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงผลกําไรสทุธิสําหรับงวด      

3 เดือน จํานวนเงิน 436.99 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวนเงิน 157.75 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.10 และสําหรับงวด    

6 เดือนแสดงจาํนวนเงนิ 661.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.53 โดยได้นบัรวมกําไร

จากการตอ่รองราคาซือ้ซึง่เกิดจากการเข้าซือ้ธุรกิจในประเทศเวียดนามจํานวน 2 โครงการ ขนาดรวม 60 เมกกะวตัต์เป็น

จํานวนเงินรวมสาํหรับงวด 6 เดือนเทา่กบั 106.88 ล้านบาทแล้ว ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมสําหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงในงบการเงินรวมจํานวน 

1,780.03 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 233.00 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.06 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนท่ี

แสดงรายได้รวมจํานวน 1,547.03 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้รวมสาํหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2563 จํานวน 3,437.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 433.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.43 เมื่อเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อนท่ีแสดงรายได้รวมจํานวน 3,004.33 ล้านบาท โดยสรุปตามสว่นงานได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่วนงานขายสินค้า 

รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สําหรับงวด 3 เดือน  

แสดงจํานวน 310.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 348.00 ล้านบาท ลดลง จํานวน 

37.84 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.87 และสาํหรับงวด 6 เดือน แสดงจาํนวน 690.19 ล้านบาท เปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 679.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 11.04 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้     

ร้อยละ 1.63 โดยเติบโตจากการจําหน่ายอปุกรณ์ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและผู้ รับเหมาเอกชนเพ่ิมขึน้ในไตรมาส 1 

ในขณะท่ีมีการชะลอการได้รับการสัง่ซือ้อปุกรณ์ในไตรมาส 2 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19  

2. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด สิน้สุดวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2563 สําหรับงวด 3 เดือน แสดงจํานวน 995.78 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน

1,062.74 ล้านบาท ลดลง จํานวน 66.96 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.30 และสาํหรับงวด 6 เดือน แสดงจาํนวน 

1,931.95 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน แสดงจํานวน 1,913.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 

18.86 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.99 โดยรายได้ท่ีลดลงในไตรมาส 2 นีเ้กิดจากการลดลงของกระแสไฟฟ้า

จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเน่ืองจากกระแสลมอ่อน โดยมีกระแสไฟฟ้าลดลงประมาณร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากการ

รับรู้รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในต่างประเทศเต็มจํานวนเป็นจํานวน 4 โครงการ รวม 125.30            
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เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการในประเทศญ่ีปุ่ นจํานวน 2 โครงการ ขนาดรวม 65.30 เมกะวตัต์ และ โครงการในประเทศ

เวียดนามซึง่เร่ิมรับรู้รายได้ทนัทีตัง้แต่ทําการเข้าซือ้กิจการตัง้แต่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นมาจํานวน 2 โครงการ 

ขนาดรวม 60 เมกะวตัต์  

 ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟา้จากพลงังาน 

รายการ (ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 2 งวดหกเดือน 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายไฟฟา้ 

พลงังานแสงอาทิตย์ 
594.54 543.58 50.96 9.37% 1,072.84 879.08 193.76 22.04% 

 - ในประเทศ 229.60 234.55 (4.95) (2.11%) 496.68 472.58 24.10 5.10% 

 - ตา่งประเทศ 364.94 309.03 55.91 18.09% 576.16 406.50 169.66 41.74% 

คําอธิบาย รายได้ขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ิมขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากมีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากประเทศเวียดนาม ซึ่งเกิด

จากการเข้าซือ้กิจการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ที่ผ่านมา 

รายการ (ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 2 งวดหกเดือน 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายไฟฟา้ 

พลงังานลม 3 โครงการ 

รวม 170 เมกะวตัต์ 

401.23 519.16 (117.93) (22.72%) 859.11 1,034.02 (174.91) (16.92%) 

   

2.1  รายได้จากการขายไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์  

 รายได้สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 594.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน แสดงจํานวน 543.58 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพ่ิมขึน้ 50.96 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.37 

และรายได้สําหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 1,072.84 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ

งวดเดียวกันของปีก่อนแสดงจํานวน 879.08 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิ่มขึน้จํานวน 193.76 ล้านบาท คิด

เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.04 เพ่ิมขึน้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพ่ิมขึน้ในต่างประเทศรวม 125.30 เมกะวตัต์ดังท่ี

กลา่วข้างต้น โดยมีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.8 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์   คิมิทสึ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5 เมกะวตัต์ และ จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศ

เวียดนาม ขนาด 30 เมกะวตัต์ 2 โครงการ รวม 60 เมกะวตัต์ซึ่งเกิดจากการเข้าซือ้กิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563          

ท่ีผา่นมา 
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 2.2  รายได้จากการขายไฟฟา้พลงังานลม 

 รายได้สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แสดงจํานวน 401.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวด

เดียวกันของปีก่อนแสดงจํานวน 519.16 ล้านบาท ลดลง 117.93 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 22.72 รายได้สําหรับ

งวด 6 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 859.11 ล้านบาท เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อนแสดง

จํานวน 1,034.02 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนลดลง 174.91 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 16.92 กําลงัการผลิตท่ีลดลง

เน่ืองจากปี 2562 ฤดมูรสมุท่ีเข้ามาในประเทศไทยเร็วกวา่ปี 2563 และไตรมาส 2 เป็นฤดกูาลท่ีมีลมคอ่นข้างตํ่า สง่ผลให้

กระแสลมท่ีผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนมีปริมาณลดลง หน่วยไฟท่ีผลิตได้จึงลดลงไปจํานวน 27 ล้านหน่วย

โดยประมาณ หรือลดลง 16.92% เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกนักบัปีก่อน  

3. ส่วนงานก่อสร้างและบริการ 

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันท่ี              

30 มิถนุายน 2563 แสดงจํานวน 405.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 109.91 ล้านบาท 

โดยแสดงจํานวนเพ่ิมขึน้ 295.89 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 269.21 และสําหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่              

30 มิถุนายน 2563 แสดงจาํนวน 666.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจาํนวน 373.40 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 293.03 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 78.47 เน่ืองจากได้มีการรับรู้รายได้เกิดขึน้จากการเข้าทํา

สญัญาก่อสร้างให้กบัหนว่ยงานรัฐ และภาคเอกชน โดยเข้าร่วมประมลูงานก่อสร้างผ่านบริษัทย่อยในกลุม่ (บริษัท ฟิว

เจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั) มี Backlog จนถึงปัจจบุนั ไมต่ํ่ากวา่ 7,000 ล้านบาท ซึง่ได้เร่ิมทยอยรับรู้เป็นรายได้

ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2562 ไปจนถึงปี 2564 ทัง้นีร้ายได้เติบโตอย่างชัดเจนในไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นไปตามการท่ี

คาดการณ์ไว้ตามแผนงาน 

4. รายได้อื่น 

 รายได้อ่ืนสําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 68.30 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 26.38 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพ่ิมขึน้ 41.92 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

158.91 และสําหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 149.37 ล้านบาท เปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 38.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 110.68 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 

286.07 รายได้ที่ เพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญเกิดจากกําไรจากการต่อรองราคาซือ้ธุรกิจ จํานวนเงินรวม 106.88 

ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเข้าซือ้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ในประเทศ

เวียดนาม ขนาดรวม 60 เมกะวตัต์ เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีผา่นมา ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการ

จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทรายได้ขายไฟฟ้าตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2562 จนถึงวนัเข้าซือ้กิจการ (4 กุมภาพนัธ์ 

2563) 

 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ 

ต้นทุนจากการขายและการให้บริการสําหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 

1,011.17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 711.30 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพ่ิมขึน้ 
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299.87 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 42.16 และสําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 

1,951.44 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักับปีก่อนแสดงจํานวน 1,534.93 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 416.51 ล้านบาท 

คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.14 โดยสรุปตามสว่นงานได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่วนงานขายสินค้า 

ต้นทนุจากการขายสําหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ลดลง 11.52 ล้านบาท

และเพ่ิมขึน้ 30.84 ล้านบาท ตามลาํดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยการการลดลง และ/หรือ เพ่ิมขึน้ เป็นไป

ตามยอดขายท่ีลดลง และ/หรือ ท่ีเพ่ิมขึน้ ตามลําดบั และเกิดจากสว่นผสมของอปุกรณ์ (product mix) ท่ีขายให้ในสว่น

ของภาครัฐและเอกชนในแตล่ะงวดท่ีมีต้นทนุท่ีแตกตา่งกนั 

2. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ต้นทุนจากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าสําหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

เพ่ิมขึน้ 45.67 ล้านบาท และ เพ่ิมขึน้ 142.28 ล้านบาท ตามลาํดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเร่ิม

ดําเนินกิจการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามขนาดรวม 60 เมกกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ซึ่งได้เร่ิมเปิดดําเนินการจากการเข้าซือ้กิจการในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2563 เป็นต้นมา ทําให้มีคา่ดแูลบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ คา่เสือ่มราคา และ อ่ืน ๆ  

3. ส่วนงานก่อสร้างและบริการ 

ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการสําหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิน้สดุวันท่ี 30 มิถนุายน 2563 เพ่ิมขึน้ 

265.73 ล้านบาทและ เพ่ิมขึน้ 243.38 ล้านบาท ตามลาํดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เพ่ิมขึน้ตามงานก่อสร้าง

ท่ีรับรู้รายได้ตามงวดงานก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

แสดงจํานวน 202.17 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 207.42 ล้านบาท ลดลงจํานวน 5.25

ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.53 และสาํหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 แสดงจํานวน 413.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 397.08 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 16.91 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.25 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึน้จากการเตรียมความพร้อมในงานก่อสร้างของบริษัทยอ่ยในกลุม่ 

(บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด) โดยมี Backlog ไม่ตํ่ากว่า 7,000 ล้านบาท ท่ีได้เร่ิมทยอยรับรู้รายได้

ตัง้แต่ไตรมาส 2 ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น นอกจากนีบ้ริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการเข้าลงทุนท่ีโครงการพลงังาน

แสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามในไตรมาส 1 ปี 2563 ขนาดรวม 60 เมกะวัตต์ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 

คา่ใช้จ่ายการเช่าสาํนกังาน และอ่ืนๆ 
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 ค่าใช้จ่ายอื่น 

1. กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนสําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แสดงเป็นกําไร

จํานวน 42.12 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 27.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนแสดงเป็นกําไร จํานวน 14.47     

ล้านบาท ในขณะท่ี สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงเป็น ขาดทุนจํานวน 38.31 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 49.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีแสดงเป็นกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 11.17      

ล้านบาท ซึง่เป็นกําไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงอนัเป็นผลมาจากการแปลงคา่สกลุเงินตราตา่งประเทศในทกุสิน้งวด

จากเหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

- การจองซือ้เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐสาํหรับการจ่ายชําระคา่ซอ่มบํารุงรักษาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม 

- การกู้ยืมเงินของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศระหวา่งกนั ระหวา่งเงินสกลุเยนญ่ีปุ่ นและเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ 

2. ขาดทุนจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

แสดงจํานวน 80.83 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 80.83 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และสําหรับงวด 6 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แสดงจํานวน 7.30 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7.30 ล้านบาท เน่ืองจากการทําสญัญาแลกเปลี่ยน

เงินสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐจากโครงการพลงังานลมท่ีจองซือ้สําหรับงานบํารุงรักษาอปุกรณ์กงัหนัลมตลอดสญัญาเวลา 

10 ปี และสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากโครงการพลงังานไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ และพลงังานลม ซึ่งเร่ิมบนัทึก

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จํานวน 256.81 

ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 230.28 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 26.53 ล้านบาท คิดเป็น

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.52 และสําหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 412.62 ล้านบาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 505.30 ล้านบาท ลดลงจํานวน 92.68 ล้านบาท คิด

เป็นลดลงร้อยละ 18.34 เน่ืองจากในไตรมาส 2 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัทําสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ ซึ่งเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินปอ้งกนัความเสีย่งเพ่ิมเติม และทําการ Re-finance อตัราดอกเบีย้ของโครงการพลงังานไฟฟ้าพลงั

แสงอาทิตย์ และพลงังานลม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพ่ือนํามาทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมท่ีถึงกําหนด

ชําระในงวดเดียวกนัเป็นจํานวน 1,348.70 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชดุใหมม่ีอตัราดอกเบีย้ลดลงจากหุ้นกู้ชดุเดิม 

 ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562  

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

30 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพย์หมนุเวียน 6,339.75 7,285.16 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 34,163.96 31,756.38 

สินทรัพย์รวม 40,503.71 39,041.54 

หนีส้ินหมนุเวียน 10,022.68 8,205.06 

หนีสิ้นรวม 30,797.57 27,708.63 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  9,706.14 11,332.91 
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 สินทรัพย์รวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แสดงจํานวน 40,503.71 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กบัสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 39,401.54 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 1,102.17 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.79 โดยเกิดจากการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 6,339.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน

945.41 ล้านบาท โดยลดลงจากเงินฝากสถาบันการเงินระยะสัน้ท่ีใช้เป็นหลกัประกันลดลง ซึ่งเกิดจากบริษัทได้รับ

หนงัสอืคํา้ประกนัจากสถาบนัการเงินคืนจากผู้ขายกิจการโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเวยีดนามเน่ืองจากการ

ชําระราคาซือ้ขายงวดสดุท้ายได้เสร็จสิน้ลงในเดือนพฤษภาคม และได้ทําการคืนหนงัสือคํา้ประกนัแก่สถาบนัการเงิน จึง

สามารถปลดภาระคํา้ประกนัของเงินสดท่ีฝากไว้เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัลง โดยได้นําเงินสดท่ีปลอดภาะระคํา้ประกนัไป

ใช้เป็นเงินหมนุเวียน นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการบริหารจดัการและเจรจาเปลีย่นสถานะเงินฝากท่ีเป็นหลกัประกนับางสว่น 

มาเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ือนําไปใช้ชําระเจ้าหนีก้ารค้าและจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในไตรมาส 2 

ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นใหญ่ประจําปี 2563 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2563 เป็นจํานวนเงิน 1,200 ล้านบาท  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แสดงจํานวน 34,163.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์  

ไมห่มนุเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงจํานวน 31,756.38 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 2,407.58 ล้านบาท

เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการเข้าซือ้กิจการโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ

เวียดนาม 2 โครงการซึ่งได้ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตัง้แต่วนัท่ีเข้าซือ้กิจการ ขนาดรวม 60 เมกะวตัต์ และจากการ

บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16  (TFRS 16) สําหรับโครงการพลงังาน

แสงอาทิตย์บนหลงัคา (Roof Top) ซึ่งเร่ิมบังคับใช้และปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563       

เป็นต้นไป 

   หนีส้ินรวม 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แสดงจํานวน 30,797.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั

หนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 27,708.63 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 3,088.94 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.15 โดยเกิดจากการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

หนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แสดงจํานวน 10,022.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัหนีส้นิหมนุเวียน

รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 8,205.06 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 1,817.62 ล้านบาท เน่ืองจากการ

เพ่ิมขึน้จากการจัดประเภทรายการของส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี       

ท่ีเป็นไปตามกําหนดชําระเงิน รวมทัง้มีการกู้ยืมเงินระยะสัน้ผ่านตัว๋สญัญาใช้เงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือนํามาชําระหนี ้

คา่สนิค้าตามปกติของการดําเนินงาน  

  หนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงจํานวน 20,774.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนีส้ิน           

ไมห่มนุเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงจํานวน 19,503.57 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 1,271.32 ล้านบาท 
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เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าภายใต้สญัญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16 (TFRS 16) สําหรับ

โครงการพลงังานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Roof Top) ซึ่งเร่ิมบังคับใช้และปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่ตัง้แต่วนัท่ี          

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเงิน 520.78 ล้านบาท และจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิตราสารอนพุนัธ์

จากการทําสญัญาแลกเปลีย่นเงินสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐจากโครงการพลงังานลมในอดีต และ สญัญาแลกเปลีย่นอตัรา

ดอกเบีย้จากโครงการพลงังานไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย์และพลงังานลม ซึง่เร่ิมบนัทกึตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 9 เร่ือง

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเงิน 580.15         

ล้านบาท 

   ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ 30 มิถุนายน 2563 จํานวน 9,706.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ      

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 11,332.91 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,626.77 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 14.35 เน่ืองจากบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 1,200 ล้านบาทโดยทําการ

จ่ายเงินปันผลในไตรมาส 2 นี ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ทําการเข้าซือ้ธุรกิจยอ่ยแหง่หนึง่โดยหลงัการเข้าซือ้ธุรกิจเป็นจํานวน

อตัราร้อยละ 100 ของหุ้นทุน ทําให้เกิดส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยเป็น

จํานวน 205.95 ล้านบาท และทําให้สว่นได้เสยีของกิจการท่ีบริษัทฯ ไมม่ีอํานาจควบคมุ ลดลงจํานวน 528.53 ล้านบาท  

 ความคืบหน้าในโครงการลงทุนที่สาํคัญของบริษัทฯ 

• โครงการโรงงานผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งพฒันาโครงการโรงงานผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในตา่งประเทศดงันี ้

1) โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ อิวาคุนิ (Iwakuni) ประเทศญ่ีปุ่ น กําลงัการผลิตเดิม 75 เมกะวัตต์  

เป็น 98 เมกะวตัต์ จากเทคโนโลยีของแผง ณ เมืองอิวาคนิุ ประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัยงัอยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้างของสายสง่ โดยคาดวา่จะมีการจําหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2566   

2) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  Kenyir Gunkul Solar (KGS) ประเทศมาเลเซีย ขนาด 29.99            

เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตติดตัง้ 39.0297 เมกะวัตต์ ณ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้รับ

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะเวลา 21 ปี โดยมีการคาดการณ์กําหนดจะสามารถจําหน่ายไฟฟ้า           

เชิงพาณิชย์ได้ภายในปลายไตรมาส 3 ปี 2563 นี ้

• โครงการรับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ ได้ทําการเข้าทําสญัญาโครงการก่อสร้างนําสายไฟฟา้ลงใต้ดินกบัการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 

ผา่นการร่วมมือกบักรุงเทพธนาคม โดยอยูใ่นระหวา่งอนมุตัิการทําแบบร่างฯ และตรวจรับงาน PILOT 

ROUTE ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ซึง่จะเสร็จสิน้ในไตรมาส 3 นี ้  
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• โครงการขายอปุกรณ์ไฟฟา้ 

บริษัทฯ ได้ทําการจดทะเบียนบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตโดยมี

วตัถุประสงค์ในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ 1,000 เมกะวัตต์ ท่ีอยู่

ระหว่างการประกวดราคา และรองรับการขยายตวัของโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้าในประเทศ

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์  

  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบเพ่ิมเติมหากมีรายการอ่ืนใดเปลีย่นแปลงในสาระสาํคญัตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

              (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์) 

                       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง / นางสาวธนวรรณ พฒันะอเนก 

เลขานกุารบริษัท / หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท 

สํานกักรรมการผู้จดัการ 

โทรศพัท์: 02-242-5867 / 02-242-4868 

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