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ที่  GUNKUL 63/183  

                                                      12 พฤศจิกายน 2563 

เรือ่ง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปลีย่นแปลงผลการด าเนินงานจากงวดเดยีวกนักบัปีก่อนเกินรอ้ยละ 20 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถงึ    ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การจดัท าและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2544 

 ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที่อา้งถึงขา้งตน้ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) ขอเรยีน

ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยตามงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงันี ้

 ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาสที่ 3 งวดเกา้เดือน ไตรมาสที่ 3 งวดเกา้เดือน ไตรมาส ที่ 3 งวดเกา้เดือน 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย 373.33 980.27 434.60    1,113.75 (61.27) (14.10%) (133.48)   (11.98%) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟา้ 946.49 2,878.44 1,459.06 3,372.15 (512.57) (35.13%) (493.71) (14.64%) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร    38.46    81.06    21.80     52.53   16.66 76.42%   28.53   54.31% 

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง   422.42 1,050.42   220.91   563.58   201.51  91.22%  486.84    86.38% 

รายไดต้ามสญัญาเชา่เงินทนุ      777.21 860.46 - - 777.21 100.00% 860.46 100.00% 

รายไดอ่ื้น 830.54 968.44   18.75     57.43 811.79 4,329.55% 911.01 1,586.30% 

รายไดร้วม 3,388.45 6,819.09 2,155.12 5,159.45 1,233.33 57.23% 1,659.65    32.17% 

ก าไรส  าหรบังวด 1,008.51 1,730.41 984.26 1,679.31 24.25 2.46% 51.10 3.04% 

ก าไรสทุธิสว่นของ 
บรษัิทใหญ่ 

1,001.25 1,719.58 958.16 1,620.04 43.09 4.50% 99.54   6.14% 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 
(บาทตอ่หุน้) 

0.11 0.20 0.11 0.18 - - 0.02 11.11% 
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 ก าไรสุทธิ 

 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ส าหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีผลก าไรตาม       

การแบ่งก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของบริษัทฯ ปรากฎ ผลก าไรสุทธิส าหรับงวด 3 เดือนเท่ากับ 1,008.51 ล้านบาท  

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงผลก าไรสทุธิส าหรบังวด 3 เดือน จ านวนเงิน 984.26 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็น

จ านวนเงิน 24.25 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.46 ซึ่งเพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยประเทศญ่ีปุ่ น

โครงการ Utsunomiya ก าลงัการผลิตตามการติดตัง้จ านวน 69.83 เมกะวตัตเ์ป็นจ านวนเงินเท่ากับ 806.53 ลา้นบาท 

และก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธต์ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทาง

การเงินซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป จ านวนเงิน 21.33 ลา้นบาท  และส าหรับงวด 9 เดือน

เท่ากับ 1,730.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51.10 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.04 จาก ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย 806.53 ลา้นบาท ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ 106.88 ลา้นบาท และ ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงในงบการเงินรวมจ านวน 

3,388.45 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,233.33 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 57.23% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ           

ปีก่อนที่แสดงรายได้รวมจ านวน 2,155.12 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่                 

30 กนัยายน 2563 จ านวน 6,819.09 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,695,65 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.17เมื่อเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่แสดงรายไดร้วมจ านวน 5,159.45 ลา้นบาท โดยสรุปตามสว่นงานไดด้งัตอ่ไปนี ้

- รายได้จากการขาย  ส  าหรบังวด สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563  ส  าหรบังวด 3 เดือน แสดงจ านวน 373.33 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 434.60 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 61.27 ลา้นบาท คิดเป็น

ลดลงรอ้ยละ 14.10 และส าหรบังวด 9 เดือน แสดงจ านวน 980.27 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดง

จ านวน 1,113.75 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 133.48 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 11.98 โดยเนื่องจากการสง่มอบสินคา้

น าเขา้จากต่างประเทศซึ่งถือเป็นสดัสว่นที่มีสาระส าคญัจะด าเนินการในไตรมาส 4 ของปีนี ้ตามแผนงานส่งมอบปกติ

ของบรษัิทฯ 

 - รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า  ส  าหรบังวด สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 

ส  าหรบังวด 3 เดือน แสดงจ านวน 946.49 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน1,459.06          

ลา้นบาท ลดลง จ านวน 512.57 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 35.13 และส าหรบังวด 9 เดือน แสดงจ านวน 2,878.44 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน แสดงจ านวน 3,372.15 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 493.71 ลา้นบาท         

คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 14.64 โดยรายไดท้ี่ลดลงในไตรมาส 3 เกิดจากกระแสไฟฟา้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมลดลง

เนื่องจากกระแสลมอ่อนและภาวะมรสมุที่ก่อใหเ้กิดกระแสลมจะเกิดขึน้หนาแน่นในไตรมาส 4 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ        

มีรายไดจ้ากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายพลงังานไฟฟา้แสงอาทิตย์

ในต่างประเทศเต็มจ านวนเป็นจ านวน 4 โครงการ รวม 125.30 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน              
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2 โครงการ ขนาดรวม 64.50 เมกะวตัต ์และ โครงการในประเทศเวียดนามซึ่งเริ่มรบัรูร้ายไดท้นัทีตัง้แต่ท าการเขา้ซือ้

กิจการตัง้แตใ่นเดือนกมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้มาจ านวน 2 โครงการ ขนาดรวม 60 เมกะวตัต ์ดงัแสดงตามตารางตอ่ไปนี ้

 ตารางแสดงรายไดแ้ยกตามประเภทของกระแสไฟฟา้จากพลงังาน 

รายการ (ลา้นบาท) 

ไตรมาสที่ 3 งวดเกา้เดือน 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย ์

 510.05 432.69 77.36 17.88% 1,582.89 1,311.76 271.13 20.67% 

 - ในประเทศ 212.53 197.92 14.61  7.38% 709.21 670.50 38.71 5.77% 

 - ตา่งประเทศ 297.52 234.77 62.75 26.73% 873.68 641.26 232.42 36.24% 

ค าอธิบาย รายไดข้ายไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิมขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากมีการจ าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชยจ์ากประเทศเวียดนาม         
ซึง่เกิดจากการเขา้ซือ้กิจการในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ที่ผ่านมา 

รายไดจ้ากการขายไฟฟา้
พลงังานลม 3 โครงการรวม 
170 เมกะวตัต ์

436.44 1,026.37 (589.93) (57.48%) 1,295.55 2,060.39 (764.84) (37.12%) 

   - รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงจ านวน 422.42 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 220.91 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพิ่มขึน้ 201.51           

ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 91.22 และส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 แสดงจ านวน 1,050.42        

ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 563.58 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 486.84 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 86.38 เนื่องจาก ไดม้ีการรบัรูร้ายไดเ้กิดขึน้จากการเขา้ท าสญัญาก่อสรา้งใหก้บัหนว่ยงานรฐั และภาคเอกชน โดย

เขา้รว่มประมูลงานก่อสรา้งผ่านบริษัทย่อยในกลุ่ม (บริษัท ฟิวเจอร ์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากัด) ส่งผลใหปั้จจุ บัน 

บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) จนถึงปัจจุบนั ไม่ต ่ากว่า 8,000 ลา้นบาท ทัง้งานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า 

งานก่อสรา้งสายสง่บนดินและใตด้ิน รวมถึงโครงการน าสายสือ่สารลงใตด้ินในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ไดเ้ริม่ทยอยรบัรู ้

เป็นรายไดต้ัง้แตไ่ตรมาส 4 ปี 2563 ไปจนถึงปี 2565 ซึง่เป็นไปตามแผนงานของบรษัิทฯ 

  - รายได้จากการขายทรัพยส์ินตามสัญญาเช่าเงนิทุนจากการปรับของมาตรฐานทางบัญชี (TFRS 16) 
ที่เริม่บงัคบัใช ้1 มกราคม 2563 ส  าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงจ านวน 777.21 ลา้นบาท และ

ส าหรบังวด 9 เดือน แสดงจ านวน 860.46 ลา้นบาท  

 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ 

- ต้นทุนจากการขาย  ส าหรบังวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ลดลง 39.83       

ลา้นบาทและ ลดลง 73.57 ลา้นบาท ตามล าดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยการลดลงเป็นไปตามยอดขาย   
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ที่ลดลง และเกิดจากส่วนผสมของอุปกรณ์ (product mix) ที่ขายใหใ้นส่วนของ ภาครฐั และ เอกชนในแต่ละงวดที่มี

ตน้ทนุท่ีแตกตา่งกนั  

 - ต้นทุนจากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ส าหรบังวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 

2563 เพิ่มขึน้ 48.19 ลา้นบาทและ เพิ่มขึน้ 190.47 ลา้นบาท ตามล าดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก

การเริ่มด าเนินกิจการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามขนาดรวม 60 เมกะวัตต ์จากโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ซึ่งได้เริ่มเปิดด าเนินการจากการเข้าซือ้กิจการในเดือน

กมุภาพนัธ ์2563 นัน้ ท าใหม้ีคา่ดแูลบ ารุงรกัษาโรงไฟฟา้ คา่เสือ่มราคา และอื่นๆ เพิ่มขึน้ตามก าลงัการผลติที่เพิ่มขึน้ 

- ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ ส าหรบังวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เพิ่มขึน้ 

222.08 ลา้นบาท และ เพิ่มขึน้ 462.48 ลา้นบาท ตามล าดับ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึน้ตามงาน

ก่อสรา้งที่รบัรูร้ายไดต้ามงวดงานก่อสรา้งที่เพิ่มขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร แสดงในงบการเงินรวม ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 

2563 แสดงจ านวน  256.71 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 183.41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 73.30 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.96 และส าหรบังวด 9 เดือน ปี 2563 แสดงจ านวน 670.70 ลา้นบาท 

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 580.49 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 90.22 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้   

รอ้ยละ 15.54 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึน้จากการเตรียมความพรอ้มในงานก่อสรา้งของ      

บริษัทย่อยในกลุ่ม (บริษัท ฟิวเจอร ์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากดั) โดยมี Backlog ไม่ต ่ากว่า 8,000 ลา้นบาท ที่ไดเ้ริ่ม

ทยอยรบัรูร้ายไดต้ัง้แตไ่ตรมาส 2 เป็นตน้ไป รวมทัง้การเพิ่มทีมงานเพื่อพฒันาโครงการ Innovation ของบรษัิทฯ  

- ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงเป็น

ขาดทุนจ านวน 23.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนแสดงเป็นก าไร จ านวน 3.13 ลา้นบาท 

ในขณะที่ ส  าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 แสดงเป็น ขาดทุนจ านวน 61.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่แสดงเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 14.30 ลา้นบาท ซึ่งเป็นก าไร(ขาดทุน)        

ที่ยงัไม่ไดเ้กิดขึน้จรงิอนัเป็นผลมาจากการแปลงค่าสกลุเงินตราต่างประเทศในทกุสิน้งวดจากเหตผุลหลกั คือ การตัง้หนี ้

ส  าหรบัการจ่ายช าระคา่ซอ่มบ ารุงรกัษาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมเป็นเงินสกลุดอลลา่รส์หรฐัฯ 

 - ต้นทุนจากทรัพยส์ินตามสัญญาเช่าเงินทุน ส  าหรบังวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดง

จ านวน 775.85 ลา้นบาท และส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงจ านวน 840.42 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จากปีก่อน เนื่องจากกลุม่บรษัิทไดถื้อปฎิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า เก่ียวกบัการรบัรู ้

สนิทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละหนีส้ินตามสญัญาเช่า สง่ผลใหก้ารบนัทึกบญัชีใหล้กัษณะของค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญา

เช่าดงักลา่วเปลีย่นแปลงไป 
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- ต้นทุนทางการเงิน   ส  าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563 จ านวน 264.42 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 173.63 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 90.79 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้    

รอ้ยละ 52.28 และส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 แสดงจ านวน 677.03 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทียบ

กับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 678.93 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.90 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 0.28 

เนื่องจากบริษัทฯ ไดม้ีการออกหุน้กูชุ้ดใหม่เพื่อน ามาทดแทนหุน้กู้ชุดเดิมที่ถึงก าหนดช าระในไตรมาส 2 เป็นจ านวน 

1,348.70 ลา้นบาท และมีการเขา้ท าสญัญาเงินกู้เพิ่มขึน้จากการเขา้ลงทุนที่โครงการพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ

เวียดนามในไตรมาส 1 ปี 2563 ขนาดรวม 60 เมกะวตัต ์

 ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562  

(ลา้นบาท)

30-ก.ย.-63 31-ธ.ค.-62

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 7,990.12                7,285.16                

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 33,668.36              31,756.38              

สินทรัพยร์วม 41,685.48              39,041.54              

หนีส้นิหมนุเวยีน 9,910.10                8,205.06                

หนีส้นิรวม 30,689.51              27,708.63              

สว่นของผูถื้อหุน้ 10,968.97              11,332.91              

งบการเงินรวม

 

 สินทรัพยร์วม 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงจ านวน 41,658.48 ลา้นบาท เมื่อเทียบ

กบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงจ านวน 39,041.54 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 2,616.94 ลา้นบาท 

หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.70 โดยเกิดจากการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 แสดงจ านวน 7,990.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน

704.96 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเกิดจากบริษัทไดร้บัหนังสือค า้ประกันจาก

สถาบนัการเงินคืนจากผูข้ายกิจการโครงการพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามเนื่องจากการช าระราคาซือ้ขายงวด

สดุทา้ยไดเ้สร็จสิน้ลงในเดือนพฤษภาคม 2563 และไดท้ าการคืนหนงัสือค า้ประกนัแก่สถาบนัการเงิน จึงสามารถปลด

ภาระค า้ประกันของเงินสดที่ฝากไวเ้พื่อใชเ้ป็นหลกัประกันลง โดยไดน้ าเงินสดที่ปลอดภาะระค า้ประกันไปใช้เป็นเงิน

หมนุเวียน นอกจากนีบ้รษัิทไดม้ีการบรหิารจดัการและเจรจาเปลีย่นสถานะเงินฝากที่เป็นหลกัประกนับางสว่น มาเป็นเงิน

สดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพื่อน าไปใชช้ าระเจา้หนีก้ารคา้  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 แสดงจ านวน 33,668.36 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับสินทรพัย ์  

ไมห่มนุเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจ านวน 31,756.38 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 1,911.98 ลา้นบาท
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เกิดจากการเพิ่มขึน้ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการเข้าซือ้กิจการโครงการพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศ

เวียดนาม 2 โครงการซึ่งไดด้  าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตัง้แต่วนัที่เขา้ซือ้กิจการ ขนาดรวม 60 เมกะวตัต ์และจากการ

บันทึกสินทรพัยส์ิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่  16 (TFRS 16) ส  าหรบัโครงการพลังงาน

แสงอาทิตยบ์นหลังคา (Roof Top) ซึ่งเริ่มบังคับใช้และปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563     

เป็นตน้ไป 

 หนี้สนิรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 แสดงจ านวน 30,689.51 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ

หนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจ านวน 27,708.63 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,980.88 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.76 โดยเกิดจากการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

 หนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 แสดงจ านวน 9,910.10 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัหนีส้ินหมนุเวียน

รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจ านวน 8,205.06 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 1,705.04 ลา้นบาท เนื่องจาก      

การเพิ่มขึน้จากการจดัประเภทรายการของสว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

ที่เป็นไปตามก าหนดช าระเงิน รวมทัง้มีการกูย้ืมเงินระยะสัน้ผ่านตั๋วสญัญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงินเพื่อน ามาช าระหนี ้

คา่สนิคา้ตามปกติของการด าเนินงาน  

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 30 กันยายน 2563 จ านวน 10,968.97 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ            

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจ านวน 11,332.91 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 363.94 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 3.21 เนื่องจากบริษัทไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 1.2 พันลา้นบาทโดยท าการ

จ่ายเงินปันผลในไตรมาส 2 นี ้นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดท้ าการเขา้ซือ้ธุรกิจย่อยแหง่หนึง่โดยหลงัการเขา้ซือ้ธุรกิจเป็นจ านวน

อตัรารอ้ยละ 1000 ของหุน้ทุน ท าใหเ้กิดสว่นขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษัทย่อยเป็น

จ านวน 205.95 ลา้นบาท และท าใหส้ว่นไดเ้สยีของกิจการท่ีบรษัิทฯ ไมม่ีอ  านาจควบคมุ ลดลงจ านวน 522.93 ลา้นบาท  

ความคืบหน้าในโครงการลงทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ      

บรษัิทฯ อยูใ่นระหวา่งพฒันาโครงการโรงงานผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นตา่งประเทศดงันี ้   

1. โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์Kenyir Gunkul Solar (KGS) ประเทศมาเลเซีย ขนาด 29.99 เมกะวตัต ์และ

ก าลังการผลิตติดตั้ง 39.0297 เมกะวัตต์ ณ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้รบัสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

ระยะเวลา 21 ปี โดยอยูร่ะหวา่งการทดสอบระบบเพื่อจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย  ์และคาดวา่จะมีการ

จ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณชิยภ์ายในเดือนพฤศจิกายน 2563 
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2. โครงการพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนาม จ านวน 2-3 โครงการ ขนาด 50-100 เมกะวตัต ์ซึง่อยูใ่น

ระหวา่งการเจรจาเง่ือนไขตา่งๆ กอ่นท าการเขา้ซือ้โครงการตอ่ไป ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดร้ายงานความคืบหนา้

ของผลการศกึษาความเป็นไปไดด้งักลา่วใหท้ราบตอ่ไป 

3. โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์Iwakuni ในประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 75 เมกะวตัต ์ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ระยะเวลา 20 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสสรา้งโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีการจ าหน่ายไฟฟ้า        

เชิงพาณิชยภ์ายในปี 2566  

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                   (นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ)์ 

             ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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