
บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)  
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด  
วนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ 
และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น   
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าว 
ไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการ 
สอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 
กรุงเทพมหานคร 
10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 56,473,705 51,972,194 19,374,355 19,093,433
สว่นของเงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 
ทีถ่งึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึง่ปี 16,814,641 19,404,089 16,803,592 19,404,089

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 6 205,446,438 219,772,816 103,235,003 157,083,775
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 7 143,911,580 186,015,108 84,071,720 147,130,637
สนิคา้คงเหลอื 73,732,806 113,821,130 60,690,779 103,539,231
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 13 - - 188,950,000 103,250,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 28,844,866 18,712,911 5,561,932 3,404,363

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 525,224,036 609,698,248 478,687,381 552,905,528

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 129,193,465 132,159,495 116,656,124 119,623,931
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 170,852,297 170,852,297
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8 3,707,872 4,049,361 - -
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 33,000 33,000 - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 9 1,095,716,808 1,037,414,528 646,438,405 656,983,656
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 9,534,939 10,252,931 9,534,939 10,252,931
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 23,623,575 24,571,592 9,785,434 10,671,600
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 21,345,027 20,023,804 12,610,682 12,015,147
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 15,903,014 27,234,362 10,854,841 21,849,110

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,299,057,700 1,255,739,073 976,732,722 1,002,248,672

รวมสินทรพัย ์ 1,824,281,736 1,865,437,321 1,455,420,103 1,555,154,200

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ

   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 271,400,323 243,661,995 161,400,323 153,661,995

เงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 13 - - 7,090,000 -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 135,028,809 148,111,512 69,480,765 127,411,242

หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 7 1,393,241 5,034,451 1,393,241 5,034,451

หนี้สนิตามสญัญาเชา่

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,619,161 1,968,337 1,619,161 1,968,337

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 10 67,928,771 72,225,652 49,371,919 53,376,052

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่                       18,149,918 24,450,275 6,830,793 13,995,854

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  495,520,223 495,452,222 297,186,202 355,447,931

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 6,205,890 6,788,465 6,205,890 6,788,465

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 386,978,167 430,308,760 270,015,294 301,083,625

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 41,962,330 37,425,390 5,604,680 4,699,910

ประมาณการตน้ทุนการรื้อถอน 10,052,173 9,961,417 7,072,265 7,008,258

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  445,198,560 484,484,032 288,898,129 319,580,258

รวมหน้ีสิน 940,718,783 979,936,254 586,084,331 675,028,189

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 560,000,000 หุน้

   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 560,000,000 หุน้

   ช าระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 507,734,162 507,734,162 507,734,162 507,734,162

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 12,964,572 12,964,572 12,964,572 12,964,572

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 78,337,504 80,948,698 68,637,038 79,427,277

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 879,036,238 881,647,432 869,335,772 880,126,011

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 4,526,715 3,853,635 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 883,562,953 885,501,067 869,335,772 880,126,011

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 1,824,281,736 1,865,437,321 1,455,420,103 1,555,154,200

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 56,542,725 87,447,570 41,117,990 87,447,570
รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 180,548,548 198,600,176 7,032,030 10,502,786
รายไดธุ้รกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 32,266,641 33,247,632 23,260,110 24,204,764
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารอืน่ๆ 42,290 1,812,430 - -

รวมรายได้ 269,400,204 321,107,808 71,410,130 122,155,120

ต้นทุน

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 57,824,559 73,775,155 40,580,040 73,732,021
ตน้ทุนงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 159,963,477 175,827,051 5,739,958 9,075,131
ตน้ทุนธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 16,546,464 16,884,785 12,844,329 12,554,401
ตน้ทุนจากการขายสนิคา้และบรกิารอืน่ๆ 35,289 1,460,718 - -

รวมต้นทุน 234,369,789 267,947,709 59,164,327 95,361,553

ก าไรขัน้ต้น 35,030,415 53,160,099 12,245,803 26,793,567
รายไดอ้ืน่ 2,550,673 719,267 11,090,355 9,933,812
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,736,905 1,371,711 947,235 942,947
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     26,199,091 32,025,791 21,630,940 25,215,467
ตน้ทุนทางการเงนิ 4,590,207 9,850,230 5,696,901 6,981,600
สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 139,362 4,473 - -

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 3,915,523 10,627,161 (4,938,918) 3,587,365
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (1,319,248) (3,307,138) (293,987) (2,225,491)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบังวด 2,596,275 7,320,023 (5,232,905) 1,361,874
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ - - - -

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 2,596,275 7,320,023 (5,232,905) 1,361,874

การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน):
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,641,220 7,557,051 (5,232,905) 1,361,874
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 955,055 (237,028) - -

2,596,275 7,320,023 (5,232,905) 1,361,874

การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม:
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,641,220 7,557,051 (5,232,905) 1,361,874
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 955,055 (237,028) - -

2,596,275 7,320,023 (5,232,905) 1,361,874

ก าไรต่อหุ้น - ส่วนของ
ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.003 0.013 (0.009) 0.002

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 5

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 95,330,562 258,773,965 65,103,098 258,773,965
รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 355,801,303 395,409,371 13,685,861 21,131,338
รายไดธุ้รกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 68,815,865 70,657,176 49,072,879 50,572,892
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารอืน่ๆ 81,340 1,812,430 - -

รวมรายได้ 520,029,070 726,652,942 127,861,838 330,478,195

ต้นทุน

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 98,350,082 231,437,046 66,374,678 230,385,973
ตน้ทุนงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 319,562,567 349,578,624 11,413,598 17,893,403
ตน้ทุนธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 33,448,914 33,668,225 25,571,550 25,309,590
ตน้ทุนจากการขายสนิคา้และบรกิารอืน่ๆ 64,358 1,460,718 - -

รวมต้นทุน 451,425,921 616,144,613 103,359,826 273,588,966

ก าไรขัน้ต้น 68,603,149 110,508,329 24,502,012 56,889,229
รายไดอ้ืน่ 2,754,661 3,881,515 21,785,161 42,376,918
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,781,832 2,519,552 2,496,277 2,048,007
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     55,181,940 63,674,799 43,992,887 51,909,812
ตน้ทุนทางการเงนิ 12,525,263 18,774,844 11,183,783 13,260,979
สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 8 341,489 100,002 - -

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (1,472,714) 29,320,647 (11,385,774) 32,047,349
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได้ 11 (540,403) (7,871,222) 595,535 (5,717,536)

(ขาดทุน)ก าไรส าหรบังวด (2,013,117) 21,449,425 (10,790,239) 26,329,813
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ - - - -

(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (2,013,117) 21,449,425 (10,790,239) 26,329,813

การแบง่ปัน(ขาดทุน)ก าไร:
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (2,611,194) 21,945,516 (10,790,239) 26,329,813
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 598,077 (496,091) - -

(2,013,117) 21,449,425 (10,790,239) 26,329,813

การแบง่ปัน(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสรจ็รวม:
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (2,611,194) 21,945,516 (10,790,239) 26,329,813
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 598,077 (496,091) - -

(2,013,117) 21,449,425 (10,790,239) 26,329,813

ก าไรต่อหุ้น - ส่วนของ
ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (0.005) 0.039 (0.019) 0.047

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า - ส ารอง เจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั อ านาจควบคมุ เจ้าของ 

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 80,919,413 878,689,968 4,551,623 883,241,591

การเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของส าหรบังวด  

การออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย - - - - - 497,626 497,626

เงนิปันผลจ่าย - - - (20,887,926) (20,887,926) - (20,887,926)

เงนิปันผลจ่ายของบรษิทัย่อย - - - - - (146,650) (146,650)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 21,945,516 21,945,516 (496,091) 21,449,425

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 81,977,003 879,747,558 4,406,508 884,154,066

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 12,964,572 80,948,698 881,647,432 3,853,635 885,501,067

การเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของส าหรบังวด  

การจดัตัง้บรษิทัย่อยทางออ้ม 8 - - - - - 75,003 75,003

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (2,611,194) (2,611,194) 598,077 (2,013,117)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 12,964,572 78,337,504 879,036,238 4,526,715 883,562,953

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของทุน ก าไรสะสม
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า - ส ารอง รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ 

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 44,335,291 842,105,846

การเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของส าหรบังวด  

เงนิปันผลจ่าย - - - (20,887,926) (20,887,926)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 26,329,813 26,329,813

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 49,777,178 847,547,733

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 12,964,572 79,427,277 880,126,011

การเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของส าหรบังวด  

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (10,790,239) (10,790,239)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 12,964,572 68,637,038 869,335,772

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของทุน ก าไรสะสม
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (1,472,714) 29,320,647 (11,385,774) 32,047,349

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9 24,480,882 25,007,922 18,404,809 19,368,897

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 60,534 655,977 60,534 655,977

ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิคา้(กลบัรายการ) 948,809 (54,426) 948,809 (54,426)

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ - 690,302 - 690,302

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอุปกรณ์ - 1,725,761 - 1,725,761

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะ (42,019) 979,082 (93,046) 979,082

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,166,902 4,506,357 904,770 743,658

ดอกเบีย้รบั (67,966) (172,578) (3,560,462) (234,344)

ดอกเบีย้จ่าย 12,525,263 18,774,844 11,183,783 13,260,979

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - - (19,853,350)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 8 341,489 100,002 - -

ก าไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ากอตัราแลกเปลีย่น (2,492,642) - - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน:

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 14,324,320 16,056,993 56,476,484 36,103,506

สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา 41,986,970 (75,637,616) 62,942,359 (74,380,644)

สนิคา้คงเหลอื 39,139,515 83,891,080 41,899,643 84,436,556

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ (2,310,866) 401,484 2,682,146 2,033,254

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 9,500,110 (10,814,058) 10,994,270 (11,613,327)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (21,637,749) (10,893,405) (56,890,736) (21,477,049)

หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา (3,641,210) (8,492,230) (3,641,210) (8,492,230)

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (6,300,357) (134,483) (7,165,061) (1,947,725)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (629,962) (300,150) - -

เงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน 109,879,309 75,611,505 123,761,318 53,992,226

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 126,048 114,497 988,774 106,665

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (15,934,472) (18,783,566) (14,186,695) (12,612,225)

เงนิสดรบัคนืภาษเีงนิได้ 1,898,935 17,055,594 - 13,708,123

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (9,750,411) (8,282,722) (4,839,715) (4,024,559)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 86,219,409 65,715,308 105,723,682 51,170,230

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนัลดลง(เพิม่ขึน้) 5,555,478 (2,077,882) 5,568,304 (2,076,107)
เงนิสดจ่ายช าระเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางตรง - - - (39,999,700)
เงนิสดจ่ายช าระเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม - (8,760,000) - -
เงนิสดจ่ายช าระเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - (750,000) - -
เงนิสดจ่ายช าระเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ - (33,000) - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (67,410,424) (59,288,158) (6,917,193) (7,946,136)
เงนิสดจ่ายตน้ทุนการกูย้มื
ทีร่วมอยูใ่นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,532,034) - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (48,000) (375,230) - (375,230)
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 13 - - (143,210,000) (64,550,000)
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 13 - - 57,510,000 60,300,000
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายยานพาหนะ 1,254,925 1,102,600 643,925 1,102,600
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - - 19,853,350

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (64,180,055) (70,181,670) (86,404,964) (33,691,223)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชเีพิม่ขึน้(ลดลง) 1,147,890 (5,222,192) 1,147,890 (5,222,192)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 152,578,431 438,196,748 48,802,602 190,196,748
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 13 - - 147,590,000 186,750,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (125,987,994) (345,051,224) (42,212,165) (156,051,224)
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 (44,215,026) (38,140,457) (32,729,976) (27,005,202)
เงนิสดจ่ายช าระหนี้ตามสญัญาเช่า (1,136,147) (2,004,196) (1,136,147) (2,004,196)
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 13 - - (140,500,000) (164,250,000)

เงนิปันผลจ่าย - (20,887,926) - (20,887,926)
เงนิปันผลจ่าย - บรษิทัย่อย - (146,650) - -
เงนิสดรบัจากส่วนไดส้่วนเสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
จากการตัง้บรษิทัย่อยทางออ้ม 8 75,003 497,626 - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (17,537,843) 27,241,729 (19,037,796) 1,526,008

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 4,501,511 22,775,367 280,922 19,005,015
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 51,972,194 34,699,540 19,093,433 11,372,470

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 56,473,705 57,474,907 19,374,355 30,377,485

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

การซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีย่งัมไิดช้ าระเป็นเงนิสด 11,522,464 115,680 71,949 115,680

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
59/21 - 22 หมู ่1 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 
บรษิทัมสี านกังานสาขาตามทีอ่ยูด่งันี้ 
 
88 ซอยโยธนิพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกจิการ” 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบังานบรกิารด้านบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มูล บรกิารติดตัง้ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า 
บรกิารตดิตัง้เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารอื่น ๆ 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที ่  
10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง 
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท า 
งบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4 ประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อ 
การน านโยบายการบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่าง
จากการประมาณการ  
 

5 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 
 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการน าเสนอขอ้มูลการเงนิจ าแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกจิ และส่วนงาน
ภูมศิาสตร์ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือคณะกรรมการบรษิัท ที่ท าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาผลการด าเนินงานจาก  
ก าไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
 
ส่วนงานภมิูศาสตร ์
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า กลุ่มกจิการมสี่วนงานทางภูมศิาสตร์
เพยีงส่วนงานเดยีว ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานพจิารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบั  
งบการเงนิทีน่ าเสนอ 
 
ส่วนงานธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิการมสี่วนงานด าเนินงานซึง่แยกตามลกัษณะของธุรกจิดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนงานที ่1 ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มลู 
ส่วนงานที ่2 ด าเนินธุรกจิบรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรม 
ส่วนงานที ่3 ด าเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
ส่วนงานที ่4 ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารอื่น ๆ 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2565      
รายไดส้ทุธ ิ 355.80 95.33 68.82 0.08 520.03 
ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ 36.24 (3.02) 35.36 0.02 68.60 
ตน้ทุนทางการเงนิ - - (10.83) - (10.83) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้     (59.78) 
ขาดทุนส าหรบังวด     (2.01) 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) - - - 0.08 0.08 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) 355.80 95.33 68.82 - 519.95 
รวมรายได ้ 355.80 95.33 68.82 0.08 520.03 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2564      
รายไดส้ทุธ ิ 395.41 258.77 70.66 1.81 726.65 
ก าไรขัน้ตน้ 45.83 27.34 36.99 0.35 110.51 
ตน้ทุนทางการเงนิ - - (12.66) - (12.66) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้     (76.40) 
ก าไรส าหรบังวด     21.45 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) - - - 1.81 1.81 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) 395.41 258.77 70.66 - 724.84 
รวมรายได ้ 395.41 258.77 70.66 1.81 726.65 
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สดัส่วนของลกูคา้รายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงไดด้งันี้ 
 
 สดัส่วนรายได้จากลกูค้ารายใหญ่  

(ร้อยละ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   
ส่วนงานที ่1 60.86 55.39 
ส่วนงานที ่2 40.37 62.04 
ส่วนงานที ่3 100.00 100.00 
ส่วนงานที ่4 51.99 100.00 
 
ส าหรบัส่วนงานที่ 3 รายไดท้ัง้หมดไดร้บัจากลูกคา้รายหนึ่งซึ่งเซ็นสญัญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากบรษิทัตลอดระยะเวลา 25 ปี  
จนถงึปี พ.ศ. 2584 
 

6 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหน้ีการค้า - บคุคลภายนอก     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 109,962,968 74,697,274 29,657,828 15,743,284 
เกนิก าหนดช าระ:     
   คา้งช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน 32,586,228 40,557,965 9,105,968 15,765,138 
   เกนิกวา่ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน 1,028,948 6,324,414 1,028,948 3,806,298 
   เกนิกวา่ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน 391,238 31,261,931 - 30,550,035 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 13,819,150 17,946,878 13,819,150 17,946,878 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 157,788,532 170,788,462 53,611,894 83,811,633 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (11,581,173) (11,637,197) (11,581,173) (11,637,197) 
รวม 146,207,359 159,151,265 42,030,721 72,174,436 
 
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินกว่า 12 เดอืน ที่ยงัไม่ได้ตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างทยอย 
ช าระคนื 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

15 

 
7 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาดงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     
หมนุเวยีน     
   - งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 152,590,829 195,393,064 131,046,871 195,393,064 
   - งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 37,826,261 37,323,074 2,349,719 2,458,788 
   - ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 11,116,324 10,804,246 8,296,964 6,784,061 

     

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (57,621,834) (57,505,276) (57,621,834) (57,505,276) 
รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 143,911,580 186,015,108 84,071,720 147,130,637 
     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     
หมนุเวยีน     
   - งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 1,393,241 5,034,451 1,393,241 5,034,451 
รวมหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 1,393,241 5,034,451 1,393,241 5,034,451 
 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 340,339,176 404,436,542 311,239,719 404,436,542 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 55,869,020 75,461,898 55,531,667 75,461,898 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 396,208,196 479,898,440 366,771,386 479,898,440 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (243,617,367) (284,505,376) (235,724,515) (284,505,376) 
ลูกหนี้คา่ก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไมไ่ด ้
   เรยีกเกบ็ 

 
152,590,829 

 
195,393,064 

 
131,046,871 

 
195,393,064 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (57,621,834) (57,505,276) (57,621,834) (57,505,276) 
ลูกหนี้คา่ก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไมไ่ด ้
   เรยีกเกบ็ - สุทธ ิ 94,968,995 137,887,788 73,425,037 137,887,788 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 4,077,815 34,223,823 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 1,099,442 6,513,360 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 5,177,257 40,737,183 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (6,570,498) (45,771,634) 
รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า - สุทธ ิ (1,393,241) (5,034,451) 
 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 
8.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
การจดัตัง้บริษทัย่อยทางอ้อม 
 
บรษิทั เอตา้ ดจิทิลัไลฟ์ จ ากดั (“ETAD”)  
 
เมื่อวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์จ ากดั (ETM) ครัง้ที ่2/2565 ไดอ้นุมตัิ
การจดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่ในชื่อ บรษิทั เอตา้ ดจิทิลัไลฟ์ จ ากดั เพื่อรองรบัการขยายงานธุรกจิเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
เป็นทีป่รกึษาดา้นการวางระบบ (ERP) ออกแบบตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) ออกแบบ
ติดตัง้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ORP) และเป็นตัวแทนจ าหน่ายระบบซอฟต์แวร์ (Microsoft Partner)  
ETAD มทีุนจดทะเบยีน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท  
โดย ETM ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 69.00 และไดช้ าระมลูคา่หุน้แลว้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจ านวนเงนิ 0.17 ลา้นบาท 
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8.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2565 
 บาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 4,049,361 
ส่วนแบ่งขาดทุน (341,489) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 3,707,872 
 
กลุ่มกจิการไมม่หีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 

 
9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 1,037,414,528 10,252,931 24,571,592 656,983,656 10,252,931 10,671,600 
การซือ้ 82,282,059 - 48,000 6,806,279 - - 
การจ าหน่าย - สทุธ ิ (1,212,906) - - (550,879) - - 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (22,766,873) (717,992) (996,017) (16,800,651) (717,992) (886,166) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 1,095,716,808 9,534,939 23,623,575 646,438,405 9,534,939 9,785,434 
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หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

18 

 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 
ส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวม ตน้ทุนการกูย้มืจ านวน 3.53 ลา้นบาท ไดร้วมเป็นราคาทุนของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีซ่ื้อเพิม่
ในระหวา่งงวด กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 4.99 ต่อปี ในการค านวณตน้ทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์ 
 
ส าหรบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ได้น าไปวางเป็นหลกัประกัน 
เงนิกู้ยมืจากธนาคาร จ านวน 784.85 ล้านบาท และ 551.57 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 802.98 ล้านบาท และ 
564.06 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 

10 เงินกู้ยืม 
 
การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 502,534,412 354,459,677 
หกั จ่ายช าระคนื (44,215,026) (32,729,976) 
 คา่ธรรมเนียมธนาคาร (3,673,330) (2,522,959) 

ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมธนาคาร  260,882 180,471 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 454,906,938 319,387,213 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (67,928,771) (49,371,919) 
เงนิกูย้มืส่วนทีถ่งึก าหนดช าระเกนิ 1 ปี 386,978,167 270,015,294 
 
สญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิก าหนดใหก้ลุ่มกจิการตอ้งด ารงสดัส่วนทางการเงนิบางประการซึ่งค านวณจาก  
งบการเงนิทีต่รวจสอบแล้วทุกสิน้ปี ผูบ้รหิารตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิเพื่อเตรยีมตวัส าหรบัรอบการทดสอบประจ าปี
ของธนาคารครัง้ต่อไป ณ สิน้ปีวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 

11 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัปีทีใ่ชส้ าหรบังวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 คอือตัรารอ้ยละ 36.69 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 26.85 ต่อปี) ส าหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวม 
และอตัรารอ้ยละ 5.23 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 17.84 ต่อปี) ส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
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12 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

12.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยงัไม่ได้รบัรู้ใน 
งบการเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 22,971,077 39,942,710 15,000 595,000 
 

12.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะสัน้เกี่ยวกบัการเช่าพื้นทีอ่าคารและสญัญาบรกิาร 
โดยมยีอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งันี้ โดยผูบ้รหิารพจิารณาว่าสญัญาเช่า
ดงักล่าวไมม่ผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 - เรือ่งสญัญาเชา่ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 150,000 1,081,579 
 

ยอดรวมของภาระผกูพนัอื่น มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 503,727,391 420,181,938 212,034,126 319,249,551 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ - 4,082,051 - - 
 503,727,391 424,263,989 212,034,126 319,249,551 
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13 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายได้ค่าบริหารจดัการ     
   บรษิทัยอ่ย - - 17,220,000 18,000,000 
     
เงินปันผลรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - - 19,853,350 
     
รายได้ค่าเช่าอาคารส านักงาน     
   บรษิทัยอ่ย - - 786,000 786,000 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 9,000 - 9,000 
 - 9,000 786,000 795,000 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 3,500,384 69,596 
     
ค่าบริหารจดัการแรงงาน     
   บรษิทัยอ่ย - - 900,000 900,000 
     
ค่าเช่าอาคารส านักงาน     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 900,000 1,870,200 900,000 1,870,200 
     
ค่าปฏิบติังานและการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า     
   บรษิทัยอ่ย - - 5,964,768 4,573,220 
     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัยอ่ย - - 240,424 459,284 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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ข) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหน้ีอ่ืน      
   บรษิทัยอ่ย  - - 23,239,748 39,964,300 
     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าปฏิบติังาน 
   และการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า     
   บรษิทัยอ่ย  - - 2,455,112 - 
     
ดอกเบีย้ค้างรบั      
   บรษิทัยอ่ย  - - 3,747,371 1,117,601 
     
เจ้าหน้ีการค้า - ค่าปฏิบติังาน 
   และการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า     
   บรษิทัยอ่ย  - - 643,519 493,390 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน      
   บรษิทัยอ่ย - - 5,743,050 4,828,188 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย      
   บรษิทัยอ่ย  - - 240,424 986,154 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 
 บาท 
  
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 103,250,000 
ใหกู้ย้มืเพิม่ระหวา่งงวด 143,210,000 
รบัช าระคนืระหวา่งงวด (57,510,000) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 188,950,000 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงนิให้กู้ยืมดังกล่าวมีก าหนด 
จ่ายช าระคนืในปี พ.ศ. 2565 และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.72 ถงึรอ้ยละ 5.40 ต่อปี 
 

ง) เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 
 บาท 
  
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - 
กูย้มืเพิม่ระหวา่งงวด 147,590,000 
ช าระคนืระหวา่งงวด (140,500,000) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 7,090,000 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.60 ถงึรอ้ยละ 5.85 ต่อปี ไม่มหีลกัประกนั 
และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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จ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมการ และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิาร
ส าคญัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,082,856 13,571,392 11,115,856 13,571,392 
ผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 719,431 521,498 653,798 521,498 
 12,802,287 14,092,890 11,769,654 14,092,890 

 

14 คดีความตามกฎหมาย 
 

คดีความเก่ียวกบัสญัญาตัง้ตวัแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 
 

บรษิทัถูกฟ้องรอ้งในฐานะจ าเลยร่วมโดยลูกคา้รายหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ( “โจทก์”) ในเรื่องการผดิสญัญาตัง้ตวัแทน
จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า โดยโจทก์เรยีกร้องค่าเสยีหายจ านวน 3.8 ล้านบาท ศาลอุทธรณ์ได้มคี าพิพากษาให้บรษิัท   
ช าระเงนิ 3.4 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเสรจ็ 
 

เมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดย้ื่นฎกีาคดัคา้นค าพพิากษาต่อศาลฎกีา และศาลไดร้บัฎกีาของบรษิทัแลว้ในวนัที ่
17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารและทีป่รกึษาทางกฏหมาย
คาดการณ์ว่าศาลฎีกาจะพจิารณาแก้ค าพพิากษาของศาลอุทธรณ์ ท าให้บรษิทัไม่ต้องรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหายดงักล่าว 
ดงันัน้บรษิทัจงึยงัไมไ่ดบ้นัทกึคา่เสยีหายดงักล่าวเป็นหนี้สนิในงบการเงนิ 
 

คดีความเก่ียวกบัสญัญาจ้างเหมาให้บริการแรงงาน 
 

บรษิทัถูกฟ้องรอ้งโดยพนักงานกลุ่มหนึ่ง (“โจทก”์) ในเรือ่งเรยีกรอ้งค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จากการเลกิจา้งพนกังาน
ในธุรกจิดา้นบรหิารจดัการแรงงานโครงการหนึ่ง โดยโจทกเ์รยีกรอ้งคา่ชดเชยรวมจ านวน 1.11 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัยื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดตี่อศาลแรงงานฯ ว่าเป็นเพยีงคู่สญัญาทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวัแทน 
ในการจดัหาแรงงานพรอ้มทัง้บรหิารจดัการแรงงานตามสญัญาใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิแห่งหนึ่งเท่านัน้ ไมไ่ดเ้ป็นนายจา้งผูม้อี านาจ
บงัคบับญัชาพนักงานโดยตรง ศาลแรงงานฯ จงึมคี าสัง่อนุญาตให้ออกหมายเรยีกรฐัวสิาหกจิดงักล่าวเขา้มาเป็นจ าเลยร่วม
เพื่อร่วมรบัผดิชอบชดใชค้่าชดเชยใหแ้ก่พนักงานในฐานะนายจา้งทีแ่ทจ้รงิ ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลแรงงาน
และศาลได้ก าหนดวนันัดฟังค าพิพากษาในวนัที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตามผู้บรหิารและที่ปรกึษาทางกฏหมาย
คาดการณ์ว่าบริษัทไม่ต้องรบัผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าวดังนัน้บริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกค่าชดเชยดังกล่าวเป็นหนี้สิน 
ในงบการเงนิ 
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