
บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน 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 กันยายน พ.ศ. 2565  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด  
วนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ 
รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทาง
การเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ  
เฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น   
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมั น่ว่า
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 
9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 59,709,464 51,972,194 19,102,514 19,093,433

ส่วนของเงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 

ทถีงึกําหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี 24,615,752 19,404,089 24,604,703 19,404,089

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 7 221,854,165 219,772,816 108,427,625 157,083,775

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 8 185,281,364 186,015,108 121,945,181 147,130,637

สนิคา้คงเหลอื 66,100,474 113,821,130 56,455,963 103,539,231

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 14 - - 239,310,000 103,250,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 35,960,987 18,712,911 7,348,021 3,404,363

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 593,522,206 609,698,248 577,194,007 552,905,528

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 128,939,489 132,159,495 116,402,148 119,623,931

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 170,852,297 170,852,297

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 9 3,666,278 4,049,361 - -

เงนิลงทุนทวีดัมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 33,000 33,000 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 10 1,100,119,220 1,037,414,528 638,488,637 656,983,656

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10 9,169,992 10,252,931 9,169,992 10,252,931

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 23,307,420 24,571,592 9,526,408 10,671,600

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 21,561,467 20,023,804 12,510,558 12,015,147

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 18,519,743 27,234,362 12,095,492 21,849,110

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,305,316,609 1,255,739,073 969,045,532 1,002,248,672

รวมสินทรพัย ์ 1,898,838,815 1,865,437,321 1,546,239,539 1,555,154,200

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ

   เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 323,477,871 243,661,995 213,477,871 153,661,995

เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 14 - - 46,800,000 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 146,431,650 148,111,512 85,214,768 127,411,242

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 8 32,253,357 5,034,451 552,806 5,034,451

หนีสนิตามสญัญาเช่า

   ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 1,529,749 1,968,337 1,529,749 1,968,337

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 11 67,957,933 72,225,652 49,391,904 53,376,052

หนีสนิหมนุเวยีนอนื                       16,238,691 24,450,275 4,331,451 13,995,854

รวมหนีสินหมุนเวียน                  587,889,251 495,452,222 401,298,549 355,447,931

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 5,825,819 6,788,465 5,825,819 6,788,465

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 366,470,680 430,308,760 255,019,421 301,083,625

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 44,039,003 37,425,390 6,057,065 4,699,910

ประมาณการตน้ทุนการรอืถอน 10,097,550 9,961,417 7,104,268 7,008,258

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                  426,433,052 484,484,032 274,006,573 319,580,258

รวมหนีสิน 1,014,322,303 979,936,254 675,305,122 675,028,189

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 560,000,000 หุน้

   มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 560,000,000 หุน้

   ชาํระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 507,734,162 507,734,162 507,734,162 507,734,162

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 12,964,572 12,964,572 12,964,572 12,964,572

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 79,753,050 80,948,698 70,235,683 79,427,277

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 880,451,784 881,647,432 870,934,417 880,126,011

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 4,064,728 3,853,635 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 884,516,512 885,501,067 870,934,417 880,126,011

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,898,838,815 1,865,437,321 1,546,239,539 1,555,154,200

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 84,852,376 114,555,951 76,207,144 114,555,951

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 173,743,461 199,878,936 7,184,845 9,778,970

รายไดธ้รุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 28,277,315 29,777,374 21,112,774 21,681,309

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารอนืๆ 13,096,069 11,060,532 - -

รวมรายได้ 299,969,221 355,272,793 104,504,763 146,016,230

ต้นทุน

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 75,725,175 101,910,033 68,888,523 101,929,565

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 160,801,756 175,586,965 5,277,340 8,504,951

ตน้ทุนธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 16,631,914 16,749,128 12,567,625 12,530,210

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้และบรกิารอนืๆ 14,357,034 10,573,413 - -

รวมต้นทุน 267,515,879 304,819,539 86,733,488 122,964,726

กาํไรขนัต้น 32,453,342 50,453,254 17,771,275 23,051,504

รายไดอ้นื 386,802 2,369,308 10,613,015 11,102,177

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 2,139,692 2,465,251 1,058,268 856,590

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     24,040,388 33,167,171 19,642,306 28,916,990

ตน้ทุนทางการเงนิ 5,827,009 9,091,259 5,907,520 6,624,628

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วม 41,594 78,089 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 791,461 8,020,792 1,776,196 (2,244,527)

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 162,098 (1,394,822) (100,124) 121,183

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 953,559 6,625,970 1,676,072 (2,123,344)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนื - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 953,559 6,625,970 1,676,072 (2,123,344)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน):

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,415,546 6,638,459 1,676,072 (2,123,344)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (461,987) (12,489) - -

953,559 6,625,970 1,676,072 (2,123,344)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม:

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,415,546 6,638,459 1,676,072 (2,123,344)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (461,987) (12,489) - -

953,559 6,625,970 1,676,072 (2,123,344)

กาํไรต่อหุ้น - ส่วนของ

ผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.003 0.012 0.003 (0.004)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 6

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 180,182,938 373,329,916 141,310,242 373,329,916

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 529,544,764 595,288,307 20,870,706 30,910,308

รายไดธ้รุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 97,093,180 100,434,550 70,185,653 72,254,202

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารอนืๆ 13,177,409 12,872,962 - -

รวมรายได้ 819,998,291 1,081,925,735 232,366,601 476,494,426

ต้นทุน

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 174,075,257 333,347,079 135,263,201 332,315,537

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 480,364,323 525,165,589 16,690,938 26,398,355

ตน้ทุนธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 50,080,828 50,417,353 38,154,176 37,839,801

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้และบรกิารอนืๆ 14,421,392 12,034,131 - -

รวมต้นทุน 718,941,800 920,964,152 190,108,315 396,553,693

กาํไรขนัต้น 101,056,491 160,961,583 42,258,286 79,940,733

รายไดอ้นื 3,141,463 6,250,823 32,443,176 53,479,095

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 6,921,524 4,984,803 3,554,545 2,904,597

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     79,222,328 96,841,970 63,742,619 80,826,800

ตน้ทุนทางการเงนิ 18,352,272 27,866,103 17,091,303 19,885,608

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วม 9 383,083 178,091 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (681,253) 37,341,439 (9,687,005) 29,802,823

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษเีงนิได้ 12 (378,305) (9,266,044) 495,411 (5,596,354)

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (1,059,558) 28,075,395 (9,191,594) 24,206,469

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนื - - - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (1,059,558) 28,075,395 (9,191,594) 24,206,469

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไร:

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (1,195,648) 28,583,975 (9,191,594) 24,206,469

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 136,090 (508,580) - -

(1,059,558) 28,075,395 (9,191,594) 24,206,469

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม:

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (1,195,648) 28,583,975 (9,191,594) 24,206,469

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 136,090 (508,580) - -

(1,059,558) 28,075,395 (9,191,594) 24,206,469

กาํไรต่อหุ้น - ส่วนของ

ผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (0.002) 0.051 (0.016) 0.043

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า - สาํรอง เจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

การเปลยีนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรบังวด  

การออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - - - 497,626 497,626

เงนิปันผลจา่ย - - - (20,887,926) (20,887,926) - (20,887,926)

เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ย - - - - - (146,650) (146,650)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 28,583,975 28,583,975 (508,580) 28,075,395

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 88,615,462 886,386,017 4,394,019 890,780,036

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

การเปลยีนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรบังวด  

การจดัตงับรษิทัยอ่ยทางออ้ม 9 - - - - - 75,003 75,003

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (1,195,648) (1,195,648) 136,090 (1,059,558)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 12,964,572 79,753,050 880,451,784 4,064,728 884,516,512

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของทุน กาํไรสะสม

7



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า - สาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ 

บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลยีนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรบังวด  

เงนิปันผลจา่ย - - - (20,887,926) (20,887,926)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 24,206,469 24,206,469

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 47,653,834 845,424,389

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

การเปลยีนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรบังวด  

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (9,191,594) (9,191,594)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 12,964,572 70,235,683 870,934,417

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของทุน กาํไรสะสม
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(ขาดทุน)กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (681,253) 37,341,439 (9,687,005) 29,802,823

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 10 36,870,016 37,366,527 27,704,062 28,817,696

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 60,534 2,552,627 60,534 2,552,627

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสนิคา้ 962,009 - 962,009 -

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอุปกรณ์ - 690,312 - 690,312

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าอุปกรณ์ - 1,725,761 - 1,725,761

(กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายยานพาหนะ (29,089) 1,400,823 (93,046) 1,400,823

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 7,397,832 6,847,761 1,357,155                     1,115,481 

ดอกเบยีรบั (212,765) (358,544) (6,424,776) (613,439)

ดอกเบยีจ่าย 18,352,272 27,866,103 17,091,303 19,885,608

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - - (19,853,350)

สว่นแบ่งขาดทนุจากบรษิทัร่วม 9 383,083 178,091 - -

กําไรทยีงัไม่รบัรูจ้ากอตัราแลกเปลยีน (2,418,182) - - -

การเปลยีนแปลงเงนิทนุหมุนเวยีน:

ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื (2,083,407) (33,799,108) 54,003,379 (42,823,316)

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 617,186 (64,904,921) 25,068,898 (65,702,245)

สนิคา้คงเหลอื 46,758,647 72,101,754 46,121,259 74,477,908

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (5,687,350) (7,199,889) 2,356,422 (4,602,061)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 7,279,329 24,053,674 9,753,618 24,375,447

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (11,270,715) (18,768,830) (41,124,220) (24,901,858)

หนสีนิทเีกดิจากสญัญา 27,218,906 (8,468,625) (4,481,645) (8,468,625)

หนสีนิหมุนเวยีนอนื (8,211,584) 3,101,537 (9,664,403) 1,480,077

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (784,219) (370,899) -  -   

เงนิสดไดม้าจากการดําเนินงาน 114,521,250 81,355,593 113,003,544 19,359,669

เงนิสดรบัดอกเบยี 270,847 300,462 1,133,571 292,631

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (21,363,740) (27,827,958) (19,743,972) (18,909,098)

เงนิสดรบัคนืภาษเีงนิได้ 2,133,555 17,469,354 - 13,708,123

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (14,174,959) (11,562,641) (6,300,080) (4,989,482)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 81,386,953 59,734,810 88,093,063 9,461,843

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง (1,991,657) 10,174,614 (1,978,831) 10,261,439

เงนิสดจ่ายชําระเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทางตรง - - - (39,999,700)

เงนิสดจ่ายชําระเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม - (8,760,000) - -

เงนิสดจ่ายชําระเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม - (750,000) - -

เงนิสดจ่ายชําระเงนิลงทนุทวีดัมูลค่า

ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื - (33,000) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (80,496,324) (88,086,458) (7,539,654) (8,727,018)

เงนิสดจ่ายตน้ทนุการกูย้มื

ทรีวมอยูใ่นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (6,153,861) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (223,000) (414,206) (175,000) (375,230)

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 14 - - (246,670,000) (101,650,000)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 14 - - 110,610,000 65,050,000

เงนิสดรบัสทุธจิากการขายบรษิทัยอ่ย - - - 30,828,180

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายยานพาหนะ 1,982,028 1,982,600 643,925 1,982,600

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - - 19,853,350

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (86,882,814) (85,886,450) (145,109,560) (22,776,379)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัช(ีลดลง)เพมิขนึ (19,373,213) 15,546,082 (19,373,213) 15,546,082

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 286,056,302 526,620,119 122,280,473 238,620,118

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 52,800,000 - 52,800,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 14 - - 255,990,000 303,500,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (186,867,213) (459,361,483) (43,091,384) (190,361,482)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (64,953,526) (59,723,171) (47,886,076) (42,793,016)

เงนิสดจ่ายชําระหนีตามสญัญาเช่า (1,704,222) (2,579,693) (1,704,222) (2,579,693)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 14 - - (209,190,000) (328,750,000)

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

เงนิปันผลจ่าย - บรษิทัยอ่ย - (146,650) - -

เงนิสดรบัจากสว่นไดส้ว่นเสยีทไีม่มอํีานาจควบคุม

จากการจดัตงับรษิทัยอ่ยทางออ้ม 9 75,003 497,626 - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 13,233,131 52,764,904 57,025,578 25,094,083

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 7,737,270 26,613,264 9,081 11,779,547

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 51,972,194 34,699,540 19,093,433 11,372,470

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 59,709,464 61,312,804 19,102,514 23,152,017

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทยีงัมไิดจ้่ายชําระเป็นเงนิสด 12,490,214 - - -

การขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทยีงัมไิดร้บัชําระเป็นเงนิสด - 100,000 - 100,000

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด (มหาชน) (บรษิัท) เป็นบรษิัทมหาชนจ ากัด 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 ่  
9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง 
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที่ 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 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

การบญัชี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2566 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกจิการไมไ่ดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปนี้มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
ก) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนโดยหา้มกจิการ

น าสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการขายชิน้งานทีผ่ลติในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ใหอ้ยู่
ในสถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบรหิารไปหกัตน้ทุนของรายการทีด่นิ  อาคารและ
อุปกรณ์   
 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรพัย ์
ท่ีอาจเกิดขึ้น ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าในการพจิารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระ ตน้ทุนการปฏบิตัคิรบตามสญัญา
ประกอบดว้ยตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วนตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในการ
ปฏบิตัติามสญัญา  นอกจากนี้กจิการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จากสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการปฏบิตัติาม
สญัญาก่อนทีจ่ะตัง้ประมาณการหนี้สนิแยกต่างหากส าหรบัสญัญาทีส่รา้งภาระ  

 
ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน ได้อธบิายให้ชดัเจน

เกีย่วกบัการพจิารณาการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิดว้ยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมทีเ่กดิ
ระหวา่งผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มื 

 
5 ประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อ 
การน านโยบายการบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่าง
จากการประมาณการ  
 

6 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 
 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการน าเสนอขอ้มูลการเงนิจ าแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกจิ และส่วนงาน
ภูมศิาสตร์ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือคณะกรรมการบรษิัท ที่ท าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาผลการด าเนินงานจาก  
ก าไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
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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 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ      
   30 กนัยายน พ.ศ. 2565      
รายไดส้ทุธ ิ 529.54 180.18 97.09 13.19 820.00 
ก าไรขัน้ตน้ 49.18 6.11 47.01 (1.24) 101.06 
ตน้ทุนทางการเงนิ - - (16.00) - (16.00) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้     (86.12) 
ขาดทุนส าหรบังวด     (1.06) 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) - - - 13.19 13.19 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) 529.54 180.18 97.09 - 806.81 
รวมรายได ้ 529.54 180.18 97.09 13.19 820.00 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ      
   30 กนัยายน พ.ศ. 2564      
รายไดส้ทุธ ิ 595.29 373.33 100.44 12.87 1,081.93 
ก าไรขัน้ตน้ 70.12 39.98 50.02 0.84 160.96 
ตน้ทุนทางการเงนิ - - (18.71) - (18.71) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้     (114.17) 
ก าไรส าหรบังวด     28.08 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) - - - 12.87 12.87 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) 595.29 373.33 100.44 - 1,069.06 
รวมรายได ้ 595.29 373.33 100.44 12.87 1,081.93 
 
สดัส่วนของลกูคา้รายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงไดด้งันี้ 
 

 สดัส่วนรายได้จากลกูค้ารายใหญ่  
(ร้อยละ) 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   
ส่วนงานที ่1 63.16 56.07 
ส่วนงานที ่2 44.87 61.67 
ส่วนงานที ่3 100.00 100.00 
ส่วนงานที ่4 98.87 85.92 
 
ส าหรบัส่วนงานที่ 3 รายไดท้ัง้หมดไดร้บัจากลูกคา้รายหนึ่งซึ่งเซ็นสญัญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากบรษิทัตลอดระยะเวลา 25 ปี  
จนถงึปี พ.ศ. 2584 
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7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหน้ีการค้า - บคุคลภายนอก     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 67,703,472 74,697,274 15,060,056 15,743,284 
เกนิก าหนดช าระ:     
   คา้งช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน 53,110,879 40,557,965 15,033,046 15,765,138 
   เกนิกวา่ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน 6,759,310 6,324,414 10,605 3,806,298 
   เกนิกวา่ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน 334,825 31,261,931 334,825 30,550,035 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 13,819,150 17,946,878 13,819,150 17,946,878 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 141,727,636 170,788,462 44,257,682 83,811,633 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (11,581,173) (11,637,197) (11,581,173) (11,637,197) 
รวม 130,146,463 159,151,265 32,676,509 72,174,436 
 
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินกว่า 12 เดอืน ที่ยงัไม่ได้ตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างทยอย 
ช าระคนื 
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ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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8 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาดงันี้ 
 

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

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     
หมนุเวยีน     
   - งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 202,675,340 195,393,064 170,584,704 195,393,064 
   - งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 31,397,721 37,323,074 2,408,477 2,458,788 
   - ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 8,830,137 10,804,246 6,573,834 6,784,061 

     

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (57,621,834) (57,505,276) (57,621,834) (57,505,276) 
รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 185,281,364 186,015,108 121,945,181 147,130,637 
     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     
หมนุเวยีน     
   - งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 552,806 5,034,451 552,806 5,034,451 
   - งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 31,700,551 - - - 
รวมหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 32,253,357 5,034,451 552,806 5,034,451 
 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 
 

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

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 391,158,612 404,436,542 352,333,909 404,436,542 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 65,820,991 75,461,898 65,372,140 75,461,898 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 456,979,603 479,898,440 417,706,049 479,898,440 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (254,304,263) (284,505,376) (247,121,345) (284,505,376) 
ลูกหนี้คา่ก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 202,675,340 195,393,064 170,584,704 195,393,064 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (57,621,834) (57,505,276) (57,621,834) (57,505,276) 
ลูกหนี้คา่ก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไมไ่ด ้
   เรยีกเกบ็ - สุทธ ิ 145,053,506 137,887,788 112,962,870 137,887,788 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 4,813,937 34,223,823 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 1,511,887 6,513,360 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 6,325,824 40,737,183 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (6,878,630) (45,771,634) 
รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า - สุทธ ิ (552,806) (5,034,451) 
 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 
9.1 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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9.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2565 
 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 4,049,361 
ส่วนแบ่งขาดทุน (383,083) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 3,666,278 
 

กลุ่มกจิการไมม่หีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 
 

10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน 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 98,957,536 - 223,000 7,356,791 - 175,000 
การจ าหน่าย - สุทธ ิ (1,952,939) - - (550,879) - - 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (34,299,905) (1,082,939) (1,487,172) (25,300,931) (1,082,939) (1,320,192) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 1,100,119,220 9,169,992 23,307,420 638,488,637 9,169,992 9,526,408 
 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 

ส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวม ตน้ทุนการกูย้มืจ านวน 6.15 ลา้นบาท ไดร้วมเป็นราคาทุนของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีซ่ื้อเพิม่
ในระหวา่งงวด กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 5.07 ต่อปี ในการค านวณตน้ทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์ 
 

ส าหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ซึ่งมมีูลค่าตามบญัชีจ านวน 
775.20 ล้านบาท และ 544.79 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 802.98 ล้านบาท และ 564.06 ล้านบาท) ตามล าดบั 
ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร  
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11 เงินกู้ยืม 

 
การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 502,534,412 354,459,677 
หกั จ่ายช าระคนื (64,953,526) (47,886,076) 
 คา่ธรรมเนียมธนาคาร (3,673,330) (2,522,959) 

ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมธนาคาร 521,057 360,683 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 434,428,613 304,411,325 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (67,957,933) (49,391,904) 
เงนิกูย้มืส่วนทีถ่งึก าหนดช าระเกนิ 1 ปี 366,470,680 255,019,421 
 
สญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิก าหนดใหก้ลุ่มกจิการตอ้งด ารงสดัส่วนทางการเงนิบางประการซึ่งค านวณจาก  
งบการเงนิทีต่รวจสอบแล้วทุกสิน้ปี ผูบ้รหิารตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิเพื่อเตรยีมตวัส าหรบัรอบการทดสอบประจ าปี
ของธนาคารครัง้ต่อไป ณ สิน้ปีวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 

12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัส าหรบัปีของขอ้มลูทางการเงนิรวม
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการทีใ่ชส้ าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 คอือตัรารอ้ยละ 55.53 และ 
(5.11) ต่อปี ตามล าดบั (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 24.81 และ 18.78 ต่อปี) ทัง้นี้อตัราภาษใีนงวดปัจจุบนัมผีลมาจากการทีก่ลุ่มกจิการ
ไมร่บัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลขาดทุนสะสม 
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13 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

13.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยงัไม่ได้รบัรู้ใน 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล มดีงันี้ 
 

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

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11,274,938 39,942,710 - 595,000 
 

13.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสัน้เกีย่วกบัการเช่าพืน้ทีอ่าคาร โดยมยีอดรวมของ
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดด้งันี้ 
 

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

ภายใน 1 ปี 2,140,000 1,081,579 
 

ยอดรวมของภาระผกูพนัอื่น มดีงัต่อไปนี้ 
 

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

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 482,221,057 420,181,938 238,747,907 319,249,551 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ - 4,082,051 - - 
 482,221,057 424,263,989 238,747,907 319,249,551 
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14 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้ค่าบริหารจดัการ     
   บรษิทัยอ่ย - - 23,760,000 27,000,000 
     

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 11,060,532 - - 
     

เงินปันผลรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - - 19,853,350 
     

รายได้ค่าเช่าอาคารส านักงาน     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,722,000 1,179,000 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 13,500 - 13,500 
 - 13,500 1,722,000 1,192,500 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 6,219,901 262,726 
     

ค่าบริหารจดัการ     
   บรษิทัยอ่ย - - 900,000 1,350,000 
     

ค่าเช่าอาคารส านักงาน     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,478,000 2,805,300 1,478,000 2,805,300 
     

ค่าปฏิบติังานและการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า     
   บรษิทัยอ่ย - - 8,996,584 6,897,729 
     

ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัยอ่ย - - 353,828 756,235 
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ข) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหน้ีอ่ืน      
   บรษิทัยอ่ย  - - 13,874,148 39,964,300 
     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าปฏิบติังาน 
   และการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า     
   บรษิทัยอ่ย  - - 1,227,556 - 
     
ดอกเบีย้ค้างรบั      
   บรษิทัยอ่ย  - - 6,466,888 1,117,601 
     
เจ้าหน้ีการค้า - ค่าปฏิบติังาน 
   และการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า     
   บรษิทัยอ่ย  - - 643,519 493,390 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน      
   บรษิทัยอ่ย - - 7,736,781  4,828,188 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 214,000 - 214,000 - 

 214,000 - 7,950,781 4,828,188 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย      
   บรษิทัยอ่ย  - - 353,828 986,154 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 
 บาท 
  
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 103,250,000 
ใหกู้ย้มืเพิม่ระหวา่งงวด 246,670,000 
รบัช าระคนืระหวา่งงวด (110,610,000) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 239,310,000 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงนิให้กู้ยืมดังกล่าวมีก าหนด 
จ่ายช าระคนืภายใน 1 ปี และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.72 ถงึรอ้ยละ 5.40 ต่อปี 
 

ง) เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 
 บาท 
  
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - 
กูย้มืเพิม่ระหวา่งงวด 255,990,000 
ช าระคนืระหวา่งงวด (209,190,000) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 46,800,000 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.60 ถงึรอ้ยละ 5.85 ต่อปี ไม่มหีลกัประกนั 
และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม 
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จ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ 

 
ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมการ และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิาร
ส าคญัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 17,092,256 19,026,792 15,642,256 18,865,292 
ผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 1,079,145 782,246 980,695 757,697 
 18,171,401 19,809,038 16,622,951 19,622,989 

 
15 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
15.1 คดีความ 

 
คดีความเก่ียวกบัสญัญาตัง้ตวัแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 
 
บรษิัทถูกฟ้องร้องในฐานะจ าเลยร่วมโดยลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ (โจทก์) ในเรื่องการผิดสญัญา  
ตัง้ตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า โดยโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 3.8 ล้านบาท ศาลอุทธรณ์ได้ม ี
ค าพพิากษาใหบ้รษิทัช าระเงนิ 3.4 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสรจ็  
 
เมื่อวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัได้ยื่นฎีกาคดัค้านค าพพิากษาต่อศาลฎีกา และศาลได้รบัฎีกาของบรษิัทแล้ว 
ในวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ต่อมาในวนัที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศาลฎีกาพิพากษามีค าสัง่ยกฟ้องโจทก ์
ดงันัน้คดจีงึยตุ ิ
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คดีความเก่ียวกบัสญัญาจ้างเหมาให้บริการแรงงาน 
 
บรษิทัถูกฟ้องรอ้งโดยพนักงานกลุ่มหนึ่ง (โจทก)์ ในเรื่องการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จากการเลกิจา้ง
พนกังานในธุรกจิดา้นบรหิารจดัการแรงงานโครงการหนึ่ง โดยโจทกเ์รยีกรอ้งคา่ชดเชยรวมจ านวน 1.11 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิัทยื่นค าให้การต่อสูค้ดตี่อศาลแรงงานฯ ว่าเป็นเพยีงคู่สญัญาที่ท าหน้าที่เป็น
ตวัแทนในการจดัหาแรงงานพรอ้มทัง้บรหิารจดัการแรงงานตามสญัญาให้แก่รฐัวสิาหกจิแห่งหนึ่งเท่านัน้ ไม่ได้เป็น
นายจ้างผู้มีอ านาจบงัคบับัญชาพนักงานโดยตรง ศาลแรงงานฯ จึงมีค าสัง่อนุญาตให้ออกหมายเรยีกรฐัวสิาหกิจ
ดงักล่าวเขา้มาเป็นจ าเลยร่วมเพือ่รว่มรบัผดิชอบชดใชค้า่ชดเชยใหแ้ก่พนกังานในฐานะนายจา้งทีแ่ทจ้รงิ  
 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บริษัทยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาพร้อมทัง้ยื่นค าร้องขอทุเลาการบังคับคดีตาม 
ค าพพิากษา และศาลแรงงานมคี าสัง่รบัอุทธรณ์ของบรษิทัไวพ้จิารณาแลว้ 
 
ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการแก้อุทธรณ์ของโจทก์และจ าเลยร่วม อย่างไรก็ตามผู้บรหิารและที่ปรกึษาทางกฏหมาย
คาดการณ์วา่บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบค่าชดเชยดงักล่าว ดงันัน้บรษิทัจงึยงัไม่ไดบ้นัทกึค่าชดเชยดงักล่าวเป็นหนี้สนิใน
ขอ้มลูทางการเงนิ 
 

15.2 การลงทุนเพ่ิมในบริษทัย่อยทางอ้อม 
 
บริษทั อีทีอี เมเนจเมนท ์จ ากดั (ETM) 
 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETM ครัง้ที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อ 
หุ้นสามญัของบรษิัท เอต้า โซลูชัน่ส์ จ ากดั (ETAS) (เดมิชื่อ บรษิัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั (GTS))  
จากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจ านวนเงนิ 2.22 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญัจ านวน 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท ท าให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.00 เป็น ร้อยละ 99.99 หุ้นสามัญที่ซื้อเพิ่ม
ทัง้หมดช าระเตม็มลูคา่แลว้ 
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