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ท่ี  ETE-64/007 

     วนัท่ี  24   กุมภาพนัธ์   2564 

เร่ือง     ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 

กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 50.59 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 18.70 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.65 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 31.89 ล้านบาท ด้วยสาเหตุ

ดงัต่อไปน้ี 

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง อัตราเปลี่ยนแปลง

รายไดจ้ากงานบริการดา้นวิศวกรรม 438.16             705.87              (267.71)             -37.93%
รายไดจ้ากงานบริการดา้นบริหารจดัการ 889.16             859.94              29.22                3.40%
รายไดธุ้รกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 132.81             130.33              2.48                  1.90%
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -                  143.13              (143.13)             -100.00%
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 1,460.13          1,839.27            (379.14)             -20.61%
ตน้ทุนจากการด าเนินงานรวม 1,248.45          1,630.77            (382.32)             -23.44%
ก าไรขั้นตน้ 211.69             208.51              3.18                  1.52%
รายไดอ่ื้น 2.71                 6.00                  (3.29)                -54.90%
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 135.82             122.60              13.22                10.79%
ตน้ทุนทางการเงิน 42.37               51.92                (9.55)                -18.39%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม 0.06                 -                    0.06                  0.00%
คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (14.45)              8.09                  (22.55)               -278.55%
ก าไรส าหรับงวด 50.59               31.89                18.70                58.65%

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)
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รายได้ 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายไดร้วมส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,460.13 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 

379.14 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.61 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดร้วมจ านวน 1,839.27 ลา้นบาท โดยสรุป

ไดด้งัน้ี  

1. รายไดจ้ากงานบริการดา้นวิศวกรรม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายไดจ้ านวน 438.16 ลา้นบาท ลดลง

จ านวน 267.71 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 37.93 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 705.87 

ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2562 มีการรับรู้รายไดจ้ากการก่อสร้างโครงการใหญ่ท่ีรับรู้รายไดแ้ลว้เสร็จในปี อยา่งไรก็ตาม

ถึงแมร้ายไดจ้ากงานบริการดา้นวิศวกรรมจะลดลงแต่ดว้ยโครงการท่ีรับรู้รายไดใ้นปี 2563 เป็นโครงการท่ีมีผลก าไรดี

จึงส่งผลให้ก าไรขั้นตน้โดยรวมสูงขึ้น   

2. รายไดจ้ากงานบริการดา้นบริหารจดัการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายไดจ้ านวน 889.16 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึ้นจ านวน 29.22 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.40 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 

859.94 ลา้นบาท เน่ืองจากการรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้รายใหม่ 

3. รายไดจ้ากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายไดจ้ านวน 

132.81 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 2.48 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.90 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมี

รายไดจ้ านวน 130.33 ลา้นบาท ดว้ยบริษทัมุ่งเน้นการบ ารุงรักษาระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นแต่ละพ้ืนท่ี 

เพื่อรักษาเสถียรภาพดา้นก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง 

4. รายไดจ้ากการขายสินคา้ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีการรับรู้รายได ้ส่งผลให้รายไดล้ดลงจ านวน 

143.13 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 143.13 ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีการชะลอ

การว่าจา้งของลูกคา้จากภาวะเศรษฐกิจ 

ต้นทุน 

 ตน้ทุนรวมส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,248.45 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 382.32 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 23.44 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีตน้ทุนรวมจ านวน 1,630.77 ลา้นบาท โดยเป็นการปรับลดลงเน่ืองมาจาก

รายไดท่ี้ลดลง และตน้ทุนโครงการงานบริการดา้นวิศวกรรมท่ีรับรู้รายไดใ้นปีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และมีการบริหารจดัการ

ควบคุมตน้ทุนอยา่งรัดกุม จึงส่งผลให้ก าไรขั้นตน้โดยรวมสูงขึ้นในขณะท่ีรายไดร้วมลดลง 

รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2.71 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 3.29 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

54.90 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีจ านวน 6.00 ลา้นบาท เน่ืองมาจากในปี 2562 ไดรั้บเงินชดเชยรายได ้จากเหตุการณ์

ความเสียหายในอุปกรณ์ท่ีใชแ้ปลงกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นเม่ือไตรมาส 3 พ.ศ. 2561  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 135.82 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 13.22 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.79 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 122.60 ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั

พนกังานเพ่ิมขึ้น และค่าใชจ้่ายในการชดเชยการเลิกจา้งพนกังานเน่ืองมาจากบางหน่วยงานชะลอการต่อสัญญาซ่ึงเกิดจากผลกระทบ

จากสถานการณ์โควิด 19  

ต้นทุนทางการเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 42.37 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 9.55 ลา้นบาท หรือลงลง

ร้อยละ 18.39 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 51.92 ลา้นบาท เน่ืองจากการทยอยช าระหน้ีสินระยะยาวจากโครงการ

พลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์และการลดลงของการกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายการลดค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดปี้ 2563 จ านวน (14.45) 

ลา้นบาท เน่ืองมาจากการจดัประเภทของตน้ทุนส่วนกลางให้สอดคลอ้งกบัการท างานจริงของแต่ละบริษทั ส่งผลให้บริษทัย่อยเสีย

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง และบริษทัประเมินว่าผลประกอบการในอนาคตของบริษัทจะมีก าไรเพ่ิมขึ้น ท าให้บริษทับนัทึกภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีจากขาดทุนสุทธิของปีก่อน  

 

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  

 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 762.73                     995.68                 (232.95)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,188.31                  1,194.64               (6.33)                    

รวมสินทรัพย์ 1,951.04                  2,190.32               (239.28)                

หน้ีสินหมุนเวียน 585.90                     793.85                 (207.96)                
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 481.90                     569.46                 (87.56)                  

รวมหน้ีสิน 1,067.80                  1,363.31               (295.52)                

ส่วนของเจา้ของ 883.24                     827.00                 56.24                   

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
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สินทรัพย์รวม 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,951.04 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 

239.28 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10.92 เน่ืองจากเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 34.70 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 28.88 ลา้นบาท จากการ

ใชห้มุนเวียนในการด าเนินธุรกิจโดยปรกติ 

• เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั จ านวน 157.37 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 22.99 ลา้นบาท จาก
ภาระสินเช่ือวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจลดลง 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จ านวน 351.10 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 128.75 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
เรียกเก็บเงินไดต้ามก าหนดครบช าระ 

• สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา จ านวน 184.14 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 115.21 ลา้นบาท เน่ืองจากการ

วางบิลท่ีเพ่ิมขึ้นของธุรกิจบริการดา้นวิศวกรรม และจากรายไดข้องธุรกิจบริการดา้นวิศวกรรมท่ีลดลง 

• สินคา้คงเหลือ จ านวน 165.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จ านวน 67.03 ลา้นบาท เน่ืองจากมีโครงการน า
สินคา้เขา้หนา้งานเพ่ือเตรียมการก่อสร้างช่วงตน้ปี 2564 

• สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ านวน 21.40 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จ านวน 16.41 ล้านบาท 
สาเหตุหลกัมาจากการตั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากรายการขาดทุนสุทธิของปีก่อน 

หนีสิ้นรวม 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,067.80 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 

295.52 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.68 เน่ืองจากเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน จ านวน 271.89 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 
จ านวน 161.23 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการคงเหลือ จึงท าให้สามารถช าระ

หน้ีเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินไดสู้งขึ้น 

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 513.50 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 89.87 ล้านบาท 

เน่ืองจากการช าระเงินกูย้ืมตามก าหนดปรกติ ส าหรับการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์

• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 212.14 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 37.93 ลา้นบาท เน่ืองจากการ

ลดลงของเจา้หน้ีการคา้และตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย จากการจ่ายช าระหน้ีเม่ือครบก าหนดช าระ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 883.24 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 จ านวน 56.24 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.80 เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการมีก าไร ท าให้ก าไรสะสมของ

บริษทัเพ่ิมขึ้น 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

          

          ขอแสดงความนบัถือ 

         

 

        

         (  นายปรีชา        สวน  ) 

              ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน   
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