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ท่ี  ETE-64/028 

     วนัท่ี  11   สิงหาคม   2564 

เร่ือง     ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 2 และส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

บริษทัย่อย ส าหรับไตรมาสท่ี 2 และส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 และส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 7.32 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 

10.05 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 57.86 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 17.37 ลา้นบาท และมีก าไร

สุทธิส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 21.45 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 5.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.00 

เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 26.81 ลา้นบาท  ดว้ยสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รายไดจ้ากงานบริการดา้นวิศวกรรม 87.45       106.21    (18.76)    -17.67% 258.77    219.27    39.50      18.02%
รายไดจ้ากงานบริการดา้นบริหารจดัการ 198.60     235.49    (36.89)    -15.66% 395.41    467.31    (71.90)    -15.39%
รายไดธุ้รกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 33.25       32.60      0.65       2.00% 70.66      69.65     1.00       1.44%
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1.81        -         1.81       1.81        -         1.81       
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 321.11     374.30    (53.19)    -14.21% 726.65    756.23    (29.58)    -3.91%
ตน้ทุนจากการด าเนินงานรวม 267.95     318.22    (50.27)    -15.80% 616.14    647.49    (31.34)    -4.84%
ก าไรขั้นตน้ 53.16       56.08      (2.92)      -5.21% 110.51    108.75    1.76       1.62%
รายไดอ่ื้น 0.72        1.04        (0.32)      -30.95% 3.88        1.19       2.70       227.32%
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 33.40       30.12      3.27       10.87% 66.19      60.43     5.77       9.54%
ตน้ทุนทางการเงิน 9.85        11.00      (1.15)      -10.49% 18.77      24.22     (5.44)      -22.47%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม 0.00        0.01        (0.01)      -52.81% 0.10        0.01       0.09       689.66%
คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 3.31        (1.39)      4.70       -338.23% 7.87        (1.54)      9.41       -611.03%
ก าไรส าหรับงวด 7.32        17.37      (10.05)    -57.86% 21.45      26.81     (5.36)      -20.00%

ผลการด าเนินงาน อตัรา

เปลีย่นแปลง

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง อตัรา

เปลีย่นแปลง

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)
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รายได้ 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายไดร้วมส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 321.11 ลา้นบาท ลดลง

จ านวน 53.19 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 14.21  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายไดร้วมจ านวน 374.30 ลา้นบาท 

และมีรายไดร้วมส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 726.65 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 29.58 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 3.91 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน 756.23 ลา้นบาท    โดยสรุปไดด้งัน้ี  

1. รายไดจ้ากงานบริการดา้นวิศวกรรม ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  มีรายไดจ้ านวน 87.45 ลา้น

บาท ลดลงจ านวน 18.76 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 17.67 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 

106.21 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายไดจ้ านวน 258.77 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น

จ านวน 39.50 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.02 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 219.27 

ล้านบาท เน่ืองจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีการรับรู้รายได้จากโครงการบริการด้านวิศวกรรมตามขั้นความส าเร็จ

มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 สามารถรับรู้ได้บางส่วนและท่ีเหลืออยู่

ระหว่างติดตั้งรอรับรู้รายไดใ้นไตรมาสถดัไป  

2. รายไดจ้ากงานบริการดา้นบริหารจดัการ ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  มีรายไดจ้ านวน 198.60 

ลา้นบาท ลดลงจ านวน 36.89 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.66 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายได้

จ านวน 235.49 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายไดจ้ านวน 395.41 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 71.90 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.39 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 467.31 

ลา้นบาท เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท่ีผ่านมา ท าให้หลายหน่วยงานมีการลดงบประมาณและชะลอ

การจดัจา้ง ท าให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเลือกรับงานท่ีไม่มีความเส่ียงท่ีจะถูกชะลอหรือยกเลิกงบประมาณโครงการใน

อนาคต  

3. รายไดจ้ากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายไดจ้ านวน 

33.25 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 0.65 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.00 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมี

รายไดจ้ านวน 32.60 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายไดจ้ านวน 70.66 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึ้นจ านวน 1.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.44 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้ามีรายไดจ้ านวน 

69.65 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของบริษทั เกิดจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

จ านวน 4 โครงการ โดยบริษทัมุ่งเน้นการบ ารุงรักษาระบบโรงฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นแต่ละพ้ืนท่ีอย่างสม ่าเสมอ

เพื่อรักษาเสถียรภาพดา้นก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง 

4. รายไดจ้ากการขายสินคา้ ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายไดจ้ านวน 1.81 ลา้นบาท ในขณะท่ี

งวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าไม่มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ และส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มี

รายไดจ้ านวน 1.81 ลา้นบาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนไม่มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ เน่ืองจากรายไดจ้ากการ 
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ขายสินคา้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มาจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภยัเป็นหลกั ดว้ยภาวะ
ทางเศรษฐกิจจึงท าให้มีการชะลอการส่ังซ้ือของลูกคา้ 

ต้นทุน 

  ตน้ทุนรวมส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 267.95 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 50.27 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 15.80  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีตน้ทุนรวมจ านวน 318.22 ลา้นบาท และมีตน้ทุนรวมส าหรับงวด 6 
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 616.14 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 31.34 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.84 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีตน้ทุนรวมจ านวน 647.49 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัรับงานน้อยลงท าให้ตน้ทุนเก่ียวกบัพนกังาน
ลดลง อยา่งไรก็ตามก าไรขั้นตน้ของบริษทัสูงขึ้นเน่ืองจากบริษทัพิจารณาเลือกรับงานเฉพาะท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูง 
 

รายได้อ่ืน 

  รายไดอ้ื่นส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 0.72 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 0.32 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 30.95  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายไดอ้ื่นจ านวน 1.04 ลา้น รายไดอ้ื่นส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 จ านวน 3.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน2.70 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 227.32 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ท่ีมีรายไดอ่ื้นจ านวน 1.19 ลา้นบาท เน่ืองมาจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีไตรมาส 2 ปี 2564 
ไม่มีรายการดังกล่าว และไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ความเสียหายในอุปกรณ์ท่ีใช้แปลง
กระแสไฟฟ้า ของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ จึงส่งผลให้รายไดอ้ื่นส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 สูงขึ้น
เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

  ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 33.40 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 
3.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.87  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 30.12 
ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 66.19 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น
จ านวน 5.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.54 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 
60.43 ลา้นบาท เน่ืองมาจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัรายการขอคืนภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายไม่ได ้และมีรายการ
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์และค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารสูงขึ้นเม่ือเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า  ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึ้น และมีรายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ากเหตุการณ์ความเสียหายในอุปกรณ์ท่ีใชแ้ปลงกระแสไฟฟ้า  ของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์
จึงท าให้ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 สูงขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
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ต้นทุนทางการเงิน 

  ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 9.85 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.15 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 10.49  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 11.00 ลา้นบาท และมีตน้ทุนทาง

การเงินส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 18.77 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 5.44 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

22.47 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 24.22 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการทยอยช าระหน้ีสินระยะ

ยาวจากโครงการพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์และไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจาก

สถาบนัการเงินลดลง 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 3.31 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 4.70 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 

7.87 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 9.41 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากปี 2564 มีการจดัประเภทของตน้ทุน

ส่วนกลางให้สอดคลอ้งกบัการท างานจริงของแต่ละบริษทั ส่งผลให้บริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไร และท าให้ค่าใชจ้่ายภาษีเงิน

ไดเ้พ่ิมขึ้น  

 

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

  
 

 

30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน 761.68                     762.73                 (1.04)                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,230.52                  1,188.31               42.21                   

รวมสินทรัพย์ 1,992.20                  1,951.04               41.16                   

หน้ีสินหมุนเวียน 654.06                     585.90                 68.16                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 453.99                     481.90                 (27.91)                  

รวมหน้ีสิน 1,108.05                  1,067.80               40.25                   

ส่วนของเจา้ของ 884.15                     883.24                 0.91                     

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
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สินทรัพย์รวม 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 1,992.20 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 

จ านวน 41.16 ลา้นบาท เน่ืองจากเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจ านวน 57.47 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จ านวน 22.78 ล้านบาท 

เน่ืองจากบริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานระหว่างงวด ประกอบกบัในระหว่างงวดบริษทัไดรั้บเงินจากการขอคืน

ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย และมีการกู้ยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้น โดยในระหว่างงวดบริษัทมีการน าเงินไปจ่ายเพ่ือซ้ือ

เคร่ืองจกัรเพื่อใชใ้นธุรกิจพลงังานทดแทน จ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวและจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น 

• สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา มีจ านวน 259.50 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จ านวน 75.36 ลา้นบาท เน่ืองจาก

บริษทัมีการควบคุมและบริหารโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานของธุรกิจบริการดา้นวิศวกรรม

สามารถท างานไดต้ามขั้นความส าเร็จเพ่ิมขึ้น 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจ านวน 969.96 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จ านวน 31.20 ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษทัน าเงินไปจ่ายค่ามดัจ าเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศเพื่อน ามาลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และลดลง

ในระหว่างงวดเน่ืองจากการค านวณค่าเส่ือมราคา 

• สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีจ านวน 10.98 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จ านวน 7.38 ลา้นบาท เน่ืองจากไตรมาสท่ี 

1 ปี 2564 บริษทัฯ มีการท าสัญญาเช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 10 ปี เพ่ือก่อสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ ท าให้ตอ้งบนัทึก

สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบการเงิน 

• สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน มีจ านวน 25.63 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จ านวน 11.13 ล้านบาท เน่ืองจากกลุ่ม

บริษทัมีการลงทุนซ้ือหุ้นในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวมีใบอนุญาตขายไฟฟ้าเป็นหลกั ท าให้

บริษทัตอ้งบนัทึกการลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มีจ านวน 331.76 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2563 จ านวน 19.34 ลา้นบาท เน่ืองจาก

การเรียกเก็บเงินไดต้ามก าหนดครบช าระ 

• สินคา้คงเหลือ มีจ านวน 81.57 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2563 จ านวน 84.03 ลา้นบาท เน่ืองจากการน าไปติดตั้ง
ในโครงการของธุรกิจบริการดา้นวิศวกรรม  

หนีสิ้นรวม 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 1,108.05 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จ านวน 

40.25 ลา้นบาท เน่ืองจากเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน มีจ านวน 359.81 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 
2563 จ านวน 87.92 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการหมุนเวียนทางธุรกิจ 
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• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีจ านวน 475.36 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2563 จ านวน 38.14 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการช าระเงินกูย้ืมตามก าหนดปรกติ ส าหรับการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย  ์

• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน มีจ านวน 200.78 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2563 จ านวน 11.37 ลา้นบาท เน่ืองจาก

การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย จากการจ่ายช าระหน้ีเม่ือครบก าหนดช าระ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 884.15 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 จ านวน 0.91 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น และบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลใน

ระหว่างงวดท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นตามจ านวนดงักล่าว 

  

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

          ขอแสดงความนบัถือ 

               

         (  นายปรีชา        สวน  )              

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน   
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