
 

ท่ี  ETE-65/035 

     วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2565 

เร่ือง     ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาส 3 และส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

และบริษทัย่อย ส าหรับไตรมาสท่ี 3 และส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2565 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 3 และส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน  0.95 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 5.67 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 85.61 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน  6.63 
ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 1.06 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 29.13 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 103.77 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 28.08 ลา้นบาท  ดว้ย
สาเหตุดงัต่อไปน้ี  
 
 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน

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

รายไดจ้ากงานบริการดา้นวิศวกรรม 84.85          114.56        (29.70)    -25.93% 180.18           373.33        (193.15)   -51.74%
รายไดจ้ากงานบริการดา้นบริหารจดัการ 173.74        199.88        (26.14)    -13.08% 529.54           595.29        (65.74)    -11.04%
รายไดธุ้รกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 28.28          29.78         (1.50)      -5.04% 97.09            100.43        (3.34)      -3.33%
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอ่ืนๆ 13.10          11.06         2.04       18.40% 13.18            12.87          0.30       2.37%
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 299.97        355.27        (55.30)    -15.57% 820.00           1,081.93     (261.93)   -24.21%
ตน้ทุนจากการด าเนินงานรวม 267.52        304.82        (37.30)    -12.24% 718.94           920.96        (202.02)   -21.94%
ก าไรขั้นตน้ 32.45          50.45         (18.00)    -35.68% 101.06           160.96        (59.91)    -37.22%
รายไดอ่ื้น 0.39            2.37           (1.98)      -83.67% 3.14              6.25            (3.11)      -49.74%
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 26.18          35.63         (9.45)      -26.53% 86.14            101.83        (15.68)    -15.40%
ตน้ทุนทางการเงิน 5.83            9.09           (3.26)      -35.91% 18.35            27.87          (9.51)      -34.14%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม 0.04            0.08           (0.04)      -46.74% 0.38              0.18            0.20       115.11%
คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (0.16)           1.39           (1.56)      -111.62% 0.38              9.27            (8.89)      -95.92%
ก าไรส าหรับงวด 0.95            6.63           (5.67)      -85.61% (1.06)             28.08          (29.13)    -103.77%

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง อตัรา

เปลีย่นแปลง

เปลี่ยนแปลง อตัรา

เปลีย่นแปลง
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รายได้ 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน   299.97 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 55.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.57 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวมจ านวน   

355.27 ลา้นบาท และมีรายไดร้วมส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน   820.00 ลา้นบาท ลดลงจ านวน   

261.93 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 24.21 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน   1,081.93 ลา้น

บาท ในขณะท่ีก าไรขั้นตน้รวมส าหรับงวด 9 เดือน มีจ านวน  101.06 ลา้นบาท ลดลง  59.91 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

37.22 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสาเหตุหลกัดงัน้ี 

1. รายได้จากงานบริการดา้นวิศวกรรม ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565  มีรายไดจ้ านวน   

84.85 ลา้นบาท ลดลงจ านวน   29.70 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25.93 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อนมีรายได้จ านวน   114.56 ล้านบาท และส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565  มีรายได้

จ านวน   180.18 ลา้นบาท ลดลงจ านวน    193.15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 51.74 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน    373.33 ลา้นบาท เน่ืองช่วง 9 เดือนปี 2564 มีโครงการท่ีถึงก าหนดส่ง

มอบงานตามสัญญามากกว่าปีก่อนหนา้ 

2. รายไดจ้ากงานบริการดา้นบริหารจดัการ ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  มีรายไดจ้ านวน  

173.74 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  26.14 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13.08 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อนมีรายไดจ้ านวน 199.88 ลา้นบาท และส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  มีรายได้

จ านวน  529.54 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  65.74 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.04 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน  595.29 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาเลือกรับงานท่ีไม่มีความ

เส่ียงท่ีจะถูกชะลอหรือยกเลิกงบประมาณโครงการในอนาคต 

3. รายไดจ้ากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  มีรายได้

จ านวน  28.28 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  1.50 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.04 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน  29.78 ลา้นบาท และส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  มีรายได้

จ านวน  97.09 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  3.34 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.33 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อนหน้ามีรายไดจ้ านวน  100.43 ลา้นบาท เน่ืองมาจากสภาพอากาศ อย่างไรก็ตามบริษทัมุ่งเน้นการ

บ ารุงรักษาระบบโรงฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นแต่ละพ้ืนท่ีอย่างสม ่าเสมอเพ่ือรักษาเสถียรภาพดา้นก าลงัการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

   ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  จ านวน  26.18 ลา้นบาท ลดลง
จ านวน  9.45 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 26.53 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร
จ านวน  35.63 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  จ านวน  
86.14 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  15.68 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.40 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีค่าใชจ้่าย
ในการขายและบริหารจ านวน 101.83 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากปี 2564 มีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์
จากเหตุการณ์ความเสียหายในอุปกรณ์ท่ีใชแ้ปลงกระแสไฟฟ้า ของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นขณะท่ี
ปี 2565 ไม่มีรายการดงักล่าว และบริษทัมีมาตรการในการลดและควบคุมค่าใชจ้่ายต่างๆ ในส านกังานจึงส่งผลให้ค่าใชจ้่าย
ในการขายและบริหารในปี 2565โดยรวมลดลง 

ต้นทุนทางการเงิน 

  ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  จ านวน  5.83 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  3.26 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 35.91 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน  9.09 ลา้นบาท และ

มีตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  จ านวน  18.35 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  9.51 ลา้น

บาท หรือลดลงร้อยละ  34.14 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีต้นทุนทางการเงินจ านวน  27.87 ล้านบาท 

เน่ืองมาจากมีการทยอยช าระหน้ีสินระยะยาวจากโครงการพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 
 

 

 

30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน 593.52                     609.70                    (16.18)                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,305.32                  1,255.74                  49.58                   

รวมสินทรัพย์ 1,898.84                  1,865.44                  33.40                   

หน้ีสินหมุนเวียน 587.89                     495.45                    92.44                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 426.43                     484.48                    (58.05)                  

รวมหน้ีสิน 1,014.32                  979.94                    34.39                   

ส่วนของเจา้ของ 884.52                     885.50                    (0.98)                    

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
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สินทรัพย์รวม 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 1,898.84 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 

2564 จ านวน   33.40 ลา้นบาท เน่ืองจากเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจ านวน  59.71 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2564 จ านวน  7.74 ลา้น

บาท เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน และในระหว่างงวดมี

การน าเงินไปจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และมีการจ่ายเงิน

กูย้ืมระยะยาวตามก าหนดครบช าระ  

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจ านวน   1,100.12 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2564 จ านวน   62.70 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล  และธุรกิจโรงไม้สับ และลดลงในระหว่างงวด

เน่ืองจากการค านวณค่าเส่ือมราคา 

• สินคา้คงเหลือ มีจ านวน  66.10 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2564 จ านวน  47.72 ลา้นบาท เน่ืองจากการ

น าไปติดตั้งในโครงการของธุรกิจบริการดา้นวิศวกรรม  

หนีสิ้นรวม 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน   1,014.32 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 

2564 จ านวน   34.39 ลา้นบาท เน่ืองจากเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน มีจ านวน 323.48 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2564 จ านวน 79.82 
ลา้นบาท เน่ืองจากมีการกูยื้มเงินระยะส้ันเพ่ือใชเ้ป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ 

• หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา มีจ านวน  32.25 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2564 จ านวน  27.22 ล้านบาท 

เน่ืองจากบริษทัรับงานโครงการเกิดใหม่และมีการรับเงินโครงการตามสัญญา 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีจ านวน  434.43 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2564 จ านวน  68.11 

ลา้นบาท เน่ืองจากในระหว่างงวดมีการจ่ายช าระหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระตามเง่ือนไข

ปกติ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน  884.52 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 จ านวน  0.98 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง

ตามจ านวนดงักล่าว 

 

 

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

( นายปรีชา        สวน  ) 

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 
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