
บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)  
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ  
ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น   
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พิสิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 94,916,258 63,578,779 56,042,597 42,770,465
ส่วนของเงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 
ทีถ่งึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 27,909,889 46,647,709 27,909,889 46,647,709

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 8 454,218,465 479,846,968 249,806,071 296,491,934
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 9 295,003,938 299,348,507 233,038,616 230,148,835
สนิคา้คงเหลอื 104,616,191 98,565,450 104,171,041 98,145,666
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 17 - - 87,000,000 117,000,000
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 10,070,666 7,693,216 3,887,185 4,721,110

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 986,735,407 995,680,629 761,855,399 835,925,719

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 150,172,132 133,712,110 137,632,411 121,172,389
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 - - 141,680,897 124,181,002
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 246,814 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 12 974,983,286 984,381,675 714,760,003 721,478,849
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 12,547,209 10,963,285 10,939,923 10,262,231
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 5,466,278 4,985,428 1,277,413 1,191,176
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 58,053,107 60,592,708 49,757,439 53,060,976

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,201,468,826 1,194,635,206 1,056,048,086 1,031,346,623

รวมสินทรพัย ์ 2,188,204,233 2,190,315,835 1,817,903,485 1,867,272,342

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 390,646,354 433,121,329 316,946,354 357,739,966
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 14 299,402,081 250,071,493 202,597,587 214,084,385
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 9 6,335,659 7,751,442 6,335,659 7,751,442
หนี้สนิตามสญัญาเช่า
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,095,902 2,135,290 2,095,902 2,135,290
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13 69,541,677 69,970,711 50,692,077 51,121,111
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2,572,039 2,572,039 - -
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น                       26,201,494 28,232,000 11,713,351 15,129,336

รวมหน้ีสินหมุนเวียน                  796,795,206 793,854,304 590,380,930 647,961,530

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,874,566 1,021,312 1,874,566 1,021,312
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 516,046,902 533,393,147 362,332,902 374,966,747
เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 17 - - 42,400,000 26,300,000
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,331,390 25,377,011 6,387,065 5,955,882
ประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอน 9,711,431 9,667,878 6,849,191 6,818,474

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน                  554,964,289 569,459,348 419,843,724 415,062,415

รวมหน้ีสิน 1,351,759,495 1,363,313,652 1,010,224,654 1,063,023,945

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญัจ านวน 560,000,000 หุน้
   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามญัจ านวน 560,000,000 หุน้
   ช าระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 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
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,386,832 8,386,832 8,386,832 8,386,832
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 34,615,647 24,729,695 11,557,837 8,127,403

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

- บรษิทัใหญ่ 830,736,641 820,850,689 807,678,831 804,248,397
- ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 5,708,097 6,151,494 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 836,444,738 827,002,183 807,678,831 804,248,397

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 2,188,204,233 2,190,315,835 1,817,903,485 1,867,272,342

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 7

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 113,060,232 199,421,355 113,060,232 179,569,441
รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิาร
   จดัการแรงงาน 231,819,993 210,007,586 23,970,914 44,792,127
รายไดธุ้รกจิพลงังานทดแทน
   จากพลงังานแสงอาทติย์ 37,056,071 33,814,326 26,239,471 23,519,692

รวมรายได้ 381,936,296 443,243,267 163,270,617 247,881,260

ต้นทุน

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 96,800,013 174,983,450 96,334,123 152,953,809
ตน้ทุนงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 215,483,542 199,294,903 22,271,557 41,553,732
ตน้ทุนธุรกจิพลงังานทดแทน
   จากพลงังานแสงอาทติย์ 16,986,167 16,021,099 11,951,490 11,315,173

รวมต้นทุน 329,269,722 390,299,452 130,557,170 205,822,714

ก าไรขัน้ต้น 7 52,666,574 52,943,815 32,713,447 42,058,546
รายไดอ้ืน่ 144,128 4,201,813 4,023,300 2,867,581
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,665,756 784,877 812,752 610,056
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     27,639,329 25,365,784 22,397,616 20,692,620
ตน้ทุนทางการเงนิ 13,212,804 12,346,514 10,182,182 9,128,135
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 11 3,186 - - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 9,289,627 18,648,453 3,344,197 14,495,316
ภาษเีงนิได้ 15 152,073 (1,173,971) 86,237 (298,089)

ก าไรส าหรบังวด 9,441,700 17,474,482 3,430,434 14,197,227
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ - - - -

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 9,441,700 17,474,482 3,430,434 14,197,227

การแบง่ปันก าไร
บรษิทัใหญ่ 9,885,952 17,820,505 3,430,434 14,197,227
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (444,252) (346,023) - -

9,441,700 17,474,482 3,430,434 14,197,227

การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม
บรษิทัใหญ่ 9,885,952 17,820,505 3,430,434 14,197,227
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (444,252) (346,023) - -

9,441,700 17,474,482 3,430,434 14,197,227

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.018 0.032 0.006 0.025

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ
ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า - ส ารอง เจ้าของ - ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ รวม
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562
- ปรบัปรงุใหม่ 280,000,000 507,734,162 5,519,422 612,311 793,865,895 5,471,568 799,337,463

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 17,820,505 17,820,505 (346,023) 17,474,482

ยอดคงเหลือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 280,000,000 507,734,162 5,519,422 18,432,816 811,686,400 5,125,545 816,811,945

ยอดคงเหลือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 8,386,832 24,729,695 820,850,689 6,151,494 827,002,183
การออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย - - - - - 855 855
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 9,885,952 9,885,952 (444,252) 9,441,700

ยอดคงเหลือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 8,386,832 34,615,647 830,736,641 5,708,097 836,444,738

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม
ก าไรสะสม
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า - ส ารอง

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562
- ปรบัปรงุใหม่ 280,000,000 507,734,162 5,519,422 (42,330,923) 750,922,661

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 14,197,227 14,197,227

ยอดคงเหลือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 280,000,000 507,734,162 5,519,422 (28,133,696) 765,119,888

ยอดคงเหลือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 8,386,832 8,127,403 804,248,397

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 3,430,434 3,430,434

ยอดคงเหลือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 8,386,832 11,557,837 807,678,831

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 9,289,627 18,648,453 3,344,197 14,495,316

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคา 12 12,372,395 12,043,562 9,629,052                 9,513,215 

ค่าตดัจ าหน่าย 12 267,076 217,633 258,308                    216,883 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติ

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (402,973) - (402,973)                            -   

กลบัรายการค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิคา้ (34,548) - (34,548)                            -   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,996,229 1,568,625 431,183                    249,754 

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ - (26,579) - (26,579)

ดอกเบีย้รบั (142,896) (66,541) (1,658,211) (66,541)

ดอกเบีย้จ่าย 13,212,804 12,346,514 10,182,182 9,128,135

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 11 3,186 - - -

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 30,375,798 (44,475,959) 25,049,235 33,342,327

สนิคา้คงเหลอื (6,016,193) (11,264,672) (5,990,827) 6,019,761

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (2,377,450) (3,180,665) 833,925 (18,202)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 6,011,803 876,699 5,576,414 (1,179,837)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 51,972,775 5,750,719 (13,392,569) (8,791,806)

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (2,030,506) (6,870,562) (3,415,985) (8,596,553)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (41,850) (241,557) - (241,557)

เงนิสดจากการด าเนนิงาน 114,455,277 (14,674,330) 30,409,383 54,044,316

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 143,143 66,541 142,965 66,541

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (13,525,779) (12,219,212) (10,239,401) (9,274,980)

เงนิสดรบัภาษเีงนิได้ (3,800,979) (8,320,292) (2,272,877) (5,507,413)

เงนิสดสุทธไิดจ้าก(ใชไ้ป)ในกจิกรรมด าเนนิงาน 97,271,662 (35,147,293) 18,040,070 39,328,464

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนัลดลง 2,277,798 5,986,667 2,277,798 6,724,001

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (3,703,283) (4,525,411) (1,742,416) (1,938,911)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,782,364) (1,169,492) (712,000) (1,050,100)

เงนิสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 17 - - (166,250,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 - - (17,499,895) -

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน - บรษิทัย่อย 855 - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11 (250,000) - - -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ - 62,750 - 62,750

เงนิสดรบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 17 - - 196,250,000 -

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - 20,665,066 -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (3,456,994) 354,514 32,988,553 3,797,740

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 159,196,653 369,949,846 102,496,653 243,949,846

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 17 - - 34,900,000 24,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (196,039,543) (305,063,772) (139,339,543) (189,063,772)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (17,775,279) (17,739,933) (13,062,879) (13,027,533)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 17 - - (18,800,000) (92,500,000)

เงนิปันผลจ่าย - บรษิทัย่อย (2,226,935) - - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (56,845,104) 47,146,141 (33,805,769) (26,641,459)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 36,969,564 12,353,362 17,222,854 16,484,745

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 44,571,752 49,325,731 25,444,801 14,987,550

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 81,541,316 61,679,093 42,667,655 31,472,295

ส าหรบัขอ้มลูในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ยรายการดงันี้

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - เงนิฝากธนาคาร 94,916,258 62,839,089 56,042,597 32,632,291

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (13,374,942) (1,159,996) (13,374,942) (1,159,996)

81,541,316 61,679,093 42,667,655 31,472,295

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญั

การซือ้อุปกรณ์ทีย่งัมไิดช้ าระเป็นเงนิสด 406,354 513,172 406,354 513,172

การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีย่งัมไิดช้ าระเป็นเงนิสด 224,000 629,984 224,000 550,376

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
59/21-22 หมู่ 1 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 
บรษิทัมสี านักงานสาขาตามทีอ่ยู่ดงันี้  
 
88 ซอยโยธนิพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
บรษิทัด าเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ บรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า บรกิารติดตัง้เสาส่งสญัญาณ
โทรคมนาคม ธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์และธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหวา่งงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 ("การระบาดของโควดิ19") ซึ่งผูบ้รหิารประเมนิว่าเหตุการณ์
ดงักล่าวยงัไม่ได้มผีลกระทบที่เป็นสาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส าหรบัรอบระยะเวลา 3 เดอืนสิ้นสุดวนัที ่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติงานวิศวกรรมและงานด้านบริหารจดัการแรงงานภายใต้สญัญา  
ที่ท ากบัลูกค้าไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารได้ติดตามผลกระทบและแก้ไขสภานการณ์ 
อย่างใกลช้ดิ ซึง่อาจมผีลต่อการรบังานใหม่ในไตรมาสถดัไป รวมถงึการเกบ็ช าระเงนิจากลูกหนี้ 
 

3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และ
ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

11 

 
4 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท า  
งบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
1) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิและการเลอืกใช้มาตรการผ่อนปรนที่เกี่ยวขอ้งดงัที่กล่าวใน

หมายเหตุขอ้ 5 ผู้บรหิารได้ประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการ
ปรบัปรุง ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ต้นวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยส าคญัต่อ 
กลุ่มกจิการ 

2) การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบ
ระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
5 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) และทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 
16) มาใชป้ฏบิตัเิป็นครัง้แรก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 - เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การจดัประเภทหนี้สนิทางการเงนิและส่วนของเจา้ของ 
 

เครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทนุ โดยพจิารณาภาระผกูพนัตาม
สญัญา  
 
- หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรือสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กับกิจการอื่น โดย  

ไม่สามารถปฏเิสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มกี าหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดัประเภท
เป็นหนี้สินทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองด้วยจ านวน  
ตราสารทุนทีค่งที ่แลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที ่

- หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญา หรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผกูพนัตามสญัญาไปไดเ้ครื่องมอืทางการ
เงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
การจดัประเภทและวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุน (เดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทัว่ไป) 
 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกิจการถือ จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) คือ 
จดัเป็นประเภท ก) มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  ซึ่งจะไม่สามารถ 
จดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
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การดอ้ยค่า 
 

ขอ้ก าหนดทางบญัชใีหม่เกีย่วกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ท าใหก้ลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีัดไป ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 
ใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้จ านวน 353.22 บาท และของสนิทรพัย์ทีเ่กดิ
จากสญัญาจ านวน 295.00 บาท อย่างไรกต็ามไม่มผีลแตกต่างทีเ่ป็นสาระส าคญัของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 
ส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) กลุ่มกจิการประเมนิแล้วไม่มผีลกระทบทีเ่ป็น
สาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 - สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกิจการได้น า TFRS 16 มาถือปฏิบัติ โดยการรบัรู้หนี้สินตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็น  
สญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ า TFRS 16 
มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช าระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ส าหรบัสญัญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รบัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินั ้น จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลอืของสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า
การเงนิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่า ทัง้นี้ กลุ่มกิจการจะเริม่น าขอ้ก าหนดของการรบัรูร้ายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบตัิกับรายการดงักล่าว
ภายหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
ส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกับเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) กลุ่มกิจการประเมนิแล้วไม่มีผลกระทบที่เป็น
สาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ เน่ืองจากสญัญาเช่าเป็นสญัญาระยะสัน้ไม่เกนิ 12 เดอืน 
 

6 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติที่มผีลกระทบต่อการน า
นโยบายการบญัชมีาใช้ และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใชจ้่าย ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 

7 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาการน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานภูมิศาสตร์และ 
ส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอต่อผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผู้มอี านาจตดัสนิใจ
สงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน 
ซึง่พจิารณาว่าคอืคณะกรรมการบรษิทั ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ โดยพจิารณาผลการด าเนินงานจากก าไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
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ส่วนงานภมิูศาสตร ์
 
กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร ์
เพยีงส่วนงานเดยีว ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานพจิารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบั  
งบการเงนิทีน่ าเสนอ 
 
ส่วนงานธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิการมส่ีวนงานด าเนินงานซึง่แยกตามลกัษณะของธุรกจิดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนงานที ่1 ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มลู 
ส่วนงานที ่2 ด าเนินธุรกจิบรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรม 
ส่วนงานที ่3 ด าเนินธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์
ส่วนงานที ่4 ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด      
   31 มีนาคม พ.ศ. 2563      

รายไดสุ้ทธ ิ 231.82 113.06 37.06 - 381.94 
ก าไรขัน้ตน้ 16.34 16.26 20.07 - 52.67 
ตน้ทุนทางการเงนิ - - (7.49) - (7.49) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้     (35.74) 
ก าไรส าหรบังวด     9.44 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได ้      
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) - - 37.06 - 37.06 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) 231.82 113.06 - - 344.88 
รวมรายได ้ 231.82 113.06 37.06 - 381.94 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด      
   31 มีนาคม พ.ศ. 2562      

รายไดสุ้ทธ ิ 210.01 199.42 33.81 - 443.24 
ก าไรขัน้ตน้ 10.71 24.44 17.79 - 52.94 
ตน้ทุนทางการเงนิ - - (8.48) - (8.48) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้     (26.99) 
ก าไรส าหรบังวด     17.47 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได ้      
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) - - 33.81 - 33.81 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) 210.01 199.42 - - 409.43 
รวมรายได ้ 210.01 199.42 33.81 - 443.24 
 
สดัส่วนของลูกคา้รายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงไดด้งันี้ 
 
 สดัส่วนรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ (ร้อยละ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ส่วนงานที ่1 44.90 44.67 
ส่วนงานที ่2 84.27 78.96 
ส่วนงานที ่3 100.00 100.00 
ส่วนงานที ่4 - - 
 
ส าหรบัส่วนงานที่ 3 รายได้ทัง้หมดได้รบัจากลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเซ็นสญัญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากบริษัทตลอดระยะเวลา 25 ปี  
จนถงึปี พ.ศ. 2584 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

15 

 
8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 353,217,501 406,189,028 148,046,999 200,214,816 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ 
      เกดิขึน้ - (402,973) - (402,973) 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธ ิ 353,217,501 405,786,055 148,046,999 199,811,843 

     
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก 34,698,607 21,409,282 28,223,536 16,458,549 
ลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
      (หมายเหต ุ17) - - 15,408,419 11,159,242 
ลูกหนี้เงนิค ้าประกนัผลงาน 14,939 123,910 9,400 118,371 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 66,287,418 52,527,721 53,989,358 45,665,996 
ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
      (หมายเหต ุ17) - - 4,128,359 2,612,867 
เงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อย      
      (หมายเหต ุ17) - - - 20,665,066 
รวม 454,218,465 479,846,968 249,806,071 296,491,934 
 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 96,611,070 275,936,656 27,639,428 112,646,664 
เกนิก าหนดช าระ :     
   คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน  187,127,608  47,934,808 65,711,264 29,411,221 
   เกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน  17,600,693  55,731,280 16,693,964 34,684,074 
   เกนิกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน  48,763,223  25,984,826 37,962,343 22,871,399 
   เกนิกว่า 12 เดอืน  3,114,907  601,458 40,000 601,458 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 353,217,501 406,189,028 148,046,999 200,214,816 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
      เกดิขึน้ - (402,973) - (402,973) 
รวม 353,217,501 405,786,055 148,046,999 199,811,843 
 
ส าหรบัลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกว่า 12 เดือน ผู้บริหารประเมินว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย 
ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญเนื่องจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจ่ายช าระหนี้สินทัง้หมดซึ่งเห็นได้จากข้อมูลในอดีตและเป็นลูกค้า 
ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่ า นอกจากนี้ผู้บริหารมีเหตุผลในการเรียกเก็บล่าช้าและเชื่อมัน่ว่าจะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว 
ไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาภายใต ้TFRS 15 แสดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     
ลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ภายใตส้ญัญา 
   งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 

   
216,857,401 

  
216,329,039  

 
216,675,284 

  
216,146,922  

ลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ภายใตส้ญัญา 
   งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 

 
78,146,537 

 
83,019,468 

 
16,363,332 

 
14,001,913 

รวม  295,003,938  299,348,507   233,038,616  230,148,835  
     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้าภายใต ้
   สญัญางานบรกิารดา้นวศิวกรรม 

 
6,335,659 

 
7,751,442 

 
6,335,659 

 
7,751,442 

 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญาภายใต้ TFRS 15 - ลูกหน้ีท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็ภายใต้สญัญางานบริการด้านวิศวกรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 496,393,959 562,474,046 496,252,991 539,506,875 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 82,926,977 94,993,576 82,875,828 92,632,929 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจบุนั 579,320,936 657,467,622 579,138,819 632,139,804 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (305,234,894) (383,909,942) (305,234,894) (358,764,241) 
ลูกหนี้ค่าก่อสรา้งตามสญัญา     

 ทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 274,086,042 273,557,680 273,903,925 273,375,563 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ     
      เกดิขึน้  

 
(57,228,641) 

 
(57,228,641) 

 
(57,228,641) 

 
(57,228,641) 

ลูกหนี้ค่าก่อสรา้งตามสญัญา     
 ทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ - สุทธ ิ 216,857,401 216,329,039 216,675,284 216,146,922 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาภายใต้ TFRS 15 - รายได้ค่าก่อสร้างรบัล่วงหน้าภายใต้สญัญางานบริการด้านวิศวกรรม 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 128,721,626 131,662,773 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 42,744,139 21,249,100 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจบุนั    171,465,765 152,911,873 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (177,801,424) (160,663,315) 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า - สุทธ ิ (6,335,659) (7,751,442) 
 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแสดงรายละเอยีดไดด้งันี้ 
 
   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว สดัส่วนการลงทุน 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
       
บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์ บรกิารดา้นบรหิารจดัการ, ไทย 80,000,000 80,000,000 99.27 99.27 
   จ ากดั    ธุรกจิพลงังานทดแทนจาก      
    พลงังานแสงอาทติย ์      
       
บรษิทั ซนี 168 จ ากดั ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรม   ไทย 30,000,000 30,000,000 99.80 99.80 
       
บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์  ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 30,000,000 12,500,000 99.99 99.99 
   ออลล ์จ ากดั (“EFA”) พลงังานแสงอาทติย ์      

(เดมิชื่อ “บรษิทั อทีจี ี (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
เอนเนอรจ์ ีจ ากดั”)          

       
บรษิทั โกลว ์เทรดดิง้ แอนด ์ 
   เซอรว์สิ จ ากดั 

ซื้อขายอุปกรณ์รกัษา 
   ความปลอดภยั 

ไทย 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
  

70.00 
 

70.00 
  

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

19 

 
   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว สดัส่วนการลงทุน 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทัย่อย ภายใต้ EFA       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี1 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี2 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี3 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี4 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี5 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี6 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี7 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี8 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี9 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั       
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี10 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
 

การเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 124,181,002 
การลงทุนเพิม่ 17,499,895 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 141,680,897 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั เอนเนอรจ์ี ฟอร ์ออลล ์จ ากดั (“EFA”)  
 
เมื่อวนัที่ 5 มนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2563 ได้มมีตอินุมตัิให้ EFA ช าระมูลค่าหุ้นหุ้นสามญัของ 
EFA เพิม่ จ านวน 35.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่า 17,499,895 บาท โดยยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราเดมิ 
 
นอกจากนี้เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท EFA ครัง้ที่ 2/2563 ได้อนุมตัิการจดัตัง้บรษิัทย่อย 
แห่งใหม่ 10 บรษิทั ในชื่อบรษิทั อทีอี ีเอนเนอร์จ ี1 จ ากดั ถงึ บรษิทั อทีอี ีเอนเนอร์จ ี10 จ ากดั ซึง่แต่ละบรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 
10.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื่อรองรบัการขยายงานธุรกจิ
ด้านพลังงาน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัทได้ช าระมูลค่าหุ้นแล้วจ านวน 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 
จ านวนเงนิรวม 25.00 ลา้นบาท 
 

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งลงทุนผ่าน EFA ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงจากจากงบการเงิน
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว สดัส่วนการลงทุน 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
       
บรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล ธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ผลติ ไทย 1,000,000 - 25.00 - 
   พาวเวอร ์จ ากดั ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล       
 และอุปกรณ์อืน่ๆทีเ่กีย่วกบั      

 
ธุรกจิพลงังาน (ยงัไม่เริม่ด าเนิน
ธุรกจิ)      

 
การเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - 
การลงทุนเพิม่ 250,000 
ส่วนแบ่งขาดทุน (3,186) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 246,814 
 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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เมื่อวันที่  5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครัง้ที่ 2/2563 ได้อนุมัติการจัดตัง้บริษัทร่วมแห่งใหม่  
ในชื่อบรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั ซึ่งมทีุนจดทะเบยีน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุน้สามญัจ านวน 10,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อรองรบัการขยายงานธุรกิจด้านพลังงาน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00  
บรษิทัไดช้ าระมลูค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ 
 

12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 บาท บาท 
   

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 984,381,675 10,963,285 
ซื้อสนิทรพัย ์ 2,974,006 1,503,000 
รายการปรบัปรุง - 348,000 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (12,372,395) (267,076) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 974,983,286 12,547,209 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 บาท บาท 
   

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 721,478,849 10,262,231 
ซื้อสนิทรพัย ์ 2,910,206 648,000 
รายการปรบัปรุง - 288,000 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (9,629,052) (258,308) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 714,760,003 10,939,923 
 
ส าหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวม ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 887.94 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 897.03 ล้านบาท) 
ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร 
 
ส าหรับข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน  629.32 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 635.58  
ลา้นบาท) ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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13 เงินกู้ยืม 

 

การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
   

ยอดยกมาตน้งวด 603,363,858 426,097,858 
ช าระคนื (17,775,279) (13,062,879) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 585,588,579 413,024,979 
 

ตน้ทุนทางการเงนิประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์ส าหรบังวด
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 7.49 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 8.48 ล้านบาท) โดยต้นทุน 
ทางการเงนิส่วนทีเ่หลอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิโดยทัว่ไปของกลุ่มกจิการ 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กิจการและบรษิัทย่อยไม่สามารถด ารงสดัส่วนทางการเงนิภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 
อย่างไรกต็าม ในเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการได้รบัจดหมายผ่อนผนัการเรยีกช าระคนืเงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณิชย์
แลว้ โดยธนาคารจะยงัไม่เรยีกช าระคนืเงนิกูย้มืก่อนระยะเวลาทีถ่งึก าหนดช าระ  
 

14 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 35,675,351 45,306,389 35,291,434 30,857,274 
เจา้หนี้อื่น - บุคคลภายนอก 23,122,395 26,077,484 21,520,597 22,726,198 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 17)  311,700  311,700 7,855,863 12,804,341 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย - บุคคลภายนอก  507,914  864,443 418,573 589,897 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 17) - -  236,696  153,309 
เงนิมดัจ ารบัล่วงหน้า    89,347,303 41,333,168   34,559,021 41,333,168 
ตน้ทุนงานก่อสรา้งคา้งจ่าย  82,842,817  86,032,980  81,436,612  85,028,849 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  67,594,601  47,918,395  17,779,100  17,091,658 
ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 17) - - 3,499,691 3,499,691 
เงนิปันผลคา้งจ่าย - 2,226,934 - - 
รวม 299,402,081 250,071,493 202,597,587 214,084,385 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายโดยใช้วธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกบัที่ใช้กับก าไร
รวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 0 ต่อปี เนื่องจากบรษิทัไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษสี าหรบัธุรกจิภายใต้บตัรส่งเสรมิการลงทุน
และบรษิทัมผีลขาดทุนทางภาษ ี(31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0 ต่อปี) 
 

16 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกีย่วกบัการเช่าพืน้ทีอ่าคารและสญัญาบรกิาร โดย
มยีอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งันี้  โดยผูบ้รหิารพจิารณาว่าสญัญาเช่าดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 - เรื่องสญัญาเช่า 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
ภายใน 1 ปี 1,348,800 2,236,817 
 1,348,800 2,236,817 
 
ยอดรวมของภาระผกูพนัอื่น มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 540,522,156 720,750,142 360,933,445 516,970,170 
 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
กิจการและบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กับกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง  
โดยที่บุคคลหรอืกิจการนัน้มอี านาจควบคุมกิจการ หรอืถูกควบคุมโดยกิจการ หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักิจการ
รวมถึงกิจการที่ด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน  ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  
บรษิทัร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของกจิการซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิาร
ส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของกจิการตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมด 
ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
กจิการมผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืกลุ่มครอบครวัเลขวรนันท์ 
 
ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ซนี 168 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์ออลล ์จ ากดั  
(เดมิชื่อ “บรษิทั อทีจี ีเอนเนอรจ์ ีจ ากดั”) 

บรษิทัย่อย 
 

บรษิทั โกลว ์เทรดดิง้ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี1 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี2 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี3 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี4 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี5 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี6 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี7 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี8 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี9 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี10 จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั บรษิทัร่วม 
บรษิทั วรนันท ์โฮลดิง้ จ ากดั บรษิทัภายใตผู้ถ้อืหุน้ใหญ่รายเดยีวกนั 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กอ้งคา้วสัดุภณัฑ์ บรษิทัภายใตบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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นโยบายก าหนดราคาส าหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ราคาทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 
รายไดค้่าบรหิารจดัการ ราคาทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 
ดอกเบีย้รบั/จ่าย อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของสถาบนัการเงนิ 
เงนิปันผลรบั ตามทีป่ระกาศจ่าย 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 1,515,492 - 
     
รายได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 2,376,000 2,376,000 

 

ข) การซื้อสินทรพัยแ์ละบริการ 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื้อสินค้า     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 11,900 - 11,900 
     
ค่าบริหารจดัการ     
   บรษิทัย่อย - - 450,000 450,000 
     
ค่าเช่าอาคารส านักงาน     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 935,100 762,000 935,100 762,000 
     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 3,022 - 3,022 
     
ดอกเบีย้จา่ย     
   บรษิทัย่อย - - 83,388 456,373 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ค) ยอดค้างช าระ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 8)     
   บรษิทัย่อย  - - 15,408,419 11,159,242 
     
ดอกเบีย้คา้งรบั (หมายเหตุ 8)     
   บรษิทัย่อย  - - 4,128,359 2,612,867 
     
เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 8)     
   บรษิทัย่อย  - - - 20,665,066 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหต ุ14)     
   บรษิทัย่อย - - 7,544,163 12,492,641 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 311,700 311,700 311,700 311,700 
 311,700 311,700 7,855,863 12,804,341 
     
ดอกเบีย้คา้งจา่ย (หมายเหต ุ14)     
   บรษิทัย่อย  - - 236,696 153,309 
     
ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย (หมายเหตุ 14)     
   บรษิทัย่อย  - - 3,499,691 3,499,691 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ง) เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ส่วนท่ีหมุนเวยีน     
บรษิทัย่อย - - 87,000,000 117,000,000 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท 
  
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ยอดยกมาตน้งวด 117,000,000 
ใหกู้ย้มืเพิม่ 166,250,000 
รบัช าระคนื (196,250,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 87,000,000 
 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงนิบาทที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้าประกันและมีก าหนดช าระเมื่อทวงถาม เงินให้กู้ยืม
ดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.50 ถงึรอ้ยละ 7.12 ต่อปี) 
 
จ) เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
บรษิทัย่อย  - - 42,400,000 26,300,000 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท 
  
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ยอดยกมาตน้งวด 26,300,000 
กูย้มืเพิม่ 34,900,000 
จ่ายช าระคนื (18,800,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 42,400,000 
 
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม  
อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่และมีนโยบายยงัไม่เรยีกช าระคืนเงินกู้ยืมภายใน 1 ปี  
เงนิกู้ยมืจากบรษิัทย่อยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.65 ถึง ร้อยละ 1.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.85 ถึง 
รอ้ยละ 6.70 ต่อปี)  
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 5,036,590 3,836,306 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 388,000 97,000 
 5,424,590 3,933,306 
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