
 

 

บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริง่ จ ากดั 
(มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่ส าคญัและหมายเหตุ 

เรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ  
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การรบัรู้รายได้จากสญัญางานบรกิารด้านวศิวกรรม 
เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การรบัรู้รายได้จากสญัญางานบริการด้านวิศวกรรม 
 

 

อา้งองิถงึหมายเหตุ 5.15 เรื่องการรบัรูร้ายไดใ้นงบการเงนิ 
 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ
รบัรูร้ายไดจ้ากสญัญางานบรกิารดา้นวศิวกรรม เป็นจ านวนเงนิ 
438.16 ลา้นบาท  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้
จากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ได้ก าหนดหลกัการในการก าหนด
และรบัรู้รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกค้า ซึ่งก าหนดให้กลุ่ม
กจิการต้องรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คอื 
รบัรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้า
หรอืบรกิารไปยงัลูกค้าด้วยจ านวนเงนิที่สะท้อนถึงจ านวน
เงนิที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากสินค้าและบรกิารที่ได้
โอนไปตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญัเรื่องดงักล่าว เนื่องจากมูลค่าของรายได้
จากสญัญางานบรกิารดา้นวศิวกรรมมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ 
นอกจากนี้การรับรู้รายได้ดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพนิิจในการประเมินขัน้ความส าเร็จของงาน และมูลค่าของ
ผลงานอย่างสมเหตุสมผล การคาดการณ์ที่คลาดเคลื่อนไปอาจ
ส่งผลต่อความผนัผวนอย่างมีสาระส าคัญของการรบัรู้ก าไร
หรอืขาดทุนของโครงการก่อสรา้ง ซึ่งจะส่งผลต่อการรบัรูก้ าไร
หรอืขาดทุนส าหรบัปีดว้ย 

วธิีปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกบัหลกัการและสมมติฐาน 
ที่ผู้บริหารใช้รับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม 
ประกอบดว้ย 
 

• การประเมนิการออกแบบและความมีประสทิธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัวงจรรายได้
ตามสัญญาที่ท ากับลูกค้าและประมาณการต้นทุนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการรบัรู้รายการดงักล่าว ข้าพเจ้าได้
ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับวงจรรายได้และ
ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของผู้บริหารโดยการ
สอบถามวศิวกรผูร้บัผดิชอบโครงการในรายละเอยีดและ
ตรวจหลกัฐานสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

• การทดสอบตัวอย่างการระบุสญัญาที่ท ากับลูกค้าและ 
การระบุแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิในสญัญาซึ่งจดัท าโดย
ผูบ้รหิารเพื่อประเมนิว่าการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้ ณ จุดที่ 
โอนการควบคุมมีความเหมาะสมส าหรับงานแต่ละ
ลักษณะ ตัวอย่างดังกล่าวได้ถูกเลือกจากปัจจยัทัง้ใน
เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

 

  



 

 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

 • การทดสอบตัวอย่างของการก าหนดราคาของรายการใน
สญัญาและการปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่ละภาระ
ที่ต้องปฏิบัติซึ่งจัดท าโดยผู้บริหาร เพื่อประเมินว่าการ
ก าหนดและปันส่วนราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม 
ตัวอย่างดังกล่าวได้ถูกเลือกจากปัจจยัทัง้ในเชิงปริมาณ
และเชงิคุณภาพ 

 

• การทดสอบการรับรู้รายได้ขณะที่กิจการเสร็จสิ้นการ
ปฏบิตัติามแต่ละภาระทีต่้องปฏบิตักิบัตวัอย่างเอกสารการ
รับงานจากลูกค้า, จดหมายโต้ตอบ และผลการประเมิน 
ขัน้ความส าเร็จของงานดังกล่าว โดยบุคคลภายนอกว่า
ข้อมูลสอดคล้องกับประเมินการโอนการควบคุมของ
ผูบ้รหิาร 

 

จากวธิีการปฏิบตัิงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการรบัรูร้ายได้จาก
สญัญางานบรกิารด้านวศิวกรรม มคีวามสมเหตุสมผลเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ 

  

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า 
ข้อมูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 



 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
และบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ  
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั ้งใจละเว้นการแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  



 

 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลกัฐาน 
การสอบบญัชทีี่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได ้
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ข้าพเจา้ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชขีองขา้พเจ้าโดยให้ข้อสงัเกต 
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงาน
ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้อง
หยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ซึ่งรวมถงึประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากขา้พเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก  
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์  
ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พิสิฐ ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 34,699,540 63,578,779 11,372,470 42,770,465

สว่นของเงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 

ทถีงึกําหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี 15 19,278,688 46,647,709 19,278,688 46,647,709

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 11 351,095,424 479,846,968 257,575,937 296,491,934

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 12 184,142,612 299,348,507 135,593,777 230,148,835

สนิคา้คงเหลอื 14 165,596,864 98,565,450 164,791,968 98,145,666

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 32 - - 8,000,000 117,000,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 7,915,437 7,693,216 5,296,129 4,721,110

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 762,728,565 995,680,629 601,908,969 835,925,719

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 15 138,088,614 133,712,110 125,556,630 121,172,389

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - - 161,680,777 124,181,002

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 3,694,661 - - -

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ 18 942,353,768 984,381,675 690,344,856 721,478,849

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 19 14,496,890 10,963,285 12,140,937 10,262,231

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 20 21,396,481 4,985,428 15,764,334 1,191,176

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 21 68,279,630 60,592,708 56,026,291 53,060,976

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,188,310,044 1,194,635,206 1,061,513,825 1,031,346,623

รวมสินทรพัย ์ 1,951,038,609 2,190,315,835 1,663,422,794 1,867,272,342

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ

   เงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 22 271,887,321 433,121,329 184,887,321 357,739,966

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 23 212,143,408 250,071,493 172,923,335 214,084,385

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 12 8,745,382 7,751,442 8,745,382 7,751,442

หนีสนิตามสญัญาเชา่

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 22 1,392,251 2,135,290 1,392,251 2,135,290

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 22 69,541,677 69,970,711 50,692,077 51,121,111

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - 2,572,039 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื                       22,188,302 28,232,000 12,888,846 15,129,336

รวมหนีสินหมุนเวียน                  585,898,341 793,854,304 431,529,212 647,961,530

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 22 2,188,584 1,021,312 2,188,584 1,021,312

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 443,956,269 533,393,147 308,638,579 374,966,747

เงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 32 - - 67,000,000 26,300,000

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 24 25,911,733 25,377,011 5,019,231 5,955,882

ประมาณการตน้ทนุการรอืถอน 18 9,842,091 9,667,878 6,941,342 6,818,474

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                  481,898,677 569,459,348 389,787,736 415,062,415

รวมหนีสิน 1,067,797,018 1,363,313,652 821,316,948 1,063,023,945

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้                                

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจํานวน 560,000,000 หุน้

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 25 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญัจํานวน 560,000,000 หุน้

   ชาํระเตม็มลูคา่แลว้หุน้ละ 0.50 บาท 25 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 25 507,734,162 507,734,162 507,734,162 507,734,162

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 10,036,393 8,386,832 10,036,393 8,386,832

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 80,919,413 24,729,695 44,335,291 8,127,403

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 878,689,968 820,850,689 842,105,846 804,248,397

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 4,551,623 6,151,494 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 883,241,591 827,002,183 842,105,846 804,248,397

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,951,038,609 2,190,315,835 1,663,422,794 1,867,272,342

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 9

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 438,164,066 705,870,105 437,506,794 663,114,011

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 889,160,932 859,944,812 62,099,641 133,988,720

รายไดธุ้รกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ 132,807,461 130,332,219 93,631,777 91,388,929

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ - 143,126,168 - -

รวมรายได้ 1,460,132,459 1,839,273,304 593,238,212 888,491,660

ต้นทุน

ตน้ทุนจากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 370,660,022 648,982,444 369,144,201 607,100,715

ตน้ทุนจากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 809,190,077 789,335,715 56,276,449 122,214,119

ตน้ทุนธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ 68,595,254 68,490,857 48,564,704 48,424,509

ตน้ทุนขายสนิคา้ - 123,956,075 - -

รวมต้นทุน 1,248,445,353 1,630,765,091 473,985,354 777,739,343

กาํไรขนัต้น 9 211,687,106 208,508,213 119,252,858 110,752,317

รายไดอ้นื 27 2,705,963 5,999,745 41,868,603 84,034,962

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 5,828,083 6,532,012 4,141,750 5,739,061

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     129,996,496 116,069,540 107,938,644 96,677,555

ตน้ทุนทางการเงนิ 28 42,374,341 51,924,878 31,819,535 38,544,581

สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 17 55,339 - - -

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 36,138,810 39,981,528 17,221,532 53,826,082

ภาษีเงนิได้ 30 14,451,406 (8,093,727) 15,085,772 (30,746)

กาํไรสาํหรบัปี 50,590,216 31,887,801 32,307,304 53,795,336

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 24 7,059,990 (2,042,400) 6,062,759 (587,000)

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 20 (1,411,998) 408,480 (512,614) 117,400

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 5,647,992 (1,633,920) 5,550,145 (469,600)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 56,238,208 30,253,881 37,857,449 53,325,736

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 52,192,004 28,606,514 32,307,304 53,795,336

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (1,601,788) 3,281,287 - -

50,590,216 31,887,801 32,307,304 53,795,336

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 57,839,279 26,984,794 37,857,449 53,325,736

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (1,601,071) 3,269,087 - -

56,238,208 30,253,881 37,857,449 53,325,736

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 31 0.09 0.05 0.06 0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า - สาํรอง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 2,867,410 (2,867,410) - - -

เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ย - - - - - (2,589,161) (2,589,161)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 26,984,794 26,984,794 3,269,087 30,253,881

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 280,000,000 507,734,162 8,386,832 24,729,695 820,850,689 6,151,494 827,002,183

ยอดยกมาวนัที 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

การออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 16 - - - - - 1,200 1,200

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 1,649,561 (1,649,561) - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 57,839,279 57,839,279 (1,601,071) 56,238,208

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 10,036,393 80,919,413 878,689,968 4,551,623 883,241,591

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

11



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า - สาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 2,867,410 (2,867,410) -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 53,325,736 53,325,736

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 280,000,000 507,734,162 8,386,832 8,127,403 804,248,397

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

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 1,649,561 (1,649,561) -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 37,857,449 37,857,449

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 10,036,393 44,335,291 842,105,846

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 36,138,810 39,981,528 17,221,532 53,826,082

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคา 18 50,331,100 46,953,274     37,917,744     38,586,155 

ค่าตดัจาํหน่าย 19 1,473,795 957,846       1,401,694         950,962 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 11 3,937,646 779,581 3,937,646         779,581 

(กลบัรายการ) ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าสนิคา้ 14 (4,133) 3,282,644 (4,133)       3,282,644 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 24 8,097,213 7,604,793       1,626,417       1,446,079 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 345,335 254,136         349,540         254,136 

ดอกเบยีรบั 27 (1,372,396) (1,255,083) (3,949,764) (3,831,917)

ดอกเบยีจ่าย 28 42,374,341 51,924,877 31,819,535 38,544,581

เงนิปันผลรบั 32 - - - (69,702,840)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วม 17 55,339 - - -

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์และหนีสนิดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 129,610,066 (49,039,323) 16,542,795 82,219,824

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 115,205,895 - 94,555,058 -

สนิคา้คงเหลอื (67,027,281) (16,365,330) (66,642,169) (18,275,022)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (222,221) (4,171,012) (575,019) (2,425,340)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (2,784,520) (11,655,428) (3,443,490) (12,598,348)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (34,265,623) (15,903,537) (38,043,306) 15,733,724

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 993,940 - 993,940 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (6,114,032) 2,184,282 (2,305,927) (4,205,804)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 24 (502,501) (640,185) - (101,163)

เงนิสดจากการดาํเนินงาน 276,270,773 54,893,063 91,402,093 124,483,334

เงนิสดรบัดอกเบยี 1,372,643 1,254,836 6,516,669 1,218,803

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (42,288,695) (51,825,190) (31,864,827) (38,826,922)

เงนิสด(จ่าย)รบัคนืภาษเีงนิได้ (10,846,086) (20,131,744) 478,175 (13,281,773)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 224,508,635 (15,809,035) 66,532,110 73,593,442

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนัลดลง(เพมิขนึ) 22,992,517 (12,024,155) 22,984,780 (7,578,473)

เงนิสดจ่ายเพอืซอือุปกรณ์ (11,853,245) (11,646,261) (8,370,981) (8,280,553)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (4,719,400) (4,663,592) (2,992,400) (4,117,606)

เงนิสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 32 - - (290,000,000) (312,138,000)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 16 1,200 - (37,499,775) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 17 (3,750,000) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,075,112 1,569,230 1,000,255 1,569,230

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 32 - - 399,000,000 195,138,000

เงนิปันผลรบั - - 20,665,066 49,037,774

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 3,746,184 (26,764,778) 104,786,945 (86,369,628)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชลีดลง (13,784,835) - (12,103,472) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 398,509,179 916,799,621 321,509,179 523,999,621

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 32 - - 82,100,000 43,362,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (545,958,352) (807,760,694) (482,258,352) (388,660,694)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 (89,865,912) (70,893,090) (66,757,202) (52,043,490)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 32 - - (41,400,000) (103,424,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า 18 (3,807,203) - (3,807,203) -

เงนิปันผลจ่าย - บรษิทัย่อย (2,226,935) (326,003) - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (257,134,058) 37,819,834 (202,717,050) 23,233,437

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิมขนึสทุธิ (28,879,239) (4,753,979) (31,397,995) 10,457,251

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 63,578,779 49,325,731 42,770,465 14,987,550

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 34,699,540 44,571,752 11,372,470 25,444,801

สาํหรบัขอ้มลูในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ยรายการดงันี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 34,699,540 63,578,779 11,372,470 42,770,465

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 22 - (19,007,027) - (17,325,664)

34,699,540 44,571,752 11,372,470 25,444,801

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

การซอือุปกรณ์ทยีงัมไิดช้าํระเป็นเงนิสด 314,537 1,949,497 314,537 52,430

การซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทยีงัมไิดช้าํระเป็นเงนิสด - 155,364 - -

เงนิปันผลคา้งจ่ายบรษิทัย่อย - 2,226,935 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 76 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจ ากัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
59/21-22 หมู่ 1 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 
บรษิทัมสี านักงานสาขาตามทีอ่ยู่ดงันี้ 
 
88 ซอยโยธนิพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ บรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า บรกิารตดิตัง้เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม 
บรกิารตดิตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสาร ธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์และธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างปีท่ีรายงาน 
 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึง่ผูบ้รหิารประเมนิว่าเหตุการณ์ดงักล่าว
ไม่ได้มีผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2563 ถึงแม้รายได้จากงานบรกิารด้านวศิวกรรมลดลงตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่กลุ่มกิจการยงัสามารถปฏิบัติงาน
วศิวกรรมและงานด้านบรหิารจดัการแรงงานภายใต้สญัญาที่ท ากบัลูกค้าไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวได้ตามปกติ ผู้บรหิารได้ติดตาม
ผลกระทบและแกไ้ขสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ  
 

3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ  
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และ 
การใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารซึ่งจดัท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชขีองบรษิัทไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช ้
ดุลยพินิจของผู้บรหิาร หรอืความซบัซ้อนหรอืเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส าคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบ  
งบการเงนิขอ้ที ่8 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีที่มเีน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 - เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้ก าหนดหลักการใหม่ในการจดัประเภทและ  
การวดัมูลค่าของเครื่องมือทางการเงนิ ให้แนวทางปฏิบัติส าหรบัการตัดรายการสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงนิ และ  
ใหท้างเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบตัิการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรบัรู้
รายการระหว่างรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง (Accounging mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัิ
ในรายละเอียดเกี่ยวกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่ออกโดยกจิการว่าเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก าหนดใหก้ิจการ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งในรายละเอยีด 
 
หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กิจการต้องพิจารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส าหรบัการ  
ถอืสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) 
หรอืไม่ ซึ่งการจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วย หลักการใหม่ยงัรวมถึงการ
พจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิรวมทัง้สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา ซึง่กจิการจะตอ้งพจิารณา
รบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมา 
ถอืปฏบิตั ิผูบ้รหิารไดป้ระเมนิแลว้ว่าไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 - สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกิจการไดน้ า TFRS 16 มาถอืปฏิบตัิ โดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ า 
TFRS 16 มาถือปฏิบัติดงักล่าวจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช าระ คดิลดด้วยอตัรากู้ยมืส่วนเพิ่ม ณ วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 
ส าหรบัสญัญาเช่าทีเ่ดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า
การเงนิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละ
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ทัง้นี้ กลุ่มกจิการจะเริม่น าขอ้ก าหนดของการรบัรูร้ายการภายใต้ TFRS 16 มาถอืปฏบิตักิบัรายการ
ดงักล่าวภายหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่มาถอืปฏบิตั ิ
โดยการจดัประเภทมูลค่าคงเหลือของหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าทัง้จ านวนและเปิดเผยรายละเอยีดสนิทรพัยภ์ายใตส้ทิธกิารใชใ้นหมายเหตุ 18 นอกจากรายการดงักล่าว ผูบ้รหิาร
ไดป้ระเมนิแลว้ว่าไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ เนื่องจากสญัญาเช่าเป็นสญัญาระยะสัน้ไม่เกนิ 12 เดอืน  
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งยังไม่มีผล บังคับใช้ใน 
รอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) การปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เติมหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิใน

เรื่องต่อไปนี้ 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบการเงนิ รวมทัง้
ได้อธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจของกิจการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง
โดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อตัราดอกเบี้ย
อ้างอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงค านิยามของ ”ความมี
สาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการน า
ความมสีาระส าคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 
 
ผูบ้รหิารอยู่ระหว่างประเมนิผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชดีงักล่าว 
 

4.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 - งบกระแสเงินสด 
 
ในไตรมาสที ่3 พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการเปลี่ยนการจดัประเภทรายการเงนิเบกิเกนิบญัชใีนงบกระแสเงนิสดจากการแสดงรายการเงนิ
เบิกเกินบัญชีเป็นส่วนประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายการในกิจกรรมจดัหาเงนิ เนื่องจากผู้บริหาร  
มนีโยบายในการใชว้งเงนิเบกิเกนิบญัชเีพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัหาเงนิเป็นหลกั 
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5 นโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรือ  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้แต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ านาจ  
ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน  โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกบัการซื้อเงนิลงทุน 
จะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) บรษิทัร่วม 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกับมีอ านาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 

ค) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการ
ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัย่อยจะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน้จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ  
สนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมือ เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม เงินลงทุน 
ระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ด้มา 
 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

5.3 ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการให้บรกิารตามปกติธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่
จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30-120 วนั ดงันัน้ลูกหนี้การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 
 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี้การคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็น
รายการทีม่อีงคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา  
 

ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.1 
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5.4 สินค้าคงเหลือ 

 
สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 
ราคาทุนของสนิคา้ค านวณโดยวธิีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกบั
การซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยู่ในสภาพและสถานทีปั่จจุบนั 
 
งานระหว่างก่อสรา้งประกอบดว้ยตน้ทุนค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างานผูร้บัเหมาช่วง ค่าบรกิารและค่าใชจ้่ายอื่นของโครงการ 
 

5.5 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที่
ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อาคาร 10 - 20 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15  ปี 
เครื่องจกัรโครงการพลงังาน 25  ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านักงาน 5  ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
 
กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในก าไรหรอืขาดทุน 
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5.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
การซื้อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
 

5.7 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจการไม่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี 
และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่า
เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุน
ในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่าสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าส าหรบัสนิทรพัย์
อื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

5.8 สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ (รวมอยู่ในทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์) และหนี้สินตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทาง
การเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลืออยู่ 
กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า
ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรบัสญัญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลือกที่จะไม่
แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้ 
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สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า ดงันี้ (ถา้ม)ี 
• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าได้รวมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกิจการมคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  
 
กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนัยได ้กลุ่มกจิการ
จะคดิลดด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าใกล้เคยี งกัน  
ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย (ถา้ม)ี 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่ ีมูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอื
สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าประกอบดว้ย อุปกรณ์ส านักงานขนาดเลก็ 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนโดยใชว้ธิี
เสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 
การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิ
ทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ านวนเงนิทีต่้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สนิและค่าใชจ้่ายทางการเงนิ
เพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 
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5.9 หน้ีสินทางการเงิน 

 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ก) การจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจดัประเภทเครื่องมือทางการเงนิที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงนิหรอืตราสารทุน  
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี้ 
• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มีก าหนดได้นัน้ เครื่องมือทางการเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเองด้วย
จ านวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครื่องมอืทาง
การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สิน 
ทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 
 
กลุ่มกิจการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัิตามแล้ว หรอืได้มกีารยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะต้องพจิารณาว่ารายการ
ดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรูห้นี้สนิทางการเงิน
ใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรายการหนี้สนิทางการเงนินัน้ดว้ยมูลค่าตามบญัชทีีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่าง
ในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุงมูลค่า
ของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective 
interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน 
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ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยต้นทุนการจดัท ารายการทีเ่กดิขึน้ เงนิกู้ยมืวดัมลูค่าภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึง่จะน าไปรวมค านวณตาม
วธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ี่จะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าและตดัจ าหน่าย
ตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงนิกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือ  
ได้ถูกยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิที่สิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบักิจการอื่นแล ะ 
สิง่ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถงึสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมาจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ทางการเงนิ 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

5.10 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงื่อนไข ต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงนิกู้ยมืที่กู้
มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการทีจ่ าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้า
เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิ้นลง 
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.11 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญช ีภาษีเงนิได้จะรบัรู้ใน  
งบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วน
ของเจา้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มผีลบังคบัใช้อยู่หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่การ 
น ากฎหมายภาษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้ง
จ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ใน  
งบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรพัย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ  

ต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลา

ของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายใน
ระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชคี านวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคบัใช้อยู่หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชทีี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะน าจ านวน
ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมสีทิธติามกฎหมาย 
ที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการ  
ตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงนิได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน 
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจ าปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และโบนัส และค่ารกัษาพยาบาล ของพนักงาน
ปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบนัทกึหนี้สนิ
ดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามข้อบงัคบั กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระเพิม่เติม 
เมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ 
 
 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

25 

 
ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ โดยมกัขึ้นอยู่กับ
ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ  
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระเป็นระยะ ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ 
ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบก าหนดของหุน้กู้ใกลเ้คยีง
กบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงก าหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ 
และ 2) กจิการรบัรูต้น้ทุนส าหรบัการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี าหนดช าระเกนิกว่า 12 เดอืนภายหลงั
รอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 

5.13 ประมาณการหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  
ซึง่การช าระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจ านวน
ทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพัน  
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
 

5.14 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจา้ของ 
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5.15 การรบัรู้รายได้ 

 
รายได้หลกัรวมถงึรายไดท้ี่เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัในกจิกรรมตามปกติ
ธุรกจิ 
 
กลุ่มกิจการรบัรูร้ายได้สุทธจิากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รบัช า ระ 
เมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรอืให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น  
แต่ละภาระทีต่้องปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัติาม
สดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิแยก
ต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แล้ว 
 
ก)  รายได้จากการบริการติดตัง้ระบบวิศวกรรม  

 
รายไดจ้ากการบรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรมเป็นการสรา้งหรอืท าใหส้นิทรพัย์ (งานระหว่างก่อสรา้ง) ทีลู่กคา้มอี านาจควบคุมอยู่
เพิม่ขึน้ กลุ่มกจิการจงึรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอา้งองิจากระดบัความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ตามประมาณการล่าสุด
ของมูลค่าของสญัญาและขัน้ความส าเรจ็ของงานโดยอ้างองิจากการส ารวจทางกายภาพ นอกจากนี้ สญัญาบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัรายได้ประเภทดงักล่าวอาจเกี่ยวขอ้งกบัภาระที่ต้องปฏิบตัิมากกว่าหนึ่งภาระ และใช้ระยะเวลาในการให้บรกิารต่อเนื่อง 
ผูบ้รหิารไดร้ะบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัภิายใตส้ญัญาบรกิารดงักล่าวแต่ละรายการ รวมถงึไดร้ะบุการปันส่วนราคาของรายการใหก้บั
แต่ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขัน้ของความส าเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั)  
จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบัตน้ทุนของสญัญาทีร่บัรูเ้ป็นรายจ่าย 
 

ข)  รายได้จากการบริการด้านบริหารจดัการแรงงานและข้อมูล  
 
กลุ่มกิจการรบัรูร้ายได้จากสญัญาใหบ้รกิารที่มลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเน่ืองตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึรอบระยะเวลาการช าระเงนิตามสญัญา 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาเมื่อกลุ่มกจิการรับรูร้ายไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตัติามสญัญา ก่อนที่
จะรบัช าระหรอืถงึก าหนดช าระตามสญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้หนี้สนิที่เกิดจากสญัญาเมื่อได้รบัช าระจากลูกคา้หรอืถึงก าหนดช าระตามสญัญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบตัิ
ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสญัญาหลงัจากหกักลบกับสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญานัน้ ๆ ในแต่ละสญัญา  
ทีท่ ากบัลูกคา้ 
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ค) รายได้จากธรุกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

 
รายได้ดงักล่าวเกิดจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละงวด ซึ่งการส่งผ่านกระแสไฟฟ้ามีจุดโอนและมาตรวดั
ปรมิาณทีช่ดัเจน รายไดป้ระเภทดงักล่าวรบัรูข้ณะทีก่จิการเสรจ็สิ้นการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิซึง่ระบุว่าเป็นการส่งผ่าน
กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ผูร้บัซื้อ 
 

ง)  รายได้จากธรุกิจจ าหน่ายอปุกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
 
กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภัย รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าซื้อมาขายไปจะรบัรู้เมื่อ 
กลุ่มกจิการขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ ซึง่เป็นการขนส่งสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ภายในประเทศในระยะเวลาอนัสัน้  
 

6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการ
จดัการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
 
กลุ่มกจิการมผีูบ้รหิารดา้นการเงนิและคณะกรรมการบริหารในการจดัการความเสีย่ง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถงึนโยบาย
ความเสี่ยงในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา 
ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทัง้นี้ หลกัการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสารและใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคุมส่วนงานบรหิารการเงนิ 
 
6.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
รายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด 
กลุ่มกจิการมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้ สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการ 
มอีตัราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกจิการพจิารณาความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยไม่เป็นนัยส าคญัเนื่องจากรายการหลกัทีม่คีวามเสีย่งจาก
อัตราดอกเบี้ยคือเงินกู้ยืมระยะยาวเกือบทัง้หมดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 
 
 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

28 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบีย้และวนัครบก าหนด ไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน  
1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  
1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 34,538 - - - - - 162 34,700 รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.13  
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 19,279 5,363 132,725 - - - - 157,367 รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.75 
 53,817 5,363 132,725 - - - 162 192,067  
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จากสถาบนัการเงนิ - - - 271,887 - - - 271,887 รอ้ยละ 3.40 ถงึรอ้ยละ MOR  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 62,202 248,949 191,797 7,340 3,210 - - 513,498 รอ้ยละ 5.18 ถงึรอ้ยละ MLR 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,392 2,189 - - - - - 3,581 รอ้ยละ 3.80 ถงึรอ้ยละ 6.49  
 63,594 251,138 191,797 279,227 3,210 - - 788,966  
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 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ภายใน 
1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ภายใน 
1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 63,357 - - - - - 222 63,579 รอ้ยละ 0.13 ถงึรอ้ยละ 1.25 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มภีาระค ้าประกนั 46,648 6,139 127,573 - - - - 180,360 รอ้ยละ 0.55 ถงึรอ้ยละ 1.30 
 110,005 6,139 127,573 - - - 222 243,939  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จากสถาบนัการเงนิ - - - 433,121 - - - 433,121 รอ้ยละ 3.90 ถงึรอ้ยละ MOR  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 62,202 248,808 273,985 7,769 10,600 - - 603,364 รอ้ยละ 4.67 ถงึรอ้ยละ MLR-1.50  
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,135 1,021 - - - - - 3,156 รอ้ยละ 4.36 ถงึรอ้ยละ 6.49  
 64,337 249,829 273,985 440,890 10,600 - - 1,039,641  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน  
1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  
1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11,300 - - - - - 72 11,372 รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.13 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั - - - 8,000 - - - 8,000 รอ้ยละ3.72 ถงึรอ้ยละ 4.50 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 19,279 5,363 120,193 - - - - 144,835 รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.75 
 30,579 5,363 120,193 8,000 - - 72 164,207  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จากสถาบนัการเงนิ - - - 184,887 - - - 184,887 

รอ้ยละ 3.40 ถงึ 
รอ้ยละ MOR  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 43,352 173,410 132,019 7,340 3,210 - - 359,331 รอ้ยละ 5.18 ถงึรอ้ยละ MLR 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วขอ้ง - 67,000 - - - - - 67,000 รอ้ยละ 0.50 ถงึรอ้ยละ 1.75 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,392 2,189 - - - - - 3,581 รอ้ยละ 3.80 ถงึรอ้ยละ 6.49 
 44,744 242,599 132,019 192,227 3,210 - - 614,799  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ภายใน 
1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ภายใน 
1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 42,632 - - - - - 138 42,770 รอ้ยละ 0.13 ถงึรอ้ยละ 1.25  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 117,000 - - - 117,000 รอ้ยละ 4.00 ถงึรอ้ยละ 7.12  
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มภีาระค ้าประกนั 46,648 6,139 115,033 - - - - 167,820 รอ้ยละ 0.55 ถงึรอ้ยละ1.30 
 89,280 6,139 115,033 117,000 - - 138 327,590  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จากสถาบนัการเงนิ - - - 357,740 - - - 357,740 รอ้ยละ 3.90 ถงึรอ้ยละ MOR  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 43,352 173,410 190,957 7,769 10,600 - - 426,088 รอ้ยละ 4.67 ถงึรอ้ยละ MLR-1.50  
เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย - 26,300 - - - - - 26,300 รอ้ยละ 1.85 ถงึรอ้ยละ 6.70  
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,135 1,021 - - - - - 3,156 รอ้ยละ 4.36 ถงึรอ้ยละ 6.49  
 45,487 200,731 190,957 365,509 10,600 - - 813,284  
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6.1.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน   

 
กลุ่มกิจการไม่มคีวามเสี่ยงอย่างเป็นสาระส าคญัจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ เนื่องจากกิจการมลีูกหนี้และ
เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน 
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

6.1.3 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
ความเสีย่งด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด รวมถึงความเสี่ยงดา้นสนิเชื่อแก่
ลูกคา้และลูกหนี้คงคา้ง 
 
ก) การบริหารความเส่ียง 

 
กลุ่มกิจการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง ส าหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
กลุ่มกจิการจะเลอืกท ารายการกบัสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ
ในระดบั BBB เป็นอย่างน้อย  
 
ส าหรบัการท าธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจดัอันดบัจากสถาบันจดัอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ  
ในกรณีทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ
ทางการเงนิ ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจยัอื่นๆ และก าหนดการให้วงเงนิสนิเชื่อจากผลการประเมนิดงักล่าวซึ่ง
เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ ผู้บรหิารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะท าการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามขอ้ก าหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ 
 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิดงัต่อไปนี้ ทีต่้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้น
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 
แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส าคญั 
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ลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา 
 

จากการพจิารณาการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ซึง่ค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาทัง้หมด โดยใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach)  
ตาม TFRS 9 อ้างอิงจากประวตัิการช าระเงนิจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิการพบว่าลูกหนี้โดยปกตมิคีวามสามารถช าระหนี้ในระยะเวลาดงักล่าวเกอืบทัง้หมด 
 

กลุ่มกจิการใชว้ธิปีระเมนิการด้อยค่าของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัย์ตามสญัญาโดยพจิารณาจากหลกัฐานที่แสดงว่ามี
การด้อยค่าเกิดขึ้นแล้วแต่ยงัไม่ได้ระบุหรอืไม่ ส าหรบัลูกหนี้เหล่านี้ประมาณการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทกึใน  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า กลุ่มกจิการพจิารณาว่าขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่ามดีงัต่อไปนี้: 
 

• ปัญหาทางการเงนิทีส่ าคญัของลูกหนี้ 
• ความน่าจะเป็นทีลู่กหนี้จะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายหรอืการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ และ 
• การผดินัดช าระหรอืช าระล่าชา้ (คา้งช าระมากกว่า 1 ปี) 
 

บนหลกัการดงักล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส าหรบัลูกหนี้การคา้และสนิทรพัย์
ทีเ่กดิจากสญัญา เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

บาท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

บาท 
3 - 6 เดือน 

บาท 
6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 

บาท 
รวม 
บาท 

       

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       
    ลูกหนี้การคา้ 194,789,198 42,015,230 19,705,978 14,931,547 9,305,180 280,747,133 
    ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (4,340,619) (4,340,619) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

บาท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

บาท 
3 - 6 เดือน 

บาท 
6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 

บาท 
รวม 
บาท 

       

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       
    ลูกหนี้การคา้ 137,432,512 10,194,759 18,192,209 14,931,547 9,305,180 190,056,207 
    ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (4,340,619) (4,340,619) 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัจะตดัจ าหน่ายลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเมื่อคาดว่าจะไม่ไดร้บัช าระคนื ขอ้บ่งชี้
ทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัช าระคนื เช่น การไม่ยอมปฏบิตัติามแผนการช าระหนี้หรอืทยอยช าระหนี้  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสัญญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ
ในก าไรจากการด าเนินงาน การไดร้บัช าระหนี้คนืจากจ านวนที่ได้ตดัจ าหน่ายไปจะถูกบนัทกึกลบัรายการในรายการ
เดยีวกนักบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขาดทุนไป 
 

นโยบายการบญัชสี าหรบัการพจิารณาค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 
 

ส าหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณารบัรูค้่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้การคา้เมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่ามกีารผลขาดทุนที่
เกิดขึ้น เช่น การที่ไม่สามารถเรยีกให้ช าระหนี้ได้ โดยที่ไม่ได้มกีารพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเครดติที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
เป็นตน้ ดงันัน้จ านวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้และผลขาดทุนจากหนี้สงสยัจะสญูจงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้  
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6.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจี านวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด
อย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงนิทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงนิด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการช าระภาระผูกพนั เมื่อ 
ถึงก าหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจ านวน 34.70 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2562 : 63.58 ล้านบาท) เพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ จากลกัษณะของการด าเนิน
ธุรกจิของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวามยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการ  
ไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บรหิารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสม ่าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงนิส ารองหมุนเวยีน 
(จากวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกจิการยงัไดท้ าการ
ประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกั พจิารณาสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตามข้อก าหนด
ต่าง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 
 
กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายุภายในหนึ่งปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,441.33 1,295.18 1,361.33 1,295.18 
หมดอายุเกนิกว่าหนึ่งปี     
   - วงเงนิกูธ้นาคาร 46.65 33.63 46.65 33.63 
 1,487.98 1,328.81 1,407.98 1,328.81 
     
อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
หมดอายุเกนิกว่าหนึ่งปี     
   - วงเงนิกูธ้นาคาร 299.75 155.51 210.67 108.38 
 

ข) วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ตารางในหมายเหตุ 6.1.1 แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสัญญา  
ซึง่แสดงดว้ยจ านวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก าหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบั
มลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องการการคดิลดไม่มนีัยส าคญั กระแสเงนิสดทีแ่สดงภายใตส้ญัญาแลกเปลีย่นอตัรา
ดอกเบีย้นัน้เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 
6.2.1 การบริหารความเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 
 
• รกัษาไว้ซึ่งการด าเนินงานต่อเนื่องและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่  

ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน 

 
ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจ านวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหนี้สนิ 
 
เช่นเดยีวกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสม ่าเสมอจากอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 
ซึง่ค านวณจากหนี้สนิสุทธหิารส่วนของเจา้ของ 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยงัคงเดิม คอืการรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ธนาคารพาณิชย ์โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
   
หนี้สนิ 1,067,797,018 1,363,313,652 
ส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม) 883,241,591 827,002,183 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.21 เท่า 1.65 เท่า 
 
การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภายใต้เงื่อนไขของวงเงนิกูย้มืหลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิดงันี้  
 
• อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 3 เท่า และ 
• อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไวไ้ม่น้อยกว่า 1.30 เท่า 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่สามารถด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ทางการเงนิดงักล่าว 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้รับจดหมายผ่อนผันการเรียกช าระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร 
พาณิชย์แล้ว โดยธนาคารจะยงัไม่เรยีกช าระคืนเงนิกู้ยืมก่อนระยะเวลาที่ถึงก าหนดช าระ ดงันัน้เงินกู้ยืมซึ่งมีก าหนดช าระ 
เกนิกว่า 1 ปี จงึถูกจดัประเภทกลบัเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวตามปกต ิณ วนัสิน้ปี 
 

  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

36 

 
7 มูลค่ายุติธรรม 

 
มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนัทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้อย่าง  

มนีัยส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงัเกตได้ 

ในตลาด 
 
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีายุคงเหลอืต ่ากว่าหนึ่งปี มคี่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าทางบญัช ีนอกจากนี้
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึเชื่อว่ามูลค่าตามบญัชขีอง
เงนิกูย้มืดงักล่าวมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
ก) การรบัรู้รายได้และต้นทุนค่าบริการติดตัง้ 

 
กลุ่มกิจการใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามการโอนการควบคุมของงานให้บริการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 
ความสมเหตุสมผลของขัน้ความส าเรจ็และการโอนการควบคุมจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง ในกรณีของกจิการฝ่ายบรหิารจะใชก้าร
พจิารณาการส ารวจทางกายภาพโดยวศิวกรร่วมกบัลูกคา้ควบคู่กบัการพจิารณาตน้ทุนงานทีเ่กดิขึน้แล้วกบัตน้ทุนทัง้หมดของโครงการ
ทีป่ระมาณไว ้ต้นทุนทัง้หมดของโครงการทีป่ระมาณไวน้ี้ประมาณขึน้โดยวศิวกรหรอืผูร้บัผดิชอบดูแลโครงการของกจิการซึง่อาจจะ
มกีารเปลีย่นแปลงได ้
 

ข) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนของ  
กลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะท าการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้งาน  
หรอืจ าหน่ายออกไป 
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ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัทีใ่ชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมขี้อสมมตฐิานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัอตัราคดิลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมตฐิานเหล่านี้จะส่งผล
กระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนั 
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลด 
ที่เหมาะสมกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกับสกุลเงนิที่ต้องจ่ายช าระ
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ และมอีายุครบก าหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายช าระภาระผูกพนั 
 
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆส าหรับภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด  
ขอ้มลูเพิม่เตมิเปิดเผยในหมายเหตุ 24 
 

ง) สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรบัผลขาดทุนทางภาษียกมา 
 
กลุ่มกจิการมผีลขาดทุนทางภาษ ีซึง่จากการค านวณก าไรทางภาษีในอนาคตซึง่อา้งองิจากแผนธุรกจิและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
ซึ่งอ้างอิงจากโครงการที่จะได้รบัในอนาคต กลุ่มกิจการสรุปว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
ดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 
 

9 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาการน าเสนอข้อมูลการเงนิจ าแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์ 
ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
หมายถึงบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า  คอืคณะกรรมการ
บรษิทั ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการด าเนินงานจากก าไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
 
ส่วนงานภมิูศาสตร ์
 
กิจการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพิจารณาว่า กิจการมีส่วนงานทางภูมศิาสตร์เพียงส่วนงานเดยีว  
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานพจิารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบังบการเงนิทีน่ าเสนอ 
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ส่วนงานธรุกิจ 
 
กจิการมสี่วนงานด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนงานที ่1 ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มลู 
ส่วนงานที ่2 ด าเนินธุรกจิบรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรม 
ส่วนงานที ่3 ด าเนินธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ 
ส่วนงานที ่4 ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
รายไดสุ้ทธ ิ 889.16 438.16 132.81 - 1,460.13 

ก าไรขัน้ตน้ 79.97 67.50 64.22 - 211.69 

      

ตน้ทุนทางการเงนิ - - (28.69) - (28.69) 

  
79.97 

 
67.50 

 
35.53 

 
- 

 
183.00 

      

รายการทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้     (132.41) 

ก าไรส าหรบัปี     50.59 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      

   (point in time) - - 132.81 - 132.81 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ      

   (over time) 889.16 436.16 - - 1,327.32 

รวมรายได ้ 889.16 436.16 132.81 - 1,460.13 
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 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
รายไดสุ้ทธ ิ  859.94   705.87   130.33   143.13   1,839.27  
ก าไรขัน้ตน้  70.61   56.89   61.84   19.17   208.51  
      
ตน้ทุนทางการเงนิ - - (32.01) - (32.01) 
  70.61   56.89   29.83   19.17  176.50  
รายการทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้     (144.61) 
      
ก าไรส าหรบัปี     31.89 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) - -  130.33  143.13  273.46 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ      
   (over time)  859.94   705.87  - - 1,565.81 
รวมรายได ้  859.94   705.87   130.33   143.13   1,839.27  
 
สดัส่วนของลูกคา้รายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงไดด้งันี้ 
 
 ลูกค้ารายใหญ่มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ส่วนงานที ่1 47.72 44.62 
ส่วนงานที ่2 64.93 68.27 
ส่วนงานที ่3 100.00 100.00 
ส่วนงานที ่4 - 100.00 
 
ส่วนงานที่ 3 รายได้ทัง้หมดได้รบัจากลูกค้ารายหนึ่งซึ่งได้ลงนามในสญัญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากกลุ่มบรษิัทตลอดระยะเวลา 25 ปี จนถึง 
ปี พ.ศ. 2584 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิสดในมอื 161,710 222,135 72,119 138,092 
เงนิฝากธนาคาร 34,537,830 63,356,644 11,300,351 42,632,373 
รวม 34,699,540 63,578,779 11,372,470 42,770,465 
 
เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยม์อีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.13 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ระหว่างรอ้ยละ 0.13 ถงึรอ้ยละ 
1.25 ต่อปี) 
 

11 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 280,747,133 406,189,028 190,056,207 200,214,816 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 : 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตาม TAS 101) (4,340,619) (402,973) (4,340,619) (402,973) 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธ ิ 276,406,514 405,786,055 185,715,588 199,811,843 
     
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก 16,673,552 21,409,282 15,091,420 16,458,549 
ลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 32) - - 8,565,845 11,159,242 
ลูกหนี้เงนิค ้าประกนัผลงาน 258,075 123,910 245,695 118,371 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 57,757,283 52,527,721 47,911,180 45,665,996 
ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 32) - - 46,209 2,612,867 
เงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 32) - - - 20,665,066 
รวม 351,095,424 479,846,968 257,575,937 296,491,934 
 
มลูค่ายุตธิรรมของลูกหนี้การคา้  
 
เน่ืองจากลกัษณะของลูกหนี้การคา้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี
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ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 194,789,198 275,936,656 137,432,512 112,646,664 
เกนิก าหนดช าระ :     
   คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน 42,015,230 47,934,808 10,194,759 29,411,221 
   เกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน 19,705,978 55,731,280 18,192,209 34,684,074 
   เกนิกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 14,931,547 25,984,826 14,931,547 22,871,399 
   เกนิกว่า 12 เดอืน 9,305,180 601,458 9,305,180 601,458 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 280,747,133 406,189,028 190,056,207 200,214,816 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (4,340,619) (402,973) (4,340,619) (402,973) 
รวม 276,406,514 405,786,055 185,715,588 199,811,843 
 
ลูกหนี้การคา้ทีค่า้งช าระเกนิกว่า 12 เดอืน ทีย่งัไม่ไดต้ัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เป็นลูกหนี้ทีอ่ยู่ในระหว่างทยอยช าระคนื 
 
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรบัลูกหนี้การค้าและสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 

  

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ค านวณตาม TAS 101 (402,973) 
จ านวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่านก าไรสะสมตน้งวด - 
  
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ค านวณตาม TFRS 9 (402,973) 
รบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในก าไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี (3,937,646) 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (4,340,619) 
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12 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญา 

 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     
หมุนเวยีน     

- งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 183,235,829 273,557,680 183,235,829 273,375,563 
- งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 58,135,424 83,019,468 9,586,589 14,001,913 
     

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
   (พ.ศ. 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตาม TAS 101) (57,228,641) (57,228,641) (57,228,641) (57,228,641) 

รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 184,142,612  299,348,507  135,593,777  230,148,835  
     
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     
หมุนเวยีน     

- งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 8,745,382 7,751,442 8,745,382 7,751,442 
รวมหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 8,745,382 7,751,442 8,745,382 7,751,442 
 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 313,267,247 562,474,046 312,267,247 539,506,875 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 62,477,371 94,993,576 62,477,371 92,632,929 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 375,744,618 657,467,622 375,744,618 632,139,804 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว่้าจา้ง (192,508,789) (383,909,942) (192,508,789) (358,764,241) 
ลูกหนี้ค่าก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 183,235,829 273,557,680 183,235,829 273,375,563 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 :  

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตาม TAS 101) 
 

(57,228,641) 
 

(57,228,641) 
 

(57,228,641) 
 

(57,228,641) 
ลูกหนี้ค่าก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ - สุทธ ิ 126,007,188 216,329,039 126,007,188 216,146,922 
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ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากโครงการทีเ่กนิก าหนด 
 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บรษิัทได้รบัการว่าจ้างให้ด าเนินการติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าโครงการทัง้สิ้น 125.00 ล้านบาท  
โดยมกี าหนดแล้วเสรจ็ตามสญัญาว่าจ้างในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม ระหว่างติดตัง้งานดงักล่าว พื้นที่ด าเนินการไดร้บั
ผลกระทบจากเหตุอุทกภยัอย่างต่อเนื่อง อนัส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าในการปฏิบตังิาน บรษิัทจงึได้รบัการอนุมตัิขยายระยะเวลาเสรจ็สิ้น
โครงการซึ่งอนุมตัโิดยมตคิณะรฐัมนตร ีเรื่องมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการก่อสรา้งทีไ่ด้รบัผลกระทบอนัเน่ืองมาจากเหตุ
อุทกภัย ทัง้นี้ บรษิัทได้ด าเนินการเร่งรดังานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องแต่ยงัไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้จนถึ งเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 ซึง่ถงึก าหนดเสรจ็สิน้โครงการตามทีไ่ดร้บัการอนุมตัขิยายระยะเวลาแลว้ แมว่้าบรษิทัจะมเีจตจ านงทีจ่ะรบัผดิชอบงานโครงการ
ดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 บรษิัทไดต้กลงกบัลูกคา้เพื่อหยุดการด าเนินงานในโครงการดงักล่าวแล้ว และอยู่ในระหว่าง
การเจรจากบัลูกคา้เกีย่วกบัจ านวนงานทีจ่ะรบัช าระซึง่ยงัมคีวามไม่แน่นอนสงู  
 
บรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบจากการปฏบิตังิานทีเ่กนิก าหนดระยะเวลาสญัญาว่าจา้ง และหยุดด าเนินการแลว้ ว่ามผีลกระทบโดยตรงกบัการ
เรยีกเกบ็เงนิค่าก่อสรา้ง บรษิทัจงึตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลูกหนี้ค่าก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็จ านวน 56.85 ล้านบาท 
ทัง้จ านวน นอกจากนี้ บรษิัทมตี้นทุนจากโครงการที่เกินก าหนดระยะเวลาสญัญาประกอบดว้ย ต้นทุนโครงการเพิม่เติมจ านวน 3.86 ล้านบาท 
และค่าปรบัตามสญัญาจ านวน 18.90 ลา้นบาท ซึ่งบรษิทัไดบ้นัทกึผลกระทบทัง้สิน้จากเหตุการณ์ดงักล่าว ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แลว้ 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้่ายค่าปรบัตามสญัญาบางส่วนจ านวน 6.00 ล้านบาทแล้ว ส าหรบัค่าปรบัตามสญัญาส่วนที่เหลอืและยอดคงเหลอือื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาร่วมกบัลูกคา้เพื่อสรุปจ านวนงานทีจ่ะรบัช าระต่อไป 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 184,628,866 131,662,773 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 57,278,733 21,249,100 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 241,907,599 152,911,873 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว่้าจา้ง (250,652,981) (160,663,315) 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า - สุทธ ิ (8,745,382) (7,751,442) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กจิการมเีงนิประกนัผลงานคงคา้งจ านวน 20.68 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 13.16 ลา้นบาท) 
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การรบัรูร้ายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงจ านวนรายไดท้ีร่บัรูใ้นงวดทีร่ายงานทีไ่ดเ้คยรวมอยู่ในหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาทีย่กมาต้นงวด และจ านวนรายไดท้ีร่บั รู้
ในงวดทีร่ายงานทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาระทีไ่ดป้ฏบิตัสิ าเรจ็แล้วในงวดก่อนๆ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
รายไดท้ีร่บัรูจ้ากยอดยกมาของหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญางานบรกิารดา้นวศิวกรรม 7,663,846 221,062 
 
ภาระท่ีต้องปฏิบติัท่ียงัไม่เสรจ็ส้ินจากสญัญาระยะยาวท่ีท ากบัลูกค้า 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ. 2562 ราคาของรายการที่ไดปั้นส่วนให้กบัภาระที่ต้องปฏิบตัิที่ยงัไม่เสรจ็สิ้นซึ่งเป็นผลมาจาก
สญัญาบรกิารดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 389,145,703 322,193,850 
 
ผูบ้รหิารคาดว่าราคาของรายการที่ปันส่วนใหก้บัภาระทีต่้องปฏิบตัิทีย่งัไม่เสรจ็สิ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จะรบัรูเ้ป็นรายได้ใน
รอบระยะเวลารายงานถดัไป จ านวนเงนิทีเ่ปิดเผยขา้งตน้ไม่รวมสิง่ตอบแทนผนัแปรทีม่ขีอ้จ ากดั 
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13 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 
• ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 
• กระแสเงนิสดตามสญัญานัน้เขา้เงื่อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สินทรพัยท์างการเงิน   
หมุนเวยีน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 34,699,540 63,578,779 
ส่วนของเงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนัทีถ่งึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 19,278,688 46,647,709 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 351,095,424 479,846,968 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 184,142,612 299,348,507 
ไม่หมุนเวยีน   
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 138,088,614 133,712,110 
   
หน้ีสินทางการเงิน    
หมุนเวยีน   
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 271,887,321 433,121,329 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 212,143,408 250,071,493 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 8,745,382 7,751,442 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,392,251 2,135,290 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 69,541,677 69,970,711 
ไม่หมุนเวยีน   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  443,956,269 533,393,147 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า  2,188,584 1,021,312 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สินทรพัยท์างการเงิน   
หมุนเวยีน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11,372,470 42,770,465 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 257,575,937 296,491,934 
ส่วนของเงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนัทีถ่งึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 19,278,688 46,647,709 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 8,000,000 117,000,000 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 135,593,777 230,148,835 
ไม่หมุนเวยีน   
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 125,556,630 121,172,389 
   

หน้ีสินทางการเงิน   
หมุนเวยีน   
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 184,887,321 357,739,966 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 172,923,335 214,084,385 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 8,745,382 7,751,442 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,392,251 2,135,290 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 50,692,077 51,121,111 
ไม่หมุนเวยีน   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  308,638,579 374,966,747 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า  2,188,584 1,021,312 
เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 67,000,000 26,300,000 
 

14 สินค้าคงเหลือ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดบิ 134,119,039 62,752,673 133,743,443 62,332,889 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่า (3,278,511) (3,282,644) (3,278,511) (3,282,644) 
 130,840,528 59,470,029 130,464,932 59,050,245 
     

งานระหว่างท า 429,300 - - - 
งานระหว่างก่อสรา้งตามสญัญาก่อสรา้ง 34,327,036 39,095,421 32,327,036 39,095,421 
รวม 165,596,864 98,565,450 164,791,968 98,145,666 
 

กลุ่มกิจการได้ขายสนิค้าคงเหลือที่เคยปรบัลดมูลค่าในราคาทุนเดมิ ดงันัน้ กลุ่มกิจการจงึกลบัรายการค่าเผื่อสนิค้าคงเหลือที่เคยรบัรูใ้นปี
ปัจจุบนั  
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15 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

 
เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกนัได้จ าน าเป็นหลกัประกันกบัสถาบนัการเงนิในประเทศหลายแห่ง เพื่อใช้ออกหนังสอืค ้าประกนัแก่
บุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลกัประกนัในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ และเพื่อค ้าประกนัวงเงนิเงนิเบิกเกินบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ กลุ่มกจิการแยกแสดงเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนัเป็นส่วนทีห่มุนเวยีนและส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนตามก าหนดทีค่าดว่าจะไถ่ถอน
เงนิค ้าประกนั 
 

16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี้  
 
บรษิัทย่อยดงักล่าวมหุี้นทุนเป็นหุ้นสามญัเท่านัน้ โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง ซึ่งสดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการ 
ถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 
   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว สดัส่วนการลงทุน 
   31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
       
บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์จ ากดั บรกิารดา้นบรหิารจดัการ, ไทย 80,000,000 80,000,000 99.27 99.27 
    ธุรกจิพลงังานทดแทนจาก      
    พลงังานแสงอาทติย ์      
       
บรษิทั ซนี 168 จ ากดั ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรม ไทย 30,000,000 30,000,000 99.80 99.80 
       
บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์  ธุรกจิพลงังานทดแทนจาก ไทย 50,000,000 12,500,000 99.99 99.99 
   ออลล ์จ ากดั (“EFA”)    พลงังานแสงอาทติย ์      
   (เดมิชื่อ “บรษิทั อทีจี ี    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
   เอนเนอรจ์ ีจ ากดั”)       
       
บรษิทั โกลว ์เทรดดิง้ แอนด ์ 
   เซอรว์สิ จ ากดั 

ซื้อขายอุปกรณ์รกัษา 
   ความปลอดภยั 

ไทย 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
  

70.00 
 

70.00 
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   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว สดัส่วนการลงทุน 
   31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
       
บริษทัย่อย ภายใต้ EFA       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี1 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี2 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 10,000,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี3 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี4 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี5 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี6 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      

       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี7 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี8 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี9 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
       
บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี10 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 2,500,000 - 99.99 - 
   จ ากดั    (ยงัไม่เริม่ด าเนนิธุรกจิ)      
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 บาท 
  
ยอดคงเหลอืตน้ปี 124,181,002 
การลงทุนเพิม่ 37,499,775 
ยอดคงเหลอืปลายปี 161,680,777 
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บริษทั อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทย่อยได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากการด าเนินงาน
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 และก าไรสะสมเป็นจ านวน 52.00 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบักิจการ
จ านวน 49.04 ลา้นบาทและส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 0.36 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อยไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากการด าเนินงานจาก
ก าไรสะสม ณ วนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 13.76 ล้านบาทโดยจ่ายให้กับกิจการจ านวน 13.66 ล้านบาทและส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมจ านวน 0.10 ลา้นบาท 
 
บริษทั ซีน 168 จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทย่อยได้มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ วนัที ่  
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงนิ 7.02 ล้านบาท โดยจ่ายใหก้บักจิการจ านวน 7.01 ล้านบาทและส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 
0.01 ลา้นบาท 
 
บริษทั โกลว ์เทรดด้ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทย่อยได้มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ วนัที ่  
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงนิ 7.04 ล้านบาท โดยจ่ายใหก้บักจิการจ านวน 4.93 ล้านบาทและส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 
2.11 ลา้นบาท 
 
บริษทั เอนเนอรจี์ ฟอร ์ออลล ์จ ากดั (“EFA”)  
 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  EFA ครัง้ที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกช าระมูลค่าหุ้นสามัญของ  
บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์ออลล ์จ ากดั เพิม่จ านวน 35.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่า 17.50 ลา้นบาท โดยยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราเดมิ 
 
นอกจากนี้เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท EFA ครัง้ที่ 2/2563 ได้อนุมตัิการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่  
10 บรษิัท ในชื่อบรษิัท อีทอีี เอนเนอร์จี 1 จ ากดั ถึง บรษิัท อีทอีี เอนเนอร์จี 10 จ ากดั ซึ่งแต่ละบรษิัทมทีุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็น หุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อรองรบัการขยายงานธุรกิจด้านพลงังาน โดยบรษิัท 
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 บรษิทัไดช้ าระมลูค่าหุน้แลว้จ านวน 25.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิรวม 25.00 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท EFA ครัง้ที่ 5/2563 ได้มมีติอนุมตัิให้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ EFA  
โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้จ่ายช าระมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทย่อย (EFA) เป็นจ านวน 20.00 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็น หุน้สามญัจ านวน 500,000 หุน้ ช าระแลว้หุน้ละ 40.00 บาท โดยยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราเดมิ 
 
นอกจากนี้ ในวนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อทีอี ีเอนเนอร์จ ี2 จ ากดั (ETEN2) ครัง้ที ่2/2563 ไดอ้นุมตักิาร
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ ETEN2 จ านวน 7.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น ช าระเพิ่มเติมหุ้นละ 75 บาท  
โดย EFA ยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราเดมิ 
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17 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึ่งลงทุนผ่านบรษิทั เอนเนอร์จ ีฟอร ์ออลล์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจาก
งบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว สดัส่วนการลงทุน 
   31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 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 15,000,000 - 25.00 - 
   พาวเวอร ์จ ากดั ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล       
 และอุปกรณ์อืน่ๆทีเ่กีย่วกบั      
 ธุรกจิพลงังาน      
 
กลุ่มกจิการไม่มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 
 
การเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - 
การลงทุนเพิม่ 3,750,000 
ส่วนแบ่งขาดทุน (55,339) 
ราคาตามบญัชปีลายปี 3,694,661 
 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย (EFA) ครัง้ที่ 2/2563 ได้อนุมัติการจัดตัง้บริษัทร่วมแห่งใหม่  
ในชื่อบริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จ ากัด (ABN) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้นมูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการขยายงานธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และได้ช าระมูลค่าหุ้น 
เตม็จ านวนแล้ว 
 
ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 EFA ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัออกใหม่ของ ABN เป็นจ านวน 3.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญั
จ านวน 35,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และไดช้ าระมลูค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้โดยสดัส่วนในการลงทุนยงัคงเดมิ 
 
 
 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
 งบการเงินรวม 
     อปุกรณ์ส าหรบั  อาคารและอุปกรณ์  
  อาคาร เครื่องมือและ  งานก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้า ระหว่างก่อสร้าง  
 ท่ีดิน และส่วนติดตัง้ อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และ เครื่องจกัร พลงังานแสงอาทิตย ์ และติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562         
ราคาทุน 55,982,481 61,767,139 39,191,969 29,210,380 4,984,598 945,445,530 - 1,136,582,097 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,956,748) (24,233,528) (6,654,099) (2,113,615) (72,366,626) - (115,324,616) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 51,810,391 14,958,441 22,556,281 2,870,983 873,078,904 - 1,021,257,481 
         
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562         
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 51,810,391 14,958,441 22,556,281 2,870,983 873,078,904 - 1,021,257,481 
การซื้อเพิม่ขึน้ - 45,339 6,082,470 - 704,048 4,469,157 510,296 11,811,310 
การโอนเขา้ (ออก) - - - - 212,620 - (212,620) - 
จ าหน่าย - สุทธ ิ - - (32,479) (1,683,163) (18,200) - - (1,733,842) 
ค่าเสื่อมราคา - (3,164,377) (6,805,514) (127,398) (362,590) (36,493,395) - (46,953,274) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 48,691,353 14,202,918 20,745,720 3,406,861 841,054,666 297,676 984,381,675 
         
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562         
ราคาทุน 55,982,481 61,812,478 42,048,466 27,230,380 5,622,076 949,914,687 297,676 1,142,908,244 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (13,121,125) (27,845,548) (6,484,660) (2,215,215) (108,860,021) - (158,526,569) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 48,691,353 14,202,918 20,745,720 3,406,861 841,054,666 297,676 984,381,675 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 
     อปุกรณ์ส าหรบั  อาคารและอุปกรณ์  
  อาคาร เครื่องมือและ  งานก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้า ระหว่างก่อสร้าง  
 ท่ีดิน และส่วนติดตัง้ อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และ เครื่องจกัร พลงังานแสงอาทิตย ์ และติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 55,982,481 61,812,478 42,048,466 27,230,380 5,622,076 949,914,687 297,676 1,142,908,244 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (13,121,125) (27,845,548) (6,484,660) (2,215,215) (108,860,021) - (158,526,569) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 48,691,353 14,202,918 20,745,720 3,406,861 841,054,666 297,676 984,381,675 
         
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 48,691,353 14,202,918 20,745,720 3,406,861 841,054,666 297,676 984,381,675 
การซื้อเพิม่ขึน้ - - 4,328,006 3,993,000 109,180 233,978 5,785,557 14,449,721 
การโอนเขา้ (ออก) - 4,146,841 449,392 - - - (4,596,233) - 
จ าหน่าย - สุทธ ิ - - (65,993) (1,284,120) - - - (1,350,113) 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - - - - - (4,796,415) - (4,796,415) 
ค่าเสื่อมราคา - (2,930,363) (7,545,464) (2,821,354) (451,203) (36,582,716) - (50,331,100) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 49,907,831 11,368,859 20,633,246 3,064,838 799,909,513 1,487,000 942,353,768 
         
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 55,982,481 65,959,320 45,137,300 29,533,380 5,731,256 944,458,061 1,487,000 1,148,288,798 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (16,051,489) (33,768,441) (8,900,134) (2,666,418) (144,548,548) - (205,935,030) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 49,907,831 11,368,859 20,633,246 3,064,838 799,909,513 1,487,000 942,353,768 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     อปุกรณ์ส าหรบั  อาคารและอุปกรณ์  
  อาคาร เครื่องมือและ  งานก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้า ระหว่างก่อสร้าง  
 ท่ีดิน และส่วนติดตัง้ อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และ เครื่องจกัร พลงังานแสงอาทิตย ์ และติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562         
ราคาทุน 55,982,481 61,767,139 38,640,212 33,969,471 4,984,598 653,341,180 - 848,685,081 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,956,748) (23,819,570) (7,067,594) (2,113,615) (49,919,360) - (92,876,887) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 51,810,391 14,820,642 26,901,877 2,870,983 603,421,820 - 755,808,194 
         
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562         
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 51,810,391 14,820,642 26,901,877 2,870,983 603,421,820 - 755,808,194 
การซื้อเพิม่ขึน้ - 45,339 3,514,503 - 654,450 1,324,774 451,586 5,990,652 
การโอนเขา้ (ออก) - - - - 153,910 - (153,910) - 
จ าหน่าย - สุทธ ิ - - (32,479) (1,683,163) (18,200) - - (1,733,842) 
ค่าเสื่อมราคา - (3,164,377) (6,716,936) (3,205,724) (355,655) (25,143,463) - (38,586,155) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 48,691,353 11,585,730 22,012,990 3,305,488 579,603,131 297,676 721,478,849 
         
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562         
ราคาทุน 55,982,481 61,812,478 38,921,242 31,989,471 5,513,768 654,665,954 297,676 849,183,070 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (13,121,125) (27,335,512) (9,976,481) (2,208,280) (75,062,823) - (127,704,221) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 48,691,353 11,585,730 22,012,990 3,305,488 579,603,131 297,676 721,478,849 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     อปุกรณ์ส าหรบั  อาคารและอุปกรณ์  
  อาคาร เครื่องมือและ  งานก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้า ระหว่างก่อสร้าง  
 ท่ีดิน และส่วนติดตัง้ อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และ เครื่องจกัร พลงังานแสงอาทิตย ์ และติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 55,982,481 61,812,478 38,921,242 31,989,471 5,513,768 654,665,954 297,676 849,183,070 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (13,121,125) (27,335,512) (9,976,481) (2,208,280) (75,062,823) - (127,704,221) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 48,691,353 11,585,730 22,012,990 3,305,488 579,603,131 297,676 721,478,849 
         
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 48,691,353 11,585,730 22,012,990 3,305,488 579,603,131 297,676 721,478,849 
การซื้อเพิม่ขึน้ - - 4,214,809 3,993,000 109,180 233,978 4,313,557 12,864,524 
การโอนเขา้ (ออก) - 4,146,841 449,392 - - - (4,596,233) - 
จ าหน่าย - สุทธ ิ - - (238) (1,284,120) - - - (1,284,358) 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - - - - - (4,796,415) - (4,796,415) 
ค่าเสื่อมราคา - (2,930,363) (6,374,549) (2,982,126) (429,542) (25,201,164) - (37,917,744) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 49,907,831 9,875,144 21,739,744 2,985,126 549,839,530 15,000 690,344,856 
         
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 55,982,481 65,959,320 42,144,812 34,292,471 5,622,948 649,209,328 15,000 853,226,360 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (16,051,489) (32,269,668) (12,552,727) (2,637,822) (99,369,798) - (162,881,504) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 49,907,831 9,875,144 21,739,744 2,985,126 549,839,530 15,000 690,344,856 
 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ส าหรบังบการเงนิรวม ค่าเสื่อมราคาจ านวนเงนิ 39.39 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จ านวนเงนิ 38.97 ล้านบาท) ถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขาย และ
จ านวนเงนิ 10.94 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 จ านวนเงนิ 7.98 ลา้นบาท) ถูกบนัทกึอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ ค่าเสื่อมราคาจ านวนเงนิ 26.83 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จ านวนเงนิ 27.53 ล้านบาท) ถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขาย 
และจ านวนเงนิ 11.09 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 จ านวนเงนิ 11.06 ลา้นบาท) ถูกบนัทกึอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
ส าหรบัโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิ กลุ่มบรษิัทมีหน้าที่ต้องรื้อถอนสิง่ปลูกสร้างที่ตัง้อยู่บนที่ดิน   
ณ วนัสิ้นสุดสญัญา ดงันัน้กลุ่มบรษิทัไดป้ระมาณการต้นทุนการรื้อถอนเกี่ยวขอ้งกบัการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งตัง้อยู่บน
ทีด่นิเช่าจากสหกรณ์ทีร่่วมโครงการแลว้ 
 
ส าหรบังบการเงนิรวม ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 855.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 897.03 ล้านบาท) ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนั
เงนิกูย้มืจากธนาคาร (หมายเหตุ 22) 
 
ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 605.82 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 635.58 ล้านบาท) ได้น าไปวางเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร (หมายเหตุ 22) 
 
สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าทีก่จิการเป็นผูเ้ช่าซึง่รวมแสดงในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ประกอบดว้ยยานพาหนะ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   
ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า 15,055,557 23,938,157 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,818,911) (7,796,564) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 11,236,646 16,141,593 
 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม รายการที่รบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสญัญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 
 บาท 
  

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- ยานพาหนะ 1,752,762 
  

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างปี 3,993,000 
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 3,807,203 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 4,629,575 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 10,565,496                              10,531,797                              
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,463,321) (3,436,210) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 7,102,175 7,095,587 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 7,102,175 7,095,587 
การซื้อเพิม่ขึน้ 4,818,956 4,117,606 
ค่าตดัจ าหน่าย (957,846) (950,962) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 10,963,285 10,262,231 

   
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 15,384,452 14,649,403 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,421,167) (4,387,172) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 10,963,285 10,262,231 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,963,285 10,262,231 
การซื้อเพิม่ขึน้ 4,719,400 2,992,400 
รายการปรบัปรุง 288,000 288,000 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,473,795) (1,401,694) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 14,496,890 12,140,937 

   
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาทุน 20,391,852 17,929,803 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,894,962) (5,788,866) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 14,496,890 12,140,937 
 
ค่าตดัจ าหน่ายทัง้จ านวนถูกบนัทกึอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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20 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
      ภายใน 12 เดอืน 424,620 411,253 - 44,481 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
      เกนิกว่า 12 เดอืน 20,971,861 4,574,175 15,764,334 1,146,695 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 21,396,481 4,985,428 15,764,334 1,191,176 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที ่1 มกราคม 4,985,428 3,573,018 1,191,176 1,104,522 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน 17,823,051 1,003,930 15,085,772 (30,746) 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,411,998) 408,480 (512,614) 117,400 
วนัที ่31 ธนัวาคม 21,396,481 4,985,428 15,764,334 1,191,176 
 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 

ภาระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงาน 
ผลขาดทุน 
ทางภาษี อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,273,289 - 299,729 3,573,018 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน 1,303,659 - (299,729) 1,003,930 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 408,480 - - 408,480 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 4,985,428 - - 4,985,428 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน 1,608,914 14,736,602 1,477,535 17,823,051 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,411,998) - - (1,411,998) 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,182,344 14,736,602 1,477,535 21,396,481 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ภาระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงาน 
ผลขาดทุน 
ทางภาษี อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 804,793 - 299,729 1,104,522 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน 268,983 - (299,729) (30,746) 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 117,400 - - 117,400 
     
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,191,176 - - 1,191,176 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน 325,283 13,282,954 1,477,535 15,085,772 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (512,614) - - (512,614) 
     
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,003,845 13,282,954 1,477,535 15,764,334 
 

21 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 59,304,840 46,930,328 47,051,501 39,398,596 
เงนิค ้าประกนั 8,841,640 13,456,180 8,841,640 13,456,180 
เงนิมดัจ า 133,150 206,200 133,150 206,200 
รวม 68,279,630 60,592,708 56,026,291 53,060,976 
 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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22 เงินกู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายการหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5,222,192 19,007,027 5,222,192 17,325,664 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 266,665,129 414,114,302 179,665,129 340,414,302 
 271,887,321 433,121,329 184,887,321 357,739,966 
     
ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     

- เงนิกูย้มืจากธนาคาร 69,541,677 69,970,711 50,692,077 51,121,111 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,392,251 2,135,290 1,392,251 2,135,290 

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 342,821,249 505,227,330 236,971,649 410,996,367 
     
รายการไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 443,956,269 533,393,147 308,638,579 374,966,747 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 2,188,584 1,021,312 2,188,584 1,021,312 
เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 32) - - 67,000,000 26,300,000 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 446,144,853 534,414,459 377,827,163 402,288,059 
     
เงินกู้ยืมรวม 788,966,102 1,039,641,789 614,798,812 813,284,426 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กจิการไม่สามารถด ารงสดัส่วนทางการเงนิภายใต้สญัญาเงนิกู้ยมื อย่างไรกต็าม ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
กจิการไดร้บัจดหมายผ่อนผนัการเรยีกช าระคนืเงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณิชย์แล้ว โดยธนาคารจะยงัไม่เรยีกช าระคนืเงนิกู้ยมืก่อนระยะเวลา 
ทีถ่งึก าหนดช าระ ดงันัน้เงนิกูย้มืซึง่มกี าหนดช าระเกนิกว่า 1 ปี จงึถูกจดัประเภทเป็นเงนิกู้ยมืระยะยาวตามปกต ิณ วนัสิน้ปี 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กิจการและบรษิัทย่อยไม่สามารถด ารงสดัส่วนทางการเงนิภายใต้สญัญาเงินกู้ยืม อย่างไรก็ตาม ในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดร้บัจดหมายผ่อนผนัการเรยีกช าระคนืเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์แล้ว โดยธนาคารจะยงัไม่เรยีกช าระ
คนืเงนิกู้ยมืก่อนระยะเวลาที่ถึงก าหนดช าระ ดงันัน้เงนิกู้ยืมซึ่งมกี าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี จงึถูกจดัประเภทเป็นเงนิกู้ยมืระยะยาวตามปกต ิ 
ณ วนัสิน้ปี 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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สนิทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกูย้มืสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

ประเภทเงินกู้ยืม สินทรพัยค์ า้ประกนั 
  

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร เงนิฝากประจ าและเงนิฝากออมทรพัย์ และทีด่นิของบรษิทั  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิฝากประจ าและเงนิฝากออมทรพัย์ 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เงนิฝากประจ าและเงนิฝากออมทรพัย ์และอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นสนิเชื่อเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2 แห่ง เงนิกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวมดีอกเบี้ย 
ในอัตรา MLR ต่อปี (พ.ศ. 2562 : MLR ต่อปี) และในอัตราคงที่ร้อยละ 5.18 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 5.18 ต่อปี) เงนิกู้ยมืระยะยาว
ดงักล่าว ค ้าประกนัโดยเงนิฝากประจ าและเงนิฝากออมทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 
การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   

ยอดยกมาต้นปี 630,363,858 426,087,858 
ช าระคนื (89,865,912) (66,757,202) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 513,497,946 359,330,656 
 
ตน้ทุนทางการเงนิประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่ายของเงนิกู้ยมืทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 28.52 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 32.01 ล้านบาท) โดยต้นทุนทางการเงนิส่วนที่เหลือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ
โดยทัว่ไปของกลุ่มกจิการ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืแสดงในหมายเหตุ 6.1 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิต่อปี ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
เงนิเบกิเกนิบญัช ี MOR-รอ้ยละ 1.50 ถงึ MOR ต่อปี   MOR-รอ้ยละ 1.50 ถงึ MOR ต่อปี   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รอ้ยละ 3.40 ถงึ MLR-รอ้ยละ 1.75 ต่อปี รอ้ยละ 3.90 ถงึ MLR-รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ รอ้ยละ 5.18 ถงึ MLR ต่อปี รอ้ยละ 4.67 ถงึ MLR-รอ้ยละ 1.50 ต่อปี 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ รอ้ยละ 3.80 ถงึ รอ้ยละ 6.49 ต่อปี รอ้ยละ 4.36 ถงึ รอ้ยละ 6.49 ต่อปี 
เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย รอ้ยละ 0.50 ถงึ รอ้ยละ 1.75 ต่อปี รอ้ยละ 1.85 ถงึ รอ้ยละ 6.70 ต่อปี 
 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 502,947,791 584,995,000 522,781,407 585,055,592 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 348,780,501 407,719,000 364,358,520 407,761,230 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยลอยตัวตามราคาตลาดมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เน่ืองจาก
ผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืส่วนที่ไม่หมุนเวยีนค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืที่อตัรารอ้ยละ 4.67 ถึง
รอ้ยละ 5.06 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 4.67 ถงึรอ้ยละ 5.06 ต่อปี) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 

รายละเอยีดมลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่ามดีงันี้ 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

จ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่า   

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 1,560,141 2,234,238 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,282,951 1,057,844 
   
หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคต   
    ของสญัญาเช่าการเงนิ (208,257) (135,480) 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 3,580,835 3,156,602 
   
มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า   
ภายในไม่เกนิ 1 ปี 1,392,251 2,135,290 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,188,584 1,021,312 
 3,580,835 3,156,602 
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23 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 45,614,943 45,306,389 43,452,417 30,857,274 
เจา้หนี้อื่น - บุคคลภายนอก 18,804,099 26,077,484 18,613,314 22,726,198 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 32) 311,700 311,700 490,631 12,804,341 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย - บุคคลภายนอก 775,875 864,443 511,659 589,897 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 32) - - 63,387 153,309 
เงนิมดัจ ารบัล่วงหน้า  39,669,294 41,333,168 21,328,637 41,333,168 
ตน้ทุนงานก่อสรา้งคา้งจ่าย 77,444,955 86,032,980 77,402,135 85,028,849 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 29,522,542 47,918,395 11,061,155 17,091,658 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 32) - - - 3,499,691 
เงนิปันผลคา้งจ่าย - 2,226,934 - - 
รวม 212,143,408 250,071,493 172,923,335 214,084,385 
 

24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
งบแสดงฐานะการเงนิ :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 25,911,733 25,377,011 5,019,231 5,955,882 
หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 25,911,733 25,377,011 5,019,231 5,955,882 
     
ก าไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ในก าไรจากการด าเนินงาน :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 8,097,213 7,604,793 1,626,417 1,446,079 
     
การวดัมลูค่าใหม่ส าหรบั :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ (7,059,990) 2,042,400 (2,563,068) 587,000 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
วนัที ่1 มกราคม 25,377,011 16,370,003 5,955,882 4,023,966 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 7,604,001 6,366,136 1,525,825 901,175 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 896,877 - 478,272 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 493,212 341,780 100,592 66,632 
จ่ายผลประโยชน์ (502,501) (640,185) - (101,163) 
 32,971,723 23,334,611 7,582,299 5,368,882 
การวดัมลูค่าใหม่     

(ผลก าไร)ทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมต ิ
   ดา้นประชากรศาสตร ์ (1,597,311) - (377,168) - 
(ผลก าไร)ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิางการเงนิ (998,507) 2,042,400 (782,250) 587,000 
(ผลก าไร)ทีเ่กดิจากประสบการณ์ (4,464,172) - (1,403,650) - 

 (7,059,990) 2,042,400 (2,563,068) 587,000 
     
วนัที ่31 ธนัวาคม 25,911,733 25,377,011 5,019,231 5,955,882 
 
ส าหรบังบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายที่ร ับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจ านวน 6.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 5.46 ล้านบาท) และรวมอยู่ 
ในค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 1.61 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 2.14 ลา้นบาท) 
 
ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูไ้ดร้วมอยู่ในต้นทุนขายจ านวน 0.12 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 0.31 ล้านบาท) และรวมอยู่ใน
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 1.51 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 1.13 ลา้นบาท) 
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.87 ถงึรอ้ยละ 1.84 รอ้ยละ 1.44 ถงึรอ้ยละ 2.09 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 3 ถงึ 5 ส าหรบัพนักงานประจ า 

รอ้ยละ 0.02 ถงึ 0.66 ส าหรบัพนักงาน 
ตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

รอ้ยละ 5 ส าหรบัพนักงานประจ า 
รอ้ยละ 0.66 ส าหรบัพนักงาน 

ตามสญัญาจา้งชัว่คราว 
อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 7 ถงึรอ้ยละ 25 ส าหรบั 

พนักงานประจ า 
รอ้ยละ 19 ถงึรอ้ยละ 60 ส าหรบั 
พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

รอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 26 ส าหรบั 
พนักงานประจ า 

รอ้ยละ 16 ถงึรอ้ยละ 40 ส าหรบัพนักงาน
ตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

อตัรามรณภาพ รอ้ยละ 100 ของ TMO2017 รอ้ยละ 100 ของ TMO2017 
อตัราทุพพลภาพ รอ้ยละ 5 ของ TMO2017 รอ้ยละ 5 ของ TMO2017 
อายุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.53 รอ้ยละ 1.80 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 3 ส าหรบัพนักงานประจ า 

รอ้ยละ 0.02 ส าหรบัพนักงาน 
ตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

รอ้ยละ 5 ส าหรบัพนักงานประจ า 
รอ้ยละ 0.66 ส าหรบัพนักงาน 

ตามสญัญาจา้งชัว่คราว 
อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 24 ถงึรอ้ยละ 25 ส าหรบั 

พนักงานประจ า 
รอ้ยละ 58 ถงึรอ้ยละ 60 ส าหรบั 
พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

รอ้ยละ 22 ถงึรอ้ยละ 26 ส าหรบั 
พนักงานประจ า 

รอ้ยละ 38 ถงึ 40 ส าหรบั 
พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

อตัรามรณภาพ รอ้ยละ 100 ของ TMO2017 รอ้ยละ 100 ของ TMO2017 
อตัราทุพพลภาพ รอ้ยละ 5 ของ TMO2017 รอ้ยละ 5 ของ TMO2017 
อายุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 
ลดลง 

รอ้ยละ 5.88    
ลดลง 

รอ้ยละ 6.06    
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 6.01 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 6.93 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 6.58  
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 7.69  
ลดลง 

รอ้ยละ 4.83 
ลดลง 

รอ้ยละ 5.47 

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 
ลดลง 

รอ้ยละ 6.47  
ลดลง 

รอ้ยละ 6.79  
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 2.93 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 3.44 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 
ลดลง 

รอ้ยละ 13.01 
ลดลง 

รอ้ยละ 13.02 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 15.19 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 15.31 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 14.80  
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 15.96  
ลดลง 

รอ้ยละ 12.95 
ลดลง 

รอ้ยละ 13.64 

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 
ลดลง 

รอ้ยละ 14.59 
ลดลง 

รอ้ยละ 15.01 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 6.02  
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 7.58  
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี้อา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยาก
ทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้
ค านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการค านวณ
หนี้สนิบ าเหน็จบ านาญทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 14 ปี (พ.ศ. 2562 : 15 ปี) 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ) 
 
การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลดสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี ระหว่าง 10-15 ปี 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 2,123,102 2,935,021 12,428,527 40,621,575 54,123,706 
 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี ระหว่าง 10-15 ปี 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 2,056,274 2,428,122 12,341,858 37,670,214 77,916,123 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี ระหว่าง 10-15 ปี 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 1,567,212 23,783,017 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี ระหว่าง 10-15 ปี 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 222,407 122,534 1,354,224 5,234,454 29,918,781 
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25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส่วนเกินมูลค่า  
 จ านวนหุ้น หุ้นสามญั หุ้นสามญั รวม 
 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ทุนจดทะเบียน     
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 - 280,000,000 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 - 280,000,000 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 560,000,000 280,000,000 - 280,000,000 
     
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว     
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 507,734,162 787,734,162 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 507,734,162 787,734,162 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 560,000,000 280,000,000 507,734,162 787,734,162 
 
หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึ่งมรีาคามูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2562 : 0.50 บาท) มจี านวน 560 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2562 : 560 ล้านหุน้) 
หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช าระเตม็มลูค่าแล้ว  
 

26 ส ารองตามกฎหมาย 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
วนัที ่1 มกราคม 8,386,832 5,519,422 
จดัสรรระหว่างปี 1,649,561 2,867,410 
วนัที ่31 ธนัวาคม 10,036,393 8,386,832 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลงั
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าส ารองนี้จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้
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27 รายได้อ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ดอกเบีย้รบั  1,372,396 1,255,083 1,349,969 1,219,050 
ดอกเบีย้รบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 32) - - 2,599,795 2,612,867 
รายไดเ้งนิปันผลรบั (หมายเหตุ 32) - - - 69,702,840 
รายไดค้่าบรหิาร - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 32) - - 36,607,000 9,504,000 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ (345,335) (254,136) (349,540) (254,136) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 615,100 604,367 615,100 604,367 
อื่นๆ 1,063,802 4,394,431 1,046,279 645,974 
รวม 2,705,963 5,999,745 41,868,603 84,034,962 
 

28 ต้นทุนทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มื     
- สถาบนัการเงนิ 42,034,468 51,496,420 31,145,566 37,540,862 
- บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 32) - - 385,443 638,149 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่า 165,659 215,211 165,659 215,211 
ดอกเบีย้อื่น 174,214 213,247 122,867 150,359 
รวม 42,374,341 51,924,878 31,819,535 38,544,581 
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29 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
ค่าใชจ้่ายบางรายการทีร่วมอยู่ในการค านวณก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป  148,994,343  210,865,018  142,994,462  177,769,740 
การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู  6,383,284  163,998,262  6,383,284  40,042,187 
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน  887,678,453  866,391,524 137,873,559 190,844,557 
ค่าจา้งเหมา  207,318,554  344,742,711  197,412,654  339,826,206 
ค่าเช่ายานพาหนะ  1,762,382  1,875,965  450,205  282,921 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 18)  50,331,100  46,953,274  37,917,744  38,586,155 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 19)  1,473,795  957,846  1,401,694  950,962 
ค่าขนส่ง  2,356,985  4,595,588  2,289,230  4,498,897 
หนี้สงสยัจะสญู  3,937,646  779,581  3,937,646  779,581 
ผลขาดทุนจากสนิคา้ล้าสมยั  -  3,282,644 - 3,282,644 
ค่าทีป่รกึษาและบรกิารทางวชิาชพี  8,409,932  7,210,762  8,210,813  7,100,154 
ตน้ทุนทางการเงนิ (หมายเหตุ 28)  42,374,341  51,924,877  31,819,535  38,544,581 
ค่าใชจ้่ายอื่น  65,623,458  101,713,469 47,194,457 76,191,955 
  1,426,644,273  1,805,291,521 617,885,283 918,700,540 
 

30 ภาษีเงินได้ 
 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 3,371,645 9,097,657 - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 20) (17,823,051) (1,003,930) (15,085,727) 30,746 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14,451,406) 8,093,727 (15,085,727) 30,746 
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ภาษีเงินได้ส าหรบัก าไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจ านวนเงินที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 36,138,810 39,981,528 17,221,532 53,826,082 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 7,227,762 7,996,306 3,444,306 10,765,216 
ผลกระทบ :     
รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี - - - (13,940,568) 
ก าไรจากธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (5,119,177) (5,966,070) (3,482,688) (4,127,137) 
ค่าใชจ้่ายทีห่กัภาษไีดเ้พิม่เตมิ (4,476,928) (2,293,488) (1,819,421) (1,424,368) 
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่อนุญาตใหถ้อืเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี 1,922,588 521,691 1,161,269 934,156 
การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (1,106,284) - (1,106,284) - 
ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 383,587 7,835,288 - 7,823,447 
ขาดทุนทางภาษทีีบ่นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (13,282,954) - (13,282,954) - 
ภาษเีงนิได ้ (14,451,406) 8,093,727 (15,085,772) 30,746 
 
ส าหรบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักเป็นร้อยละ 14 และ 12 ตามล าดบั ก่อนใช้
ผลประโยชน์ทางภาษจีากธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและขาดทุนทางภาษสีะสม 
 

31 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีอ่อกจ าหน่ายและช าระ
แลว้ในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก าไรเป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 52,192,004 28,606,514 32,307,304 53,795,336 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (หุน้) 560,000,000 560,000,000 560,000,000 560,000,000 
     
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.09 0.05 0.06 0.10 
 
บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2563  
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32 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิการและบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบักจิการ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรอืกิจการนัน้มีอ านาจควบคุมกิจการ หรอืถูกควบคุมโดยกิจการ หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการที่ด าเนิน
ธุรกจิการลงทุน กจิการย่อย และกจิการย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการ กจิการร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของส่วน
ไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของกจิการซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของกจิการ
ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล หรอืกิจการทีเ่กี่ยวข้องกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
กจิการมผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืกลุ่มครอบครวัเลขวรนันท์ 
 
ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  
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 วรนันท ์โฮลดิง้ จ ากดั บรษิทัภายใต้ผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดยีวกนั 
บรษิทั วรนันท ์กรุ๊ป จ ากดั บรษิทัภายใต้ผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดยีวกนั 
นายไรวนิท ์เลขวรนันท ์ กรรมการ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กอ้งคา้วสัดุภณัฑ์ บรษิทัภายใตบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
นโยบายก าหนดราคาส าหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

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



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ดอกเบีย้รบั (หมายเหตุ 27)     
   บรษิทัย่อย - - 2,599,795 2,612,867 
     
รายได้อ่ืน (หมายเหตุ 27)     
   บรษิทัย่อย - - 36,607,000 9,504,000 
     
รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 27)     
   บรษิทัย่อย - - - 69,702,840 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ซ้ือสินค้า     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 29,400 - 29,400 
     
ค่าบริหารจดัการ     
   บรษิทัย่อย - - 1,800,000 1,800,000 

  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่าเช่าอาคารส านักงาน     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,740,400 3,275,500 3,740,400 3,275,500 
     
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 3,022 - 3,022 
     
ดอกเบีย้จ่าย (หมายเหตุ 28)     
   บรษิทัย่อย - - 385,443 638,149 
 

ค) ยอดค้างช าระ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 11)     
   บรษิทัย่อย  - - 8,565,845 11,159,242 
     
ดอกเบีย้ค้างรบั (หมายเหตุ 11)     
   บรษิทัย่อย  - - 46,209 2,612,867 
     
ลูกหน้ีเงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 11)     
   บรษิทัย่อย  - - - 20,665,066 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 23)     
   บรษิทัย่อย - - 178,931 12,492,641 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 311,700 311,700 311,700 311,700 
 311,700 311,700 490,631 12,804,341 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย (หมายเหตุ 23)     
   บรษิทัย่อย  - - 63,387 153,309 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 23)     
   บรษิทัย่อย  - - - 3,499,691 

  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ง) เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทัย่อย - - 8,000,000 117,000,000 
 

 งบการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 บาท 
  

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ยอดยกมาต้นปี 117,000,000 
กูย้มืเพิม่ 290,000,000 
ช าระคนื (399,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 8,000,000 
 

เงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิัทย่อยเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบาท และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม เงนิใหกู้้ยมืมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.72 
ถงึ รอ้ยละ 4.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.00 ถงึ รอ้ยละ 7.12 ต่อปี) 
 

จ) เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 22) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทัย่อย  - - 67,000,000 26,300,000 
 

  งบการเงิน 
  เฉพาะกิจการ 
  บาท 
   

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
ยอดยกมาต้นปี  26,300,000 
กูย้มืเพิม่  82,100,000 
ช าระคนื  (41,400,000) 
ยอดคงเหลอืปลายปี  67,000,000 
 

เงนิกู้ยมืจากบรษิัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบาท และมีก าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มกิจการมีนโยบายยังไม่เรียกช าระคืนเงินกู้ยืมภายใน 1 ปี เงนิกู้ยืมจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ  
1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.85 ถงึรอ้ยละ 6.70 ต่อปี)   



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

75 

 
ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 
 

ผู้บรหิารส าคญัของบรษิัทรวมถึง กรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดบับรหิารหรอืไม่)  และคณะผู้บรหิารระดบัสูง  ค่าตอบแทน 
ทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 16,989,030 16,516,203 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 717,295 517,333 
รวม 17,706,325 17,033,536 

 
33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกีย่วกบัการเช่าพืน้ทีอ่าคารและสญัญาบรกิาร โดยมยีอดรวมของจ านวน
เงนิขัน้ต ่าในการจ่ายค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานทีย่กเลกิไม่ไดม้ดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
ภายใน 1 ปี 2,217,900 2,236,817 
 
ยอดรวมของภาระผูกพนัอื่นทีต่อ้งจ่ายในอนาคต มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 528,323,476 720,750,142 362,121,800 516,970,170 
  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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34 สิทธิประโยชน์ในการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

 
บรษิทัไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-1347-1-00-1-0 และ เลขที่ 59-1371-1-00-1-0 ได้รบัอนุมตัิเมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และวนัที ่ 
20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามล าดบัไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์แก่บรษิทัดงันี้ 
 
(ก) ไดร้บัยกเวน้การเสยีภาษอีากรขาเขา้ส าหรบัการน าเขา้เครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ
(ข) ได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ รวมทัง้

สามารถน าผลขาดทุนในระหว่างปีทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าหกัออกจากก าไรสุทธเิป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัทีพ่น้ก าหนด 
 
บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-1348-1-00-1-0 และ เลขที่ 60-0340-1-00-1-1 ได้รบัอนุมตัิเมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และวนัที ่ 
21 มนีาคม พ.ศ. 2560 ไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์แก่บรษิทัดงันี้ 
 
(ก) ไดร้บัยกเวน้การเสยีภาษอีากรขาเขา้ที ่ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ
(ข) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 
(ค) ได้รบัลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิร้อยละห้าสิบ ของอัตราปกติ รวมทัง้สามารถน าผลขาดทุนในระหว่างปี  

ทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าหกัออกจากก าไรสุทธเิป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัทีพ่น้ก าหนด 
(ง) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก

การประกอบกจิการนัน้ 
 
บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธแิละประโยชน์ทีไ่ดร้บันัน้ ตามทีร่ะบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิการลงทุน 
 

35 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
(ก) ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ าระมูลค่าหุ้นเพิม่ทุนในบรษิทั เอนเนอร์จ ีฟอร์ ออล จ ากดั (บรษิทัย่อย) จ านวน 9.99 ล้านบาท 

ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละเปิดเผยในหมายเหตุ 16 โดยบรษิทัยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราเดมิ 
 
(ข)  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการ

ด าเนินงานของปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบรษิัท ณ วนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในอัตรา 
หุน้ละ 0.0373 บาท จ านวนทัง้สิน้ 560,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิ 20.89 ลา้นบาท 
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