
บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)  
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบั
งวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบั
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิ เคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ  ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 46,286,940 34,699,540 17,262,578 11,372,470
สว่นของเงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 
ทีถ่งึกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 18,319,802 19,278,688 18,319,802 19,278,688

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9 336,194,333 351,095,424 231,035,979 257,575,937
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 10 268,343,099 184,142,612 214,901,422 135,593,777
สนิคา้คงเหลอื 84,686,085 165,596,864 82,926,710 164,791,968
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 18 - - - 8,000,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 6,803,782 7,915,437 3,131,153 5,296,129

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 760,634,041 762,728,565 567,577,644 601,908,969

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 138,269,304 138,088,614 125,737,320 125,556,630
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 171,680,702 161,680,777
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11 4,124,132 3,694,661 - -
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 33,000 - - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 12 930,743,698 938,755,677 680,640,606 686,746,765
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 13 8,506,770 3,598,091 8,506,770 3,598,091
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 14,326,470 14,496,890 12,018,517 12,140,937
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18,412,683 21,396,481 12,272,288 15,764,334
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 64,298,498 68,279,630 51,751,103 56,026,291

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,178,714,555 1,188,310,044 1,062,607,306 1,061,513,825

รวมสินทรพัย ์ 1,939,348,596 1,951,038,609 1,630,184,950 1,663,422,794

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 282,025,344 271,887,321 155,025,344 184,887,321
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 18 - - 78,800,000 -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 194,839,344 212,143,408 149,766,694 172,923,335
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 10 253,152 8,745,382 253,152 8,745,382
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่
   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,584,942 1,392,251 1,584,942 1,392,251
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 14 69,541,677 69,541,677 50,692,077 50,692,077
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น                       22,475,692 22,188,302 11,931,908 12,888,846

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  570,720,151 585,898,341 448,054,117 431,529,212

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 6,715,930 2,188,584 6,715,930 2,188,584
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 426,641,156 443,956,269 296,035,866 308,638,579
เงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 18 - - - 67,000,000
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28,096,343 25,911,733 5,391,057 5,019,231
ประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอน 9,828,048 9,842,091 6,914,196 6,941,342

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  471,281,477 481,898,677 315,057,049 389,787,736

รวมหน้ีสิน 1,042,001,628 1,067,797,018 763,111,166 821,316,948

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จาํนวน 560,000,000 หุน้
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 560,000,000 หุน้
   ชาํระเตม็มลูคา่แลว้หุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 507,734,162 507,734,162 507,734,162 507,734,162
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 10,036,393 10,036,393 10,036,393 10,036,393
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 95,307,878 80,919,413 69,303,229 44,335,291

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 893,078,433 878,689,968 867,073,784 842,105,846
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 4,268,535 4,551,623 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 897,346,968 883,241,591 867,073,784 842,105,846

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,939,348,596 1,951,038,609 1,630,184,950 1,663,422,794

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 8

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 171,326,395 113,060,232 171,326,395 113,060,232
รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 196,809,195 231,819,993 10,628,552 23,970,914
รายไดธุ้รกจิพลงังานทดแทน
   จากพลงังานแสงอาทติย์ 37,409,544 37,056,071 26,368,129 26,239,471

รวมรายได้ 405,545,134 381,936,296 208,323,076 163,270,617

ต้นทุน

ตน้ทนุงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 157,661,891 96,800,013 156,653,952 96,334,123
ตน้ทนุงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 173,751,573 215,483,542 8,818,273 22,271,557
ตน้ทนุธุรกจิพลงังานทดแทน
   จากพลงังานแสงอาทติย์ 16,783,440 16,986,167 12,755,189 11,951,490

รวมต้นทุน 348,196,904 329,269,722 178,227,414 130,557,170

กาํไรข ัน้ต้น 8 57,348,230 52,666,574 30,095,662 32,713,447
รายไดอ้ื่น 3,162,248 144,128 32,256,277 4,023,300
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 1,147,841 2,665,756 1,069,007 812,752
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     31,649,008 27,639,329 26,543,569 22,397,616
ตน้ทนุทางการเงนิ 8,924,614 13,212,804 6,279,379 10,182,182
สว่นแบง่ขาดทนุจากบรษิทัรว่ม 11 95,529 3,186 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 18,693,486 9,289,627 28,459,984 3,344,197
ภาษเีงนิได้ 15 (4,564,084) 152,073 (3,492,046) 86,237

กาํไรสาํหรบังวด 14,129,402 9,441,700 24,967,938 3,430,434
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 14,129,402 9,441,700 24,967,938 3,430,434

การแบง่ปันกาํไรสาํหรบังวด:
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 14,388,465 9,885,952 24,967,938 3,430,434
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (259,063) (444,252) - -

14,129,402 9,441,700 24,967,938 3,430,434

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม:
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 14,388,465 9,885,952 24,967,938 3,430,434
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (259,063) (444,252) - -

14,129,402 9,441,700 24,967,938 3,430,434

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.026 0.018 0.045 0.006

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า - สาํรอง เจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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
การเรยีกชาํระมลูคา่หุน้สามญัเพิม่เตมิของบรษิทัยอ่ย - - - - - 855 855
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 9,885,952 9,885,952 (444,252) 9,441,700

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 80,919,413 878,689,968 4,551,623 883,241,591
เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ย 16 - - - - - (146,650) (146,650)
การออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 11 - - - - - 122,625 122,625
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 14,388,465 14,388,465 (259,063) 14,129,402

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 95,307,878 893,078,433 4,268,535 897,346,968

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม
กาํไรสะสมส่วนของทุน
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว
ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า - สาํรอง

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม
บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 8,386,832 8,127,403 804,248,397
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 3,430,434 3,430,434

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 44,335,291 842,105,846
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 24,967,938 24,967,938

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 69,303,229 867,073,784

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสมส่วนของทนุ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 18,693,486 9,289,627 28,459,984 3,344,197
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคา 12 11,908,139 12,372,395 9,133,820 9,629,052
คา่ตดัจาํหน่าย 12, 13 630,483 267,076 582,483 258,308
ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดติ
   ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - ลกูหนี้การคา้ 9 189,671 (402,973) 189,671 (402,973)
ผลขาดทุนดา้นเครดติ
   ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 10 276,636 - 276,636 -
คา่เผือ่(กลบัรายการ)การลดลงของมลูคา่สนิคา้ 4,886 (34,548) 4,886 (34,548)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 12 336,638 - 336,638 -
ขาดทุนดอ้ยคา่อุปกรณ์ 12 2,746,355 - 2,746,355 -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายยานพาหนะ 186,828 - 186,828 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,269,300 1,996,229 371,826 431,183
ดอกเบีย้รบั (84,088) (142,896) (104,840) (1,658,211)
ดอกเบีย้จา่ย 8,924,614 13,212,804 6,279,379 10,182,182
เงนิปันผลรบั 16 - - (19,853,350) -
สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 11 95,529 3,186 - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน:
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 10,199,238 26,031,229 21,858,998 27,939,016
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา (84,477,123) 4,344,569 (79,584,281) (2,889,781)
สนิคา้คงเหลอื 80,715,493 (6,016,193) 81,669,972 (5,990,827)
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,254,861 (2,377,450) 2,308,182 833,925
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 6,098,019 6,011,803 5,935,763 5,576,414
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (16,815,979) 53,388,558 (23,001,042) (11,976,786)
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา (8,492,230) (1,415,783) (8,492,230) (1,415,783)
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 238,325 (2,030,506) (1,006,003) (3,415,985)
จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (84,690) (41,850)                        -  -

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 34,814,391 114,455,277 28,299,675 30,409,383
ดอกเบีย้รบั 84,088 143,143 83,947 142,965
จา่ยดอกเบีย้ (9,202,586) (13,525,779) (6,237,968) (10,239,401)
จา่ยภาษเีงนิได้ (3,697,173) (3,800,979) (1,660,575) (2,272,877)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 21,998,720 97,271,662 20,485,079 18,040,070

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนัลดลง 778,196 2,277,798 778,196 2,277,798
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (3,443,371) (3,703,283) (2,574,872) (1,742,416)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (408,214) - (408,214) -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (328,816) (1,782,364) (328,816) (712,000)
เงนิสดจา่ยเพือ่ใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 18 - - (39,000,000) (166,250,000)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้บรษิทัยอ่ย 11 - - (9,999,925) (17,499,895)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้บรษิทัรว่ม 11 (525,000) (250,000) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่
ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (33,000) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายยานพาหนะ 750,000 - 750,000 -
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน - บรษิทัยอ่ย 11 122,625 855 - -
การรบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 18 - - 47,000,000 196,250,000
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 16 - - 19,853,350 20,665,066

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (3,087,580) (3,456,994) 16,069,719 32,988,553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชเีพิม่ขึน้ 10,747,981 - 10,747,981 -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 150,306,940 159,196,653 33,306,940 102,496,653
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 18 - - 50,700,000 34,900,000
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (150,916,898) (196,039,543) (73,916,898) (139,339,543)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (17,315,113) (17,775,279) (12,602,713) (13,062,879)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 18 - - (38,900,000) (18,800,000)
เงนิปันผลจา่ย - บรษิทัยอ่ย 16 (146,650) (2,226,935) - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (7,323,740) (56,845,104) (30,664,690) (33,805,769)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 11,587,400 36,969,564 5,890,108 17,222,854
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 34,699,540 44,571,752 11,372,470 25,444,801

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 46,286,940 81,541,316 17,262,578 42,667,655

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสดและเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ประกอบดว้ยรายการดงันี้

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 46,286,940 94,916,258 17,262,578 56,042,597
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 6.3 - (13,374,942) - (13,374,942)

สทุธิ 46,286,940 81,541,316 17,262,578 42,667,655

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั

การซือ้อุปกรณ์ทีย่งัมไิดช้าํระเป็นเงนิสด 94,000 406,354 94,000 406,354
การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีย่งัมไิดช้าํระเป็นเงนิสด - 224,000 - 224,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

10 

 
1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
59/21-22 หมู ่1 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 
บรษิทัมสี านกังานสาขาตามทีอ่ยูด่งันี้  
 
88 ซอยโยธนิพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ บรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า บรกิารติดตัง้เสาส่งสญัญาณ
โทรคมนาคม ธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์และธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที ่  
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 ("การระบาดของโควิด19") ผู้บรหิารประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าว 
ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส าหรบัรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 ถึงแม้รายได้จากงานบรกิารด้านบรหิารจดัการจะลดลงตามภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวม แต่กลุ่มกิจการ 
ยงัสามารถปฏิบตังิานวศิวกรรมและงานด้านบรหิารจดัการแรงงานส่วนที่เหลอือยู่ภายใต้สญัญาที่ท ากบัลูกค้าไว้ก่อนเกิดการ
ระบาดของโควดิ 19 ไดต้ามปกต ิผูบ้รหิารไดต้ดิตามผลกระทบและแกไ้ขสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ  
 

3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และ
ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 การจดัประเภทใหม่ 

 
ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทเลอืกเปิดเผยขอ้มูลสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ภายใต้เรื่องที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจาก
มูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชไ้ม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ อย่างไรกต็ามในไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่า 
ทีม่สีาระส าคญัเพิม่ขึน้ดงัทีก่ล่าวในหมายเหตุ 13  ดงันัน้จงึไดม้กีารจดัประเภทรายการใหมส่ าหรบัตวัเลขเปรยีบเทยีบ เพือ่ให้
เปรยีบเทยีบไดแ้ละสอดคลอ้งกบัลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรายการ ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไว้เดิม รายการจดัประเภท ตามท่ีจดัประเภทใหม ่
 บาท  บาท บาท 
    
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 942,353,768 (3,598,091) 938,755,677 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 3,598,091 3,598,091 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไว้เดิม รายการจดัประเภท ตามท่ีจดัประเภทใหม ่
 บาท  บาท บาท 
    
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 690,344,856 (3,598,091) 686,746,765 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 3,598,091 3,598,091 
 

5 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท า 
งบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุติการน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อก
โดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึง่ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิวา่ไมม่ผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 6 
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6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชี 
 
6.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 
การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เรื่องการรวมธรุกิจ 
 
ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้น าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  3  
เรื่องการรวมธุรกจิ ซึง่ไดใ้หค้ านิยามของธุรกจิใหม่ โดยก าหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยัการน าเขา้
และกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อน ามารวมกนัมสี่วนอย่างมนีัยส าคญัที่ท าให้เกดิความสามารถในการ
สรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และ
ตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป ซึ่งผลจากการปรบัปรุงดงักล่าวท าใหก้ารซื้อกจิการส่วนใหญ่
เขา้ขา่ยเป็นการซือ้สนิทรพัยม์ากขึน้ 
 
ผูบ้รหิารอยูใ่นระหวา่งประเมนิผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว 
 

6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบ
ระยะเวลารายงานปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เร่ือง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรน
ในทางปฏิบตัิกรณีมกีารเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง  
(เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบี้ยอ้างองิใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าต้องวดัมูลค่า
หนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใชอ้ตัราคดิลดทีป่รบัปรุงซึง่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เพื่อคดิลดค่าเช่าจ่าย
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไมน่ าแนวผอ่นปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั 
 
ผูบ้รหิารอยูใ่นระหวา่งประเมนิผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว 
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6.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 - งบกระแสเงินสด 
 
ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเปลี่ยนการจดัประเภทรายการเงนิเบกิเกินบญัชใีนงบกระแสเงนิสดจากการ
แสดงรายการเงนิเบิกเกินบญัชีเป็นส่วนประกอบของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เป็นรายการในกิจกรรม  
จดัหาเงนิ เนื่องจากผูบ้รหิารมนีโยบายในการใชว้งเงนิเบกิเกนิบญัชเีพือ่วตัถุประสงคใ์นการจดัหาเงนิเป็นหลกั 
 

7 ประมาณการทางบญัชี  
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติที่มผีลกระทบต่อการ  
น านโยบายการบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจาก  
การประมาณการ 
 

8 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 
 
กลุ่มกจิการได้พจิารณาการน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานภูมศิาสตร์และ 
ส่วนงานธุรกิจ ในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจ
ตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงาน
ด าเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า คอืคณะกรรมการบรษิทัทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ โดยพจิารณาผลการด าเนินงานจากก าไรขัน้ต้น
เป็นหลกั 
 
ส่วนงานภมิูศาสตร ์
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า กลุ่มกจิการมสี่วนงานทางภูมศิาสตร์
เพยีงส่วนงานเดยีว ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานพจิารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบั 
งบการเงนิทีน่ าเสนอ 
 
ส่วนงานธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิการมสี่วนงานด าเนินงานซึง่แยกตามลกัษณะของธุรกจิดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนงานที ่1 ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มลู 
ส่วนงานที ่2 ด าเนินธุรกจิบรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรม 
ส่วนงานที ่3 ด าเนินธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์
ส่วนงานที ่4 ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
     ล้านบาท 
      
รายไดสุ้ทธ ิ 196.81 171.33 37.41 -    405.55 
ก าไรขัน้ตน้ 23.06 13.66 20.63 -    57.35 
ตน้ทุนทางการเงนิ -    -    (6.40) -    (6.40) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้     (36.82) 
ก าไรส าหรบังวด     14.13 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) -    -  37.41 - 37.41 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
 (over time) 196.81 171.33 - - 368.14 
รวมรายได ้ 196.81 171.33 37.41 -    405.55 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 
     ล้านบาท 
      
รายไดสุ้ทธ ิ 231.82 113.06 37.06 - 381.94 
ก าไรขัน้ตน้ 16.34 16.26 20.07 - 52.67 
ตน้ทุนทางการเงนิ - - (7.49) - (7.49) 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้     (35.74) 
ก าไรส าหรบังวด     9.44 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      
   (point in time) - - 37.06 - 37.06 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) 231.82 113.06 - - 344.88 
รวมรายได ้ 231.82 113.06 37.06 - 381.94 
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สดัส่วนของลกูคา้รายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงไดด้งันี้ 
 
 สดัส่วนรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ (ร้อยละ) 
 ส าหรบังวดสามเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ส่วนงานที ่1 55.21 44.90 
ส่วนงานที ่2 55.96 84.27 
ส่วนงานที ่3 100.00 100.00 
ส่วนงานที ่4 - - 
 
ส าหรบัส่วนงานที่ 3 รายไดท้ัง้หมดไดร้บัจากลูกคา้รายหนึ่งซึ่งเซ็นสญัญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากบรษิทัตลอดระยะเวลา 25 ปี  
จนถงึปี พ.ศ. 2584 
 

9 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
ลกูหน้ีการค้า - บคุคลภายนอก     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 91,363,257 194,789,198 37,594,988 137,432,512 
เกนิก าหนดช าระ :     
   คา้งช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน  118,788,060  42,015,230 77,823,130 10,194,759 
   เกนิกวา่ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน  5,910,245  19,705,978 1,523,164 18,192,209 
   เกนิกวา่ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน  16,473,402  14,931,547  16,473,402  14,931,547 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน  9,924,450  9,305,180  9,924,450  9,305,180 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 242,459,414 280,747,133 143,339,134 190,056,207 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่ 
        จะเกดิขึน้ 

 
(4,530,290) (4,340,619) (4,530,290) (4,340,619) 

รวม 237,929,124 276,406,514 138,808,844 185,715,588 
 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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10 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาดงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     
งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 259,442,766 183,235,829 259,442,766 183,235,829 
งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 66,405,610 58,135,424 12,963,933 9,586,589 
     

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (57,505,277) (57,228,641) (57,505,277) (57,228,641) 
รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 268,343,099 184,142,612 214,901,422 135,593,777 
     
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     
รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้าภายใต ้     
    สญัญางานบรกิารดา้นวศิวกรรม 253,152 8,745,382 253,152 8,745,382 
รวมหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 253,152 8,745,382 253,152 8,745,382 
 
ผูบ้รหิารคาดวา่จะเรยีกช าระสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาไดภ้ายในหนึ่งปีนบัจากวนัทีบ่นัทกึรายการ 
 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 500,417,600 313,267,247 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 116,076,175 62,477,371 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 616,493,775 375,744,618 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้า่จา้ง (357,051,009) (192,508,789) 
ลกูหนี้คา่ก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 259,442,766 183,235,829 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (57,505,277) (57,228,641) 
ลกูหนี้คา่ก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ - สทุธ ิ 201,937,489 126,007,188 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 2,291,410 184,628,866 
ก าไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 483,945 57,278,733 
รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 2,775,355 241,907,599 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (3,028,507) (250,652,981) 
รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า (253,152) (8,745,382) 
 

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่มทีเ่ปลีย่นแปลง
จากงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

    
 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

   
สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 
เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       

บริษทัย่อย       
บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์  ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99 59,999,625 49,999,700 
   ออลล ์จ ากดั (“EFA”) พลงังานแสงอาทติย ์      

 (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
          

บริษทัย่อยภายใต้ EFA       
บรษิทั เอตา้ อะควา จ ากดั ธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้ ไทย 50.98 - 127,450 - 
 อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั      
 ระบบสบูน ้าพลงังาน      
 แสงอาทติย ์      
    (ยงัไม่เริม่ด าเนินธุรกจิ)      
     60,127,075 49,999,700 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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     ข้อมูลทางการเงินรวม 

   
สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 
เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       

บริษทัร่วม       
บรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล ธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ผลติ ไทย 25.00 25.00 4,124,132 3,694,661 
   พาวเวอร ์จ ากดั ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล       
 และอุปกรณ์อื่นๆที ่      
 เกีย่วกบัธุรกจิพลงังาน      

 

11.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 161,680,777 124,181,002 
ลงทุนเพิม่ 9,999,925 17,499,895 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 171,680,702 141,680,897 
 

บริษทั เอนเนอรจี์ ฟอร ์ออลล ์จ ากดั (“EFA”)  
 

เมื่อวนัที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นบรษิัท EFA ครัง้ที่ 1/2564 ได้มมีตอินุมตัิให้ออกหุ้นสามญั 
เพิม่ทุน เป็นจ านวน 40.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 400,000 หุน้ หุน้ละ 100.00 บาท หุน้สามญัทัง้หมด
ช าระมลูค่าแลว้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจ านวนเงนิ 10.00 ลา้นบาท EFA ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนและไดร้บัช าระมลูค่าหุน้สามญั
ดงักล่าวแลว้ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ EFA ในอตัราเดมิ 
 

บริษทั เอต้า อะควา จ ากดั (“ETAA”) (บริษทัย่อยทางอ้อม) 
 

เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั EFA ครัง้ที ่1/2564 ไดอ้นุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อย
แห่งใหม่ในชื่อ บรษิัท เอต้า อะควา จ ากดั เพื่อรองรบัการขยายงานธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
(ยงัไมเ่ริม่ด าเนินธุรกจิ) ETAA มทีุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้
หุน้ละ 100.00 บาท โดย EFA ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.98 และไดช้ าระมลูค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจ านวนเงนิ 
0.13 ลา้นบาท 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 3,694,661 - 
การลงทุนเพิม่ 525,000 250,000 
ส่วนแบ่งขาดทุน  (95,529) (3,186) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 4,124,132 246,814 
 
เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั EFA ครัง้ที ่2/2564 ไดม้มีตอินุมตัลิงทุนเพิม่ในหุน้
สามญัออกใหม่ของบรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั (“ABN”) เป็นจ านวนเงนิ 0.75 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 
หุน้สามญัจ านวน 30,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิดา้นพลงังาน โดย EFA 
ยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราเดมิ หุน้สามญัทัง้หมดช าระมูลค่าแล้วรอ้ยละ 70 ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 และ
ส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 30 ช าระในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 
 

12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่  31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 938,755,677 14,496,890 686,746,765 12,140,937 
การซือ้ 7,866,916 328,816 6,998,417 328,816 
การจ าหน่าย (887,763) - (887,763) - 
การตดัจ าหน่าย (336,638) - (336,638) - 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (11,908,139) (499,236) (9,133,820) (451,236) 
การดอ้ยคา่ (2,746,355) - (2,746,355) - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 930,743,698 14,326,470 680,640,606 12,018,517 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวม ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 848.47 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 855.89 ลา้นบาท) 
ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร 
 

ส าหรบัข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน  601.21 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
605.82 ลา้นบาท) ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร 
 

13 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ยอดยกมาตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 
การจดัประเภท (หมายเหตุ 4) 3,598,091 
ยอดยกมาตามทีจ่ดัประเภทใหม ่ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,598,091 
การเพิม่ขึน้ 5,183,132 
การปรบัปรุง (143,206) 
คา่ตดัจ าหน่าย (131,247) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 8,506,770 

 

ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2564 บรษิทัท าสญัญาเช่าทีด่นิเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อก่อสรา้งคลงัสนิคา้แห่งใหม่ คดิเป็นมูลค่าสนิทรพัย์
สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ มลูคา่ 5.18 ลา้นบาท  
 

14 เงินกู้ยืม 
 

การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด 513,497,946 603,363,858 359,330,656 426,097,858 
จ่ายช าระคนื (17,315,113) (17,775,279) (12,602,713) (13,062,879) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 496,182,833 585,588,579 346,727,943 413,024,979 
 

สญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิก าหนดใหก้ลุ่มกจิการตอ้งด ารงสดัส่วนทางการเงนิบางประการซึง่ค านวณจากงบ
การเงนิทีต่รวจสอบแลว้ทุกสิน้ปี ผูบ้รหิารตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิเพื่อเตรยีมตวัส าหรบัรอบการทดสอบประจ าปีของ
ธนาคารครัง้ต่อไป ณ สิน้ปีวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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15 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัปีทีใ่ชส้ าหรบังวดระหวา่งกาล 
วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 10.77 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่างกาล
สามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ 0 ต่อปี ทัง้นี้อตัราภาษีเงนิได้ของงวดระหว่างกาลงวดก่อนมี
อตัราทีต่ ่ากวา่เนื่องจากการรบัรูผ้ลขาดทุนทางภาษยีกมาทีย่งัไมร่บัรูก้่อนหน้านี้ 
 

16 เงินปันผลรบั 
 
เมื่อวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของบรษิทัย่อย (บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท์ จ ากดั) 
ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 25.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิ้น 20.00 ล้านบาท คดิเป็นส่วนของบรษิัทใหญ่จ านวน 19.85 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสยีที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 0.15 ลา้นบาท 
 

17 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกบัการเช่าพื้นทีอ่าคารและสญัญาบรกิาร  
โดยมยีอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถยกเลกิได้ดงันี้  โดยผู้บรหิารพิจารณาว่าสญัญาเช่า
ดงักล่าวไมม่ผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 - เรือ่งสญัญาเชา่ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 และข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ภายใน 1 ปี 2,794,842 2,217,900 
 
ยอดรวมของภาระผกูพนัอื่น มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 540,600,065 528,323,476 397,673,511 362,121,800 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 20,893 1,515,492 
     
รายได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 9,393,000 2,376,000 
     
เงินปันผลรบั (หมายเหตุ 16)     
   บรษิทัยอ่ย - - 19,853,350 - 
     
ค่าบริหารจดัการ     
   บรษิทัยอ่ย - - 450,000 450,000 
     
ค่าเช่าอาคารส านักงาน     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 935,100 935,100 935,100 935,100 
     
ค่าปฏิบติังานและการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,273,977 - 
     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัยอ่ย - - 141,625 83,388 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ข) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
ลกูหน้ีอ่ืน      
   บรษิทัยอ่ย  - - 15,209,716 8,565,845 
     

ดอกเบีย้ค้างรบั      
   บรษิทัยอ่ย  - - 67,102 46,209 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน      
   บรษิทัยอ่ย - - 474,952 178,931 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 311,700 - 311,700 
  311,700 474,952 490,631 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย      
   บรษิทัยอ่ย  - - 205,012 63,387 

 
ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 8,000,000 117,000,000 
เงนิใหกู้เ้พิม่ 39,000,000 166,250,000 
รบัช าระคนื (47,000,000) (196,250,000) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด - 87,000,000 
 
เงนิให้กู้ยมืแก่บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการกู้ยมืปกต ิเงนิให้กู้ยมืดงักล่าว  
มกี าหนดจ่ายช าระคนืในปีพ.ศ. 2564 และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.72 ต่อปี 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ง) เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 67,000,000 26,300,000 
เงนิกูย้มืเพิม่ 50,700,000 34,900,000 
จ่ายคนืเงนิกูย้มื (38,900,000) (18,800,000) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 78,800,000 42,400,000 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยืมจากบรษิัทย่อยมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 3.60 ต่อปี และไม่มี
หลกัประกนั โดยมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถามจงึถูกจดัประเภทเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ 
 
ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมการ และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิาร
ส าคญัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 และข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 6,493,470 6,087,257 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 260,750 388,000 
 6,754,220 6,475,257 

 
19 มลูค่ายติุธรรม 

 
บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น รวมมูลค่า 33,000 บาท ซึ่งมมีูลค่า
ใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม ณ สิน้งวด เงนิลงทุนดงักล่าวจดัเป็นขอ้มูลระดบั 3 คอื มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 
วดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

25 

 
20 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
ก) เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ที ่1/2564 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบั

ผลการด าเนินงานของปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึง่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2564 
ในอตัราหุน้ละ 0.0373 บาท จ านวนทัง้สิน้ 560,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิ 20.89 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายเงนิปันผล
ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
ข)  เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั EFA ครัง้ที ่1/2564 ไดอ้นุมตักิารเขา้ซื้อหุน้บรษิทั 

ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี3 จ ากดั (“BGE3”) จาก บรษิทั พาวเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามญัจ านวน 4,900 หุ้น และหุ้นบุรมิสทิธจิ านวน 5,100 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  
ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าผลติพลงังานหมุนเวยีน (ชวีมวล) ขนาดเลก็มาก (VSPP) ในเดอืนกนัยายน 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดช้ าระมดัจ าคา่หุน้แลว้จ านวน 3.00 ลา้นบาท และในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดช้ าระ
มลูคา่หุน้เฉพาะส่วนของมลูคา่หุน้สามญัเพิม่เตมิจ านวน 8.76 ลา้นบาท คดิเป็นจ านวนเงนิจ่ายซือ้รวม 11.76 ลา้นบาท 
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