
บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

และบรษิทัยอ่ย และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) 

ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการ 

และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ

ระหวา่งกาล สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า

จะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้

จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทาน

ของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 57,474,907 34,699,540 30,377,485 11,372,470

ส่วนของเงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 

ที�ถงึกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ�งปี 23,720,032 19,278,688 23,720,032 19,278,688

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 9 331,758,670 351,095,424 221,262,267 257,575,937

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 10 259,503,593 184,142,612 209,697,786 135,593,777

สนิคา้คงเหลอื 81,569,810 165,596,864 80,219,438 164,791,968

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 17 - - 12,250,000 8,000,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,657,159 7,915,437 3,406,083 5,296,129

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 761,684,171 762,728,565 580,933,091 601,908,969

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 135,725,152 138,088,614 123,191,393 125,556,630

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 - - 201,680,477 161,680,777

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 4,344,659 3,694,661 - -

เงนิลงทุนที�วดัมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 33,000 - - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 12 969,959,240 938,755,677 672,151,307 686,746,765

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 10,982,823 3,598,091 10,982,823 3,598,091

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 25,626,460 14,496,890 11,606,531 12,140,937

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16,877,755 21,396,481 10,046,798 15,764,334

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 66,968,320 68,279,630 57,956,054 56,026,291

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,230,517,409 1,188,310,044 1,087,615,383 1,061,513,825

รวมสินทรพัย ์ 1,992,201,580 1,951,038,609 1,668,548,474 1,663,422,794

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ

หนี� สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ

   เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 359,810,653 271,887,321 213,810,653 184,887,321

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัย่อย 17 - - 89,500,000 -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 200,777,166 212,143,408 151,657,131 172,923,335

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา 10 253,152 8,745,382 253,152 8,745,382

หนี�สนิตามสญัญาเช่า

   ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,881,947 1,392,251 1,881,947 1,392,251

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 69,200,255 69,541,677 50,350,655 50,692,077

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น                       22,132,494 22,188,302 11,019,796 12,888,846

รวมหนี� สินหมนุเวียน                  654,055,667 585,898,341 518,473,334 431,529,212

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 7,844,169 2,188,584 7,844,169 2,188,584

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 406,157,234 443,956,269 281,974,799 308,638,579

เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 17 - - - 67,000,000

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 30,117,940 25,911,733 5,762,889 5,019,231

ประมาณการตน้ทุนการรื�อถอน 9,872,504 9,842,091 6,945,550 6,941,342

รวมหนี� สินไม่หมนุเวียน                  453,991,847 481,898,677 302,527,407 389,787,736

รวมหนี� สิน 1,108,047,514 1,067,797,018 821,000,741 821,316,948

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 560,000,000 หุน้

   มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 560,000,000 หุน้

   ชาํระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 507,734,162 507,734,162 507,734,162 507,734,162

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 10,036,393 10,036,393 10,036,393 10,036,393

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 81,977,003 80,919,413 49,777,178 44,335,291

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 879,747,558 878,689,968 847,547,733 842,105,846

ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 4,406,508 4,551,623 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 884,154,066 883,241,591 847,547,733 842,105,846

รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ 1,992,201,580 1,951,038,609 1,668,548,474 1,663,422,794

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 87,447,570 106,211,743 87,447,570 106,211,743

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 198,600,176 235,486,900 10,502,786 17,105,646

รายไดธุ้รกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 33,247,632 32,596,500 24,204,764 23,676,799

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1,812,430 - - -

รวมรายได้ 321,107,808 374,295,143 122,155,120 146,994,188

ต้นทุน

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 73,775,155 87,895,151 73,732,021 87,771,576

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 175,827,051 213,352,082 9,075,131 15,759,139

ตน้ทุนธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 16,884,785 16,968,271 12,554,401 11,996,174

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ 1,460,718 - - -

รวมต้นทุน 267,947,709 318,215,504 95,361,553 115,526,889

กาํไรขั �นต้น 53,160,099 56,079,639 26,793,567 31,467,299

รายไดอ้ื�น 719,267 1,041,704 9,933,812 17,429,188

คา่ใชจ้่ายในการขาย 1,371,711 1,176,312 942,947 1,458,966

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     32,025,791 28,947,879 25,215,467 23,390,252

ตน้ทุนทางการเงนิ 9,850,230 11,004,239 6,981,600 8,173,060

สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 4,473 9,478 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 10,627,161 15,983,435 3,587,365 15,874,209

ภาษเีงนิได้ (3,307,138) 1,388,205 (2,225,491) 735,862

กาํไรสาํหรบังวด 7,320,023 17,371,640 1,361,874 16,610,071

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 7,320,023 17,371,640 1,361,874 16,610,071

การปันส่วนของกาํไรสาํหรบังวด

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 7,557,051 18,243,978 1,361,874 16,610,071

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (237,028) (872,338) - -

7,320,023 17,371,640 1,361,874 16,610,071

การปันส่วนของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 7,557,051 18,243,978 1,361,874 16,610,071

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (237,028) (872,338) - -

7,320,023 17,371,640 1,361,874 16,610,071

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 0.013 0.030 0.002 0.030

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 8

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 258,773,965 219,271,975 258,773,965 219,271,975

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 395,409,371 467,306,893 21,131,338 41,076,560

รายไดธุ้รกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 70,657,176 69,652,571 50,572,892 49,916,270

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1,812,430 - - -

รวมรายได้ 726,652,942 756,231,439 330,478,195 310,264,805

ต้นทุน

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 231,437,046 184,695,164 230,385,973 184,105,699

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 349,578,624 428,835,624 17,893,403 38,030,696

ตน้ทุนธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 33,668,225 33,954,438 25,309,590 23,947,664

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ 1,460,718 - - -

รวมต้นทุน 616,144,613 647,485,226 273,588,966 246,084,059

กาํไรขั �นต้น 8 110,508,329 108,746,213 56,889,229 64,180,746

รายไดอ้ื�น 3,881,515 1,185,832 42,376,918 21,452,488

คา่ใชจ้่ายในการขาย 2,519,552 3,842,068 2,048,007 2,271,718

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     63,674,799 56,587,208 51,909,812 45,787,868

ตน้ทุนทางการเงนิ 18,774,844 24,217,043 13,260,979 18,355,242

สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 11 100,002 12,664 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 29,320,647 25,273,062 32,047,349 19,218,406

ภาษเีงนิได้ 14 (7,871,222) 1,540,278 (5,717,536) 822,099

กาํไรสาํหรบังวด 21,449,425 26,813,340 26,329,813 20,040,505

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 21,449,425 26,813,340 26,329,813 20,040,505

การปันส่วนของกาํไรสาํหรบังวด

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 21,945,516 28,129,930 26,329,813 20,040,505

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (496,091) (1,316,590) - -

21,449,425 26,813,340 26,329,813 20,040,505

การปันส่วนของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 21,945,516 28,129,930 26,329,813 20,040,505

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (496,091) (1,316,590) - -

21,449,425 26,813,340 26,329,813 20,040,505

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 0.04 0.05 0.05 0.04

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนที�ออกและ ส่วนเกินมลูค่า - สาํรอง รวมส่วนที�เป็น ส่วนได้เสียที�ไม่มี

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย - - - - - 855 855

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 28,129,930 28,129,930 (1,316,590) 26,813,340

ยอดคงเหลือวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 8,386,832 52,859,625 848,980,619 4,835,759 853,816,378

ยอดยกมาวนัที� 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

การออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย 11 - - - - - 497,626 497,626

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - (20,887,926) (20,887,926) - (20,887,926)

เงนิปันผลจ่าย - บรษิทัย่อย 15 - - - - - (146,650) (146,650)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 21,945,516 21,945,516 (496,091) 21,449,425

ยอดคงเหลือวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 81,977,003 879,747,558 4,406,508 884,154,066

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม

กาํไรสะสม
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทนุที�ออกและ ส่วนเกินมลูค่า - สาํรอง

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 20,040,505 20,040,505

ยอดคงเหลือวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 280,000,000 507,734,162 8,386,832 28,167,908 824,288,902

ยอดยกมาวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 44,335,291 842,105,846

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - (20,887,926) (20,887,926)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 26,329,813 26,329,813

ยอดคงเหลือวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 10,036,393 49,777,178 847,547,733

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 29,320,647 25,273,062 32,047,349 19,218,406

รายการปรบัปรุง

คา่เสื�อมราคา 12 23,557,068 24,585,324       18,014,067       19,097,599 

คา่ตดัจาํหน่าย 12 1,450,854 542,389         1,354,830           526,137 

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดติ

   ที�คาดวา่จะเกดิขึ�น - ลกูหนี�การคา้ 379,342 (402,973) 379,342 (402,973)

ผลขาดทุนดา้นเครดติ

   ที�คาดวา่จะเกดิขึ�น - สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 276,635 - 276,635 -

กลบัรายการคา่เผื�อการลดลงของมลูคา่สนิคา้ (54,426) (34,548) (54,426) (34,548)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 12 690,302 - 690,302 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อุปกรณ์ 12 1,725,761 - 1,725,761 -

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายยานพาหนะ 979,082 (4,205) 979,082 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,506,357 4,045,276 743,658 862,394

ดอกเบี�ยรบั (172,578) (464,073) (234,344) (2,516,397)

ดอกเบี�ยจา่ย 18,774,844 24,217,043 13,260,979 18,355,242

เงนิปันผลรบั 15 - - (19,853,350) -

สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 11 100,002 12,664 - -

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 16,056,993 239,804,663 36,103,506 121,581,946

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา (75,637,616) 38,835,688 (74,380,644) 25,399,647

สนิคา้คงเหลอื 83,891,080 (4,379,468) 84,436,556 (4,419,767)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 401,484 (1,354,709) 2,033,254 2,239,513

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (10,814,058) 5,118,365 (11,613,327) 3,888,465

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (10,893,405) (7,601,174) (21,477,049) (69,317,696)

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา (8,492,230) (5,688,924) (8,492,230) (5,688,924)

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (134,483) (6,053,595) (1,947,725) (4,048,007)

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (300,150) (41,850) - -

เงนิสดจากการดาํเนินงาน 75,611,505 336,408,955 53,992,226 124,741,037

เงนิสดรบัดอกเบี�ย 114,497 464,320 106,665 408,147

เงนิสดจา่ยดอกเบี�ย (18,783,566) (24,479,872) (12,612,225) (18,252,846)

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ 8,772,872 (9,424,925) 9,683,564 (4,580,749)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 65,715,308 302,968,478 51,170,230 102,315,589

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั(เพิ�มขึ�น)ลดลง (2,077,882) 27,431,580 (2,076,107) 27,434,067

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อบรษิทัยอ่ยทางตรง 11 - - (39,999,700) (17,499,895)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 11 (8,760,000) - - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อบรษิทัรว่ม 11 (750,000) (250,000) - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อเงนิลงทุนที�วดัมลูคา่

ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (33,000) - - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิและอุปกรณ์ (59,288,158) (9,793,913) (7,946,136) (7,817,842)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (375,230) (3,804,364) (375,230) (2,254,000)

เงนิสดจา่ยเพื�อใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 17 - - (64,550,000) (190,250,000)

เงนิสดรบัคนืเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 17 - - 60,300,000 262,250,000

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายยานพาหนะ 1,102,600 74,857 1,102,600 -

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 15 - - 19,853,350 20,665,066

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (70,181,670) 13,658,160 (33,691,223) 92,527,396

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชลีดลง (5,222,192) - (5,222,192) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 438,196,748 286,028,823 190,196,748 175,628,824

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 17 - - 186,750,000 38,600,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ (345,051,224) (500,272,447) (156,051,224) (335,172,447)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (38,140,457) (35,468,443) (27,005,202) (26,043,643)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (2,004,196) - (2,004,196) -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 17 - - (164,250,000) (19,900,000)

เงนิปันผลจา่ย 15 (20,887,926) - (20,887,926) -

เงนิปันผลจา่ย - บรษิทัยอ่ย 15 (146,650) (2,226,935) - -

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน - บรษิทัยอ่ย 11 497,626 855 - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 27,241,729 (251,938,147) 1,526,008 (166,887,266)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสทุธิ 22,775,367 64,688,491 19,005,015 27,955,719

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 57,474,907 109,260,243 30,377,485 53,400,520

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสาํคญั

การซื�ออุปกรณ์ที�ยงัมไิดช้ําระเป็นเงนิสด 115,680 1,312,877 115,680 1,281,577

การซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�ยงัมไิดช้ําระเป็นเงนิสด - 820,900 - 808,900

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บรษิทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 

 

59/21-22 หมู ่1 ถนนเลีย่งเมอืง ตาํบลบางกุง้ อําเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 

บรษิทัมสีาํนกังานสาขาตามทีอ่ยูด่งันี้  

 

88 ซอยโยธนิพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ บรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า บรกิารตดิตัง้เสาส่งสญัญาณ

โทรคมนาคม ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และธุรกจิจาํหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที ่ 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

สบืเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 ("การระบาดของ COVID-19") ผู้บรหิารประเมนิว่าเหตุการณ์ดงักล่าว 

ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการสําหรบัรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2564 ถึงแม้รายได้จากงานบรกิารด้านบรหิารจดัการจะลดลงตามภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวม แต่กลุ่มกิจการ 

ยงัสามารถปฏิบัติงานวศิวกรรมและงานด้านบรหิารจดัการแรงงานส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้สญัญาที่ทํากับลูกค้าไว้ก่อนเกิด 

การระบาดของโควดิ 19 ไดโ้ดยส่วนใหญ่ ผูบ้รหิารคาดการณ์ว่าผลกระทบดงักล่าวจะยงัมอียู่ในไตรมาสถดัไป อย่างไรกต็าม 

สถานการณ์ปัจจุบนัมคีวามไมแ่น่นอนสงู ผูบ้รหิารไดต้ดิตามผลกระทบและแกไ้ขสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ  

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และ

ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 การจดัประเภทใหม่ 

 

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทเลอืกเปิดเผยขอ้มูลสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ภายใต้เรื่องที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจาก

มูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชไ้ม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ อย่างไรกต็ามในไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญาเช่า 

ที่มีสาระสําคัญเพิ่มขึ้นตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 12  ดังนัน้บริษัทจึงได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สําหรบัตัวเลข

เปรยีบเทยีบ เพือ่ใหเ้ปรยีบเทยีบไดแ้ละสอดคลอ้งกบัลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรายการ ดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการจดัประเภท ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

 บาท  บาท บาท 

    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 942,353,768 (3,598,091) 938,755,677 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 3,598,091 3,598,091 

 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการจดัประเภท ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

 บาท  บาท บาท 

    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 690,344,856 (3,598,091) 686,746,765 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 3,598,091 3,598,091 

 

5 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  

ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึง่ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิวา่ไมม่ผีลกระทบทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 6 
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6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชี 

 

6.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

 

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธรุกิจ 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้นําการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่อง 

การรวมธุรกจิ ซึ่งไดใ้หค้ํานิยามของธุรกจิใหม่ โดยกําหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มูลปัจจยัการนําเขา้และ

กระบวนการทีส่ําคญัเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อนํามารวมกนัมสี่วนอย่างมนีัยสําคญัทีท่ําใหเ้กดิความสามารถในการสรา้ง

ผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบรกิารที่ให้กับลูกค้า และ 

ตดัเรือ่งการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป  

 

6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบ

ระยะเวลารายงานปัจจุบนัมดีงันี้ 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เร่ือง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรน

ในทางปฏิบตัิกรณีมกีารเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง  

(เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบี้ยอ้างองิใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าต้องวดัมูลค่า

หนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใชอ้ตัราคดิลดทีป่รบัปรุงซึง่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เพื่อคดิลดค่าเช่าจ่าย

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไมนํ่าแนวผอ่นปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั 

 

ผูบ้รหิารอยูใ่นระหวา่งประเมนิผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว 

 

6.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 - งบกระแสเงินสด 

 

ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเปลี่ยนการจัดประเภทรายการเงนิเบิกเกินบัญชีในงบกระแสเงินสดจาก 

การแสดงรายการเงนิเบกิเกนิบญัชเีป็นส่วนประกอบของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เป็นรายการในกจิกรรม

จดัหาเงนิ เนื่องจากผูบ้รหิารมนีโยบายในการใชว้งเงนิเบกิเกนิบญัชเีพือ่วตัถุประสงคใ์นการจดัหาเงนิเป็นหลกั 
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7 ประมาณการทางบญัชี  

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อ 

การนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่าง

จากการประมาณการ 

 

8 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการได้พจิารณาการนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานภูมศิาสตร์และ 

ส่วนงานธุรกิจ ในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอต่อผู้มีอํานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผู้มีอํานาจ

ตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงาน

ดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า คอืคณะกรรมการบรษิทัทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ โดยพจิารณาผลการดําเนินงานจากกําไรขัน้ต้น

เป็นหลกั 

 

ส่วนงานภมิูศาสตร ์

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า กลุ่มกจิการมสี่วนงานทางภูมศิาสตร์

เพยีงส่วนงานเดยีว ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาผลการดําเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบั 

งบการเงนิทีนํ่าเสนอ 

 

ส่วนงานธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิการมสีว่นงานดาํเนินงานซึง่แยกตามลกัษณะของธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

 

สว่นงานที ่1 ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มลู 

สว่นงานที ่2 ดาํเนินธุรกจิบรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรม 

สว่นงานที ่3 ดาํเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

สว่นงานที ่4 ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ      

   30 มิถนุายน พ.ศ. 2564      

รายไดส้ทุธ ิ 395.41  258.77   70.66   1.81   726.65  

กาํไรขัน้ตน้  45.83   27.34   36.99   0.35   110.51  

ตน้ทุนทางการเงนิ  -     -     (12.66)  -     (12.66) 

รายการทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้     (76.40) 

กาํไรสาํหรบังวด     21.45 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      

   (point in time) 395.41 - 70.66 1.81 467.88 

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      

   (over time) -  258.77  - - 258.77 

รวมรายได ้  395.41   258.77   70.66   1.81   726.65  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ      

   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563      

รายไดส้ทุธ ิ 467.31 219.27 69.65 - 756.23 

กาํไรขัน้ตน้ 38.47 34.58 35.70 - 108.75 

ตน้ทุนทางการเงนิ - - (14.77) - (14.77) 

รายการทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้     (67.17) 

กาํไรสาํหรบังวด     26.81 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      

   (point in time) 467.31 - 69.65 - 536.96 

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      

   (over time) - 219.27 - - 219.27 

รวมรายได ้ 467.31 219.27 69.65 - 756.23 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สดัสว่นของลกูคา้รายใหญ่แต่ละสว่นงานแยกแสดงไดด้งันี้ 

 

 สดัส่วนรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ (ร้อยละ) 

 สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

สว่นงานที ่1 55.39 45.29 

สว่นงานที ่2 62.04 84.08 

สว่นงานที ่3 100.00 100.00 

สว่นงานที ่4 100.00 - 

 

สําหรบัส่วนงานที่ 3 รายไดท้ัง้หมดไดร้บัจากลูกคา้รายหนึ่งซึ่งเซ็นสญัญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากบรษิทัตลอดระยะเวลา 25 ปี  

จนถงึปี พ.ศ. 2584 

 

9 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การคา้ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 

ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหน้ีการค้า - บคุคลภายนอก     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 102,384,041 194,789,198 24,790,982 137,432,512 

เกนิกาํหนดชาํระ :     

   คา้งชาํระไมเ่กนิ 3 เดอืน  70,795,067  42,015,230  50,201,619  10,194,759 

   เกนิกวา่ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน  23,724,734  19,705,978  21,424,328  18,192,209 

   เกนิกวา่ 6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 12 เดอืน  15,774,300  14,931,547  15,557,469  14,931,547 

   เกนิกวา่ 12 เดอืน  10,310,199  9,305,180  10,310,199  9,305,180 

ลกูหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก  222,988,341  280,747,133 122,284,597 190,056,207 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่ 

        จะเกดิขึน้ 

 

(4,719,961) (4,340,619) (4,719,961) (4,340,619) 

รวม 218,268,380 276,406,514 117,564,636 185,715,588 
 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาดงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     

งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 255,857,957 183,235,829 255,857,957 183,235,829 

งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 50,965,289 48,605,185 3,827,719 3,910,810 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 10,185,623 9,530,239 7,517,386 5,675,779 

     

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (57,505,276) (57,228,641) (57,505,276) (57,228,641) 

รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 259,503,593 184,142,612 209,697,786 135,593,777 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     

รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้าภายใต ้     

   สญัญางานบรกิารดา้นวศิวกรรม 253,152 8,745,382 253,152 8,745,382 

รวมหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 253,152 8,745,382 253,152 8,745,382 

 

ผูบ้รหิารคาดวา่จะเรยีกชาํระสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาไดภ้ายในหนึ่งปีนบัจากวนัทีบ่นัทกึรายการ 

 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 514,325,033 313,267,247 

กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจบุนั 126,027,682 62,477,371 

รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 640,352,715 375,744,618 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (384,494,758) (192,508,789) 

ลกูหนี้คา่ก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 255,857,957 183,235,829 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (57,505,276) (57,228,641) 

ลกูหนี้คา่ก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ - สทุธ ิ 198,352,681 126,007,188 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 2,291,409 184,628,866 

กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจบุนั 483,946 57,278,733 

รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 2,775,355 241,907,599 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (3,028,507) (250,652,981) 

รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า - สทุธ ิ (253,152) (8,745,382) 

 

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มทีเ่ปลีย่นแปลง

จากงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

    

 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

   

สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

   30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 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 89,999,400 49,999,700 

   ออลล ์จาํกดั (“EFA”) พลงังานแสงอาทติย ์      

 (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
          

บริษทัย่อยภายใต้ EFA       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี1 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  1,499,925   2,499,925  

   จาํกดั (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี2 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  5,999,700   9,999,700  

   จาํกดั (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      

       



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

   

สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

   30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี3 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  1,499,925   2,499,925  

   จาํกดั    (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี4 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  1,499,925   2,499,925  

   จาํกดั    (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี5 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  1,499,925   2,499,925  

   จาํกดั    (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี6 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  1,499,925   2,499,925  

   จาํกดั    (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี7 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  1,499,925   2,499,925  

   จาํกดั    (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี8 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  1,499,925   2,499,925  

   จาํกดั    (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี9 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  1,499,925   2,499,925  

   จาํกดั    (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี10 ธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 99.99 99.99  999,925   2,499,925  

   จาํกดั    (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั เอตา้ อะควา จาํกดั ธุรกจิจาํหน่ายและตดิตัง้ ไทย 50.98 - 127,450 - 

 อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั      

 ระบบสบูน้ําพลงังาน      

 แสงอาทติย ์      
       

บรษิทั เอตา้ ไอโอท ีจาํกดั ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการ ไทย 69.99 - 874,950 - 

 พฒันาระบบซอฟตแ์วร ์      

 เกีย่วกบัระบบบรหิาร      

 จดัการน้ํา พรอ้มทัง้      

 จาํหน่ายและตดิตัง้      

 อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง      

 (ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั ไบโอกรนี  ธุรกจิโรงไฟฟ้าผลติ ไทย 48.99 - 13,306,392 - 

เอนเนอรย์ ี3 จาํกดั  พลงังานหมุนเวยีน       

(“BGE3”)* (ชวีมวล) ขนาดเลก็มาก      
 

*  หุน้สามญัรอ้ยละ 48.99 ใน BGE3 มสีทิธใินการออกเสยีงประชุมและรบัเงนิปันผลในอตัรารอ้ยละ 97.98 
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     ข้อมูลทางการเงินรวม 

   

สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 

   30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 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 ธุรกจิจาํหน่ายอุปกรณ์ผลติ ไทย 25.00 25.00 4,344,659 3,694,661 

   พาวเวอร ์จาํกดั ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล       

 และอุปกรณ์อื่นๆที ่      

 เกีย่วกบัธุรกจิพลงังาน      

 

11.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 161,680,777 124,181,002 

ลงทุนเพิม่ 39,999,700 17,499,895 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 201,680,477 141,680,897 

 

บริษทั เอนเนอรจี์ ฟอร ์ออลล ์จาํกดั (“EFA”)  

 

เมื่อวนัที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นบรษิัท EFA ครัง้ที่ 1/2564 ได้มมีตพิเิศษอนุมตัใิห้ออกหุ้น

สามญัเพิม่ทุน เป็นจํานวน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

หุ้นสามญัเพิม่ทุนชําระมูลค่าแล้วรอ้ยละ 25 คดิเป็นจํานวนเงนิ 10.00 ล้านบาท EFA ได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนและได้รบั

ชําระมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวจากบรษิัทแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิัทยงัคงสดัส่วนการถือหุ้น EFA  

ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ตามเดมิ นอกจากนี้ ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ําระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

อกีรอ้ยละ 75 คดิเป็นจาํนวนเงนิ 30.00 ลา้นบาท  
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บริษทั อีทีอี เอนเนอรจี์ 1 ถึง 10 จาํกดั (“ETEN 1 ถึง ETEN 10”) (บริษทัย่อยทางอ้อม) 

 

เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ ETEN 1 ถงึ ETEN 10 ครัง้ที ่1/2564 ไดม้มีตพิเิศษ

อนุมตัใิหล้ดทุนทีอ่อกและชําระแลว้ 10 บรษิทั โดยไดด้ําเนินการจดทะเบยีนลดทุนแลว้ในเดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 

ดงัต่อไปนี้ 

 

 ทุนจดทะเบียน เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม การ 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม การ 

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

ช่ือบริษทั บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

บริษทัย่อยภายใต้ EFA       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี1 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  1,499,925   2,499,925  (1,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี2 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  5,999,700   9,999,700  (4,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี3 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  1,499,925   2,499,925  (1,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี4 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  1,499,925   2,499,925  (1,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี5 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  1,499,925   2,499,925  (1,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี6 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  1,499,925   2,499,925  (1,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี7 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  1,499,925   2,499,925  (1,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี8 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  1,499,925   2,499,925  (1,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี9 จาํกดั 6,000,000 10,000,000 (4,000,000)  1,499,925   2,499,925  (1,000,000) 
       

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี10 จาํกดั 4,000,000 10,000,000 (6,000,000)  999,925  2,499,925  (1,500,000) 
       

 58,000,000 100,000,000 (42,000,000) 18,999,025 32,499,025 (13,500,000) 

 

บริษทั เอต้า อะควา จาํกดั (“ETAA”) (บริษทัย่อยทางอ้อม) 

 

เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั EFA ครัง้ที ่1/2564 ไดอ้นุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อย

แห่งใหม่ในชื่อ บรษิทั เอต้า อะควา จํากดั เพื่อรองรบัการขยายงานธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

ETAA มทุีนจดทะเบยีน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

โดย EFA ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50.98 และไดช้าํระมลูคา่หุน้แลว้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจาํนวนเงนิ 0.13 ลา้นบาท 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั เอต้า ไอโอที จาํกดั ("ETAI") (บริษทัย่อยทางอ้อม) 

 

เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท EFA ครัง้ที่ 4/2564 ได้อนุมตักิารจดัตัง้บรษิัทย่อย

แห่งใหม่ในชื่อ บรษิทั เอตา้ ไอโอท ีจํากดั เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการพฒันาระบบซอฟต์แวรเ์กีย่วกบัระบบบรหิาร

จดัการน้ํา รวมทัง้จาํหน่าย ตดิตัง้ และบรกิารหลงัการขายสาํหรบัสนิคา้และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ยงัไม่เริม่ดาํเนินธุรกจิ) ETAI 

มทุีนจดทะเบยีน 5.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดย EFA 

ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 69.99 และไดช้าํระมลูคา่หุน้แลว้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจาํนวนเงนิ 0.87 ลา้นบาท 

 

บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอรยี์ 3 จาํกดั (“BGE3”) (บริษทัย่อยทางอ้อม) 

 

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

ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี3 จาํกดั (“BGE3”) จาก บรษิทั พาวเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญัคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 ซึง่ใหส้ทิธใินการออกเสยีงประชุมรอ้ยละ 98.00 และหุน้บุรมิสทิธริอ้ยละ 51.00 

ซึง่ใหส้ทิธใินการออกเสยีงประชุมรอ้ยละ 2.00 BGE3 มแีผนทีจ่ะดาํเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าผลติพลงังานหมุนเวยีน (ชวีมวล) 

ขนาดเลก็มาก (VSPP) บรษิทัไดช้าํระเงนิมดัจาํคา่หุน้แลว้จาํนวน 3.00 ลา้นบาท ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 EFA ได้ชําระมูลค่าเงนิลงทุนส่วนที่เหลอืจํานวน 8.76 ล้านบาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 

จ่ายซื้อรวม 11.76 ล้านบาท และได้รบัโอนหุ้นสามญัร้อยละ 48.99 เรยีบร้อยแล้ว ส่วนหุ้นบุรมิสทิธิร้อยละ 51.00  

จะได้รบัโอนภายหลงัจากเมื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า (COD) เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการซื้อดงักล่าวถือเป็นการซื้อ

สนิทรพัย์ภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย ์

ที่ถูกซื้อเกือบทัง้หมดกระจุกตัวอยู่ที่สญัญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าผลิตพลงังานหมุนเวยีน (ชีวมวล)  

ขนาดเลก็มาก (VSPP) ซึง่แสดงเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในขอ้มลูทางการเงนิรวม (หมายเหตุ 12) 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 พ.ศ. 2564 

 บาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 3,694,661 

การลงทุนเพิม่ 750,000 

สว่นแบ่งขาดทุน  (100,002) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 4,344,659 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั เอบีเอน็ โกลบอล พาวเวอร ์จาํกดั ("ABN") 

 

เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั EFA ครัง้ที ่2/2564 ไดม้มีตอินุมตัลิงทุนเพิม่ในหุน้สามญั

ออกใหม่ของบรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล พาวเวอร ์จํากดั (“ABN”) แบ่งออกเป็น หุน้สามญัจํานวน 30,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิด้านพลงังาน โดย EFA ยงัคงสดัส่วนการถือหุ้นในอตัราเดมิ หุ้นสามญั

ทัง้หมดชาํระมลูคา่แลว้รอ้ยละ 70 คดิเป็นจาํนวนเงนิ 0.53 ลา้นบาท 

 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อย (EFA) ได้จ่ายชําระมูลค่าหุ้นสามญัส่วนที่เหลอือีกร้อยละ 30 จนเต็มมูลค่า  

รวมเป็นจาํนวน 0.75 ลา้นบาท 

 

12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ยอดยกมาตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ       

   ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 942,353,768 - 14,496,890 690,344,856 - 12,140,937 

การจดัประเภท (หมายเหตุ 4) (3,598,091) 3,598,091 - (3,598,091) 3,598,091 - 

ยอดยกมาตามทีจ่ดัประเภทใหม ่       

   ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 938,755,677 3,598,091 14,496,890 686,746,765 3,598,091 12,140,937 

การซือ้ 59,279,701 7,973,132 375,230 7,937,679 7,973,132 375,230 

เพิม่ขึน้จากการซือ้สนิทรพัย ์       

   ภายใตก้ารรวมธุรกจิ       

   (หมายเหตุ 11) - - 11,760,000 - - - 

การจาํหน่าย - สทุธ ิ (2,103,007) - - (2,103,007) - - 

การตดัจาํหน่าย - สทุธ ิ (690,302) - - (690,302) - - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (23,557,068) (445,194) (1,005,660) (18,014,067) (445,194) (909,636) 

การดอ้ยคา่ (1,725,761) - - (1,725,761) - - 

การปรบัปรุง - (143,206) - - (143,206) - 

มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 969,959,240 10,982,823 25,626,460 672,151,307 10,982,823 11,606,531 
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ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 

สําหรบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้นําไปวางเป็นหลกัประกัน 

เงนิกู้ยมืจากธนาคาร จํานวน 840.95 ล้านบาท และ 596.52 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 855.89 ล้านบาท และ 

605.82 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 

ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2564 บรษิทัทําสญัญาเช่าทีด่นิเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อก่อสรา้งคลงัสนิคา้แห่งใหม่ คดิเป็นมูลค่าสนิทรพัย์

สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ มลูคา่ 5.18 ลา้นบาท 

 

13 เงินกู้ยืม 

 

การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 513,497,946 359,330,656 

จ่ายชาํระคนื (38,140,457) (27,005,202) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 475,357,489 332,325,454 

หกั  สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี (69,200,255) (50,350,655) 

เงนิกูย้มืสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิ 1 ปี 406,157,234 281,974,799 

 

สญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิกําหนดใหก้ลุ่มกจิการตอ้งดํารงสดัส่วนทางการเงนิบางประการซึ่งคํานวณจาก 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแล้วทุกสิน้ปี ผูบ้รหิารตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิเพื่อเตรยีมตวัสําหรบัรอบการทดสอบประจําปี

ของธนาคารครัง้ต่อไป ณ สิน้ปีวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่

ถ่วงน้ําหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักสาํหรบัปีทีใ่ชส้าํหรบังวดหกเดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 คอือตัรารอ้ยละ 26.85 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 6.98 ต่อปี) สาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวม 

และอตัรารอ้ยละ 17.84 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.28 ต่อปี) สาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่งการเพิม่ขึน้ในงวด

ปัจจุบนัเกดิจากการบวกกลบัค่าใชจ้่ายทางบญัชทีีไ่ม่สามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษ ีนอกจากนี้ ในงวดก่อนกลุ่มกจิการบนัทกึ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชซีึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นอดตีจงึทาํใหภ้าษแีสดงในดา้นรายได ้
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15 เงินปันผล 

 

บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“ETE”) 

 

เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี ได้มมีตอินุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจากการดําเนินงานของ 

ปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึง่มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.0373 บาท 

จํานวนทัง้สิ้น 560,000,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 20.89 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  

พร้อมกันนี้ ได้มีมติอนุมตัิจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 1.65 ล้านบาท โดยบรษิัทได้ดําเนินการจดัสรร 

เสรจ็สิน้แลว้ตามทีแ่สดงรายการในงบการเงนิประจาํปี พ.ศ. 2563 

 

บริษทั อีทีอี เมเนจเมนท ์จาํกดั (“ETEM”) (บริษทัย่อยทางตรง) 

 

เมื่อวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของบรษิทัย่อย (บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์จาํกดั) ไดอ้นุมตัิ

การจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธสิาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 25.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงนิ

ทัง้สิน้ 20.00 ลา้นบาท คดิเป็นส่วนของบรษิทัใหญ่จาํนวน 19.85 ลา้นบาท และเป็นส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม

จาํนวน 0.15 ลา้นบาท 

 

16 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

16.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ 

มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 5,639,500 - 2,280,000 - 
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16.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะสัน้เกี่ยวกบัการเช่าพื้นทีอ่าคารและสญัญาบรกิาร 

โดยมยีอดรวมของจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งันี้ โดยผูบ้รหิารพจิารณาว่าสญัญาเช่า

ดงักล่าวไมม่ผีลกระทบทีเ่ป็นสาระสาํคญัจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 - เรือ่งสญัญาเชา่ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ภายใน 1 ปี 445,068 2,217,900 

 

ยอดรวมของภาระผกูพนัอื่น มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     

หนงัสอืคํ้าประกนัจากธนาคาร 559,226,177 528,323,476 421,558,540 362,121,800 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

รายได้ค่าบริหารจดัการ     

   บรษิทัยอ่ย - - 18,000,000 17,490,000 

     

เงินปันผลรบั (หมายเหตุ 15)     

   บรษิทัยอ่ย - - 19,853,350 - 

     

รายได้ค่าเช่าอาคารสาํนักงาน     

   บรษิทัยอ่ย - - 786,000 786,000 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,000 - 9,000 - 

 9,000 - 795,000 786,000 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 69,596 2,108,249 

     

ค่าบริหารจดัการ     

   บรษิทัยอ่ย - - 900,000 900,000 

     

ค่าเช่าอาคารสาํนักงาน     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,870,200 1,870,200 1,870,200 1,870,200 

     

ค่าปฏิบติังานและการบาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า     

   บรษิทัยอ่ย - - 4,573,220 - 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   บรษิทัยอ่ย - - 459,284 177,175 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหน้ีอ่ืน      

   บรษิทัยอ่ย  - - 22,160,753 8,565,845 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -  

ค่าปฏิบติังานและการ

บาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า     

   บรษิทัยอ่ย  - - 2,535,160 - 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั      

   บรษิทัยอ่ย  - - 115,806 46,209 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน      

   บรษิทัยอ่ย - - 1,456,390 178,931 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 311,700 311,700 311,700 311,700 

 311,700 311,700 1,768,090 490,631 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย      

   บรษิทัยอ่ย  - - 522,673 63,387 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

 บาท 

  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 8,000,000 

เงนิใหกู้เ้พิม่ 64,550,000 

รบัชาํระคนื (60,300,000) 

มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 12,250,000 

 

เงนิให้กู้ยมืแก่บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื่อนไขการกู้ยมืปกต ิเงนิให้กู้ยมืดงักล่าว 

มกีาํหนดจ่ายชาํระคนืในปี พ.ศ. 2564 และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.72 ถงึรอ้ยละ 4.50 ต่อปี 

 

ง) เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

 บาท 

  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 67,000,000 

เงนิกูย้มืเพิม่ 186,750,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (164,250,000) 

มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 89,500,000 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืจากบรษิัทย่อยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 3.60 ต่อปี และไม่มี

หลกัประกนั โดยมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

30 

 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมการ และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิาร

สาํคญัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 และข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,571,392 11,491,780  

ผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 521,498  370,667  

 14,092,890 11,862,447 
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