
 

 

บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั )มหาชน(  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จํากดั 

(มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่สําคญัและหมายเหตุ 

เรื่องอื่นๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกิจการและบรษิัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีรวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กําหนดโดย 

สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม 

ความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดงักล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า 

ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การรบัรู้รายได้จากสญัญางานบรกิารด้านวศิวกรรม 

เป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบและไดนํ้าเรื่องน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องน้ี 

 



 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การรบัรู้รายได้จากสญัญางานบริการด้านวิศวกรรม  
  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.17 เรื่อง การรับรู้

รายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการ 

ทางบญัชทีีส่าํคญั และการใชดุ้ลยพนิิจ  

 

กลุ่มกิจการรบัรูร้ายได้จากสญัญาบรกิารด้านวศิวกรรมตลอด

ช่วงเวลาหน่ึง ตามระดบัความคืบหน้าของงานที่ทําเสร็จตาม

สญัญา โดยจะพิจารณาเกณฑ์การวดัอัตราส่วนงานที่สําเร็จ

ตามเงื่อนไขและลักษณะงานที่ระบุในสัญญาที่ทํากับลูกค้า 

แต่ละฉบบั  

 

ขา้พเจา้ใหค้วามสําคญัในการตรวจสอบในเรื่องการรบัรูร้ายได้

เน่ืองจาก 

 

1. การรบัรู้รายได้มีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับ 

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสญัญา การเลือกใช้วธิีการ 

วัดอัตราส่วนงานที่สําเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ

ระหว่างวธิปัีจจยันําเข้า และวธิผีลผลิต การประมาณการ

ต้นทุนโครงการทัง้หมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทัง่

โครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการประมาณการผลขาดทุน 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการคํานวณ

อัตราส่วนของการรบัรู้รายได้สําหรบัโครงการที่บันทึก

รายไดต้ามวธิปัีจจยันําเขา้  

 

2. รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม สําหรบัปี

สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นจํานวนที่มี

สาระสําคัญมากถึงร้อยละ 32.7 ของรายได้รวมในงบ

การเงนิรวม 

ขา้พเจา้ทําความเขา้ใจในขัน้ตอนและวธิทีางบญัช ีรวมถงึระบบ

ควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบนัทกึรายไดต้ามสญัญา และ

การจดัทํางบประมาณต้นทุนโครงการทัง้หมดของแต่ละสญัญา 

รวมไปถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารและ 

การประมาณการที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ทดสอบ 

การควบคุมภายในที่สําคัญของวงจรรายได้และลูกหน้ี และ

วงจรรายจ่ายและเจา้หน้ี  

 

ขา้พเจ้าอ่านและทําความเข้าใจเน้ือหาของสญัญาที่ทําการสุ่ม

ตรวจสอบ เพื่อประเมนิความเหมาะสมของการระบุภาระทีต่้อง

ปฏิบัติในสัญญา ขัน้ตอนในการกําหนดราคาของรายการ  

การปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระทีต่้องปฏบิตัทิีร่วมอยู่

ในสญัญา และการเลือกใช้วธิีการวดัอัตราส่วนงานที่สําเร็จของ     

แต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

 

ข้าพเจ้าสุ่มตรวจการรบัรู้รายได้จากงานบรกิารด้านวศิวกรรม 

ตามวธิปัีจจยันําเขา้และวธิผีลผลติตามลําดบัโดยวธิดีงัต่อไปน้ี  

 

1) วธิปัีจจยันําเขา้  

- ตรวจต้นทุนจรงิที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับใบแจ้งหน้ี 

หรือใบเสร็จรับเงิน รวมถึงประมาณการต้นทุน 

ทีเ่กดิขึน้แต่ยงัไม่ไดร้บัการเรยีกเกบ็เงนิจากผูข้ายหรอื

ผู้ร ับเหมา เช่น การตรวจตัดยอดซื้อในช่วงสิ้นปี 

เพื่อประเมนิว่าการซื้อสนิคา้และบรกิารที่ไดร้บัไดถู้ก

บนัทกึบญัชอีย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 

- เปรียบเทียบประมาณการต้นทุนโครงการทัง้หมด 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทัง่โครงการแล้วเสร็จกับ

ประมาณการต้นทุนของโครงการทีไ่ด้รบัการอนุมตัจิาก

ผูบ้รหิารและผูจ้ดัการโครงการ 

- ทดสอบการคํานวณอัตราส่วนของการรบัรู้รายได้และ

จํานวนรายไดท้ีร่บัรู ้
  

 



 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

 2) วธิผีลผลติ 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการคํานวณอตัราส่วนงานที่

ปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กบัลูกค้า ได้แก่ เอกสาร

การรบังานจากลูกคา้  

- ทดสอบการคาํนวณอตัราส่วนของการรบัรูร้ายไดแ้ละ

จํานวนรายไดท้ีร่บัรู ้

 

ข้าพเจ้าตรวจสอบความเพียงพอในการตัง้ประมาณการ 

ผลขาดทุนของงานโครงการ โดยเปรียบเทียบราคาตามสัญญา 

ของงานโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการทัง้หมดที ่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทัง่โครงการแล้วเสร็จ และสอบถาม

ผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

รวมถงึอ่านสญัญาและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขา้พเจา้พบว่า หลกัเกณฑ์และวธิกีารรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญางาน

บรกิารด้านวศิวกรรมมคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสมตาม

เอกสารหลกัฐานสนับสนุน 
  

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 

ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า 

ข้อมูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรูท้ ี่ได้รบัจากการตรวจสอบ 

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องสื่อสาร

เรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถจดัทํา 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ

หรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ 

อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ 

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 

ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดง

ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  



 

 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐาน 

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสยัอย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได ้

ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ข้าพเจา้ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชขีองขา้พเจ้าโดยให้ข้อสงัเกต 

ถงึการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงาน

ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัต้อง

หยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลว่า 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง

ตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชทีี่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม 

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่าํคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้

ประเดน็ทีม่นัียสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก 

ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ 

ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

กรุงเทพมหานคร 

21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 46,379,184 51,972,194 20,752,944 19,093,433

ส่วนของเงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 

ทถีงึกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี 14 41,559,414 19,404,089 41,559,414 19,404,089

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 10 307,994,851 219,772,816 109,410,481 157,083,775

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 11 346,748,259 186,015,108 227,648,083 147,130,637

สนิคา้คงเหลอื 13 60,837,476 113,821,130 54,520,410 103,539,231

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 33 - - 344,660,000 103,250,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 41,436,631 18,712,911 10,846,147 3,404,363

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 844,955,815 609,698,248 809,397,479 552,905,528

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 14 120,521,560 132,159,495 108,982,210 119,623,931

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 170,852,297 170,852,297

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 16 3,639,905 4,049,361 - -

เงนิลงทุนทวีดัมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 33,000 33,000 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 17 1,093,554,904 1,037,414,528 627,464,465 656,983,656

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 18 8,805,046 10,252,931 8,805,046 10,252,931

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 19 22,915,502 24,571,592 9,137,767 10,671,600

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 20 25,202,249 20,023,804 14,150,979 12,015,147

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 21 18,789,417 27,234,362 10,858,390 21,849,110

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 1,293,461,583 1,255,739,073 950,251,154 1,002,248,672

รวมสินทรพัย ์ 2,138,417,398 1,865,437,321 1,759,648,633 1,555,154,200

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงนิ 22 475,308,291 243,661,995 352,279,974 153,661,995

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 22 - - 55,400,000 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 23 223,445,402 148,111,512 138,846,817 127,411,242

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 11 37,612,950 5,034,451 853,056 5,034,451

หนีสนิตามสญัญาเช่า

   ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 1,511,519 1,968,337 1,511,519 1,968,337

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 67,986,841 72,225,652 49,409,927 53,376,052

หนีสนิหมนุเวยีนอนื                       15,396,995 24,450,275 4,119,470 13,995,854

รวมหนีสินหมนุเวียน                  821,261,998 495,452,222 602,420,763 355,447,931

หนีสินไมห่มนุเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 22 5,441,255 6,788,465 5,441,255 6,788,465

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 347,770,609 430,308,760 240,955,816 301,083,625

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 46,892,105 37,425,390 6,509,453 4,699,910

ประมาณการตน้ทุนการรอืถอน 10,142,928 9,961,417 7,136,272 7,008,258

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน                  410,246,897 484,484,032 260,042,796 319,580,258

รวมหนีสิน 1,231,508,895 979,936,254 862,463,559 675,028,189

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ 25

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 560,000,000 หุน้

   มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 560,000,000 หุน้

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 25 507,734,162 507,734,162 507,734,162 507,734,162

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 13,817,525 12,964,572 13,817,525 12,964,572

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 103,446,481 80,948,698 95,633,387 79,427,277

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั 904,998,168 881,647,432 897,185,074 880,126,011

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 1,910,335 3,853,635 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 906,908,503 885,501,067 897,185,074 880,126,011

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,138,417,398 1,865,437,321 1,759,648,633 1,555,154,200

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 8

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 411,395,891 450,621,014 282,702,331 450,621,014

รายไดจ้ากงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 698,600,998 782,627,228 28,151,339 37,415,765

รายไดธุ้รกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 134,737,686 131,085,194 92,232,086 93,104,330

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารอนืๆ 13,237,622 16,453,228 - -

รวมรายได้ 1,257,972,197 1,380,786,664 403,085,756 581,141,109

ต้นทุน

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นวศิวกรรม 384,286,813 401,371,154 262,796,577 402,562,050

ตน้ทุนงานบรกิารดา้นบรหิารจดัการ 630,831,865 695,922,589 22,899,642 30,571,707

ตน้ทุนธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 71,322,615 68,439,100 51,027,347 51,305,464

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้และบรกิารอนืๆ 15,030,028 15,407,918 - -

รวมต้นทุน 1,101,471,321 1,181,140,761 336,723,566 484,439,221

กาํไรขนัต้น 8 156,500,876 199,645,903 66,362,190 96,701,888

รายไดอ้นื 28 3,335,255 7,022,728 61,801,521 101,585,814

คา่ใชจ้่ายในการขาย 7,755,314 7,339,209 4,530,564 4,715,530

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     104,861,294 128,361,423 84,218,564 105,070,998

ตน้ทุนทางการเงนิ 29 25,934,529 36,637,250 24,491,352 26,274,536

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 16 409,456 395,300 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 20,875,538 33,935,449 14,923,231 62,226,638

รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษีเงนิได้ 31 2,803,911 (7,922,718) 2,135,832 (3,663,059)

กาํไรสาํหรบัปี 23,679,449 26,012,731 17,059,063 58,563,579

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 24 - (3,653,850) - 430,640

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 20 - 730,770 - (86,128)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี - (2,923,080) - 344,512

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 23,679,449 23,089,651 17,059,063 58,908,091

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 23,350,736 26,744,512 17,059,063 58,563,579

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 328,713 (731,781) - -

23,679,449 26,012,731 17,059,063 58,563,579

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 23,350,736 23,845,390 17,059,063 58,908,091

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 328,713 (755,739) - -

23,679,449 23,089,651 17,059,063 58,908,091

กาํไรต่อหุ้น - ส่วนของ

ผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 32 0.04 0.05 0.03 0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า - สาํรอง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบัปี

การออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - - - 497,701 497,701

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 2,928,179 (2,928,179) - - -

เงนิปันผลจา่ย 27 - - - (20,887,926) (20,887,926) - (20,887,926)

เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ย 27 - - - - - (439,950) (439,950)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 23,845,390 23,845,390 (755,739) 23,089,651

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 12,964,572 80,948,698 881,647,432 3,853,635 885,501,067

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 12,964,572 80,948,698 881,647,432 3,853,635 885,501,067

การเปลียนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบัปี

การจดัตงับรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - - - 75,003 75,003

ลงทุนเพมิในบรษิทัยอ่ยโดยซอืหุน้จากสว่นไดเ้สยี

ทไีมม่อีํานาจควบคุม 15 - - - - - (2,222,363) (2,222,363)

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 852,953 (852,953) - - -

เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ย 27 - - - - - (124,653) (124,653)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 23,350,736 23,350,736 328,713 23,679,449

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 13,817,525 103,446,481 904,998,168 1,910,335 906,908,503

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสมส่วนของทุน

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

11



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า - สาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบัปี

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 2,928,179 (2,928,179) -

เงนิปันผลจ่าย 27 - - - (20,887,926) (20,887,926)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 58,908,091 58,908,091

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 280,000,000 507,734,162 12,964,572 79,427,277 880,126,011

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 12,964,572 79,427,277 880,126,011

การเปลียนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบัปี

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 852,953 (852,953) -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 17,059,063 17,059,063

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 280,000,000 507,734,162 13,817,525 95,633,387 897,185,074

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสมส่วนของทุน

12



บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 20,875,538 33,935,449 14,923,231    62,226,638

รายการปรบักระทบกําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน:

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 30 50,775,000 51,713,713     37,029,926     39,160,089 

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 30 60,534 10,757,185 60,534 10,757,185

คา่เผอืการลดลงของมลูคา่สนิคา้(กลบัรายการ) 13 968,431 (1,473,671) 968,431 (1,473,671)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 861,370 - 861,370

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

ขาดทุนจากการจาํหน่ายยานพาหนะ 28 371,636 1,589,122 309,761 1,589,122

ดอกเบยีรบั 28 (262,472) (402,865) (10,555,518) (1,459,463)

ดอกเบยีจา่ย 29 25,934,529 36,637,250 24,491,352 26,274,536

รายไดเ้งนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 27 - - (16,875,348) (59,560,050)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 10,250,934 8,599,984       1,809,543         562,069 

สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 16 409,456 395,300 - -

ขาดทุนทยีงัไมร่บัรูจ้ากอตัราแลกเปลยีน 82,473 - - -

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน:

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (88,224,093) 117,939,209 57,110,664 91,182,586

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา (160,849,709) (2,149,131) (80,634,004) (11,813,495)

สนิคา้คงเหลอื 52,015,223 53,249,405 48,050,390 62,726,408

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (9,419,074) (10,654,268) 796,893 2,034,972

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 8,812,768 6,862,439 9,850,879 6,566,863

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 74,424,692 (63,597,380) 11,317,026 (46,563,716)

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 32,578,499 (3,710,931) (4,181,395) (3,710,931)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (9,095,290) 2,261,973 (9,876,384) 1,107,008

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 24 (784,219) (740,177) - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 8,924,856 243,799,737 84,595,981 182,193,281

เงนิสดรบัดอกเบยี 320,554 347,214 1,174,172 329,989

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (28,192,878) (36,361,189) (25,948,844) (25,015,496)

เงนิสดรบัคนืภาษีเงนิได้ 2,133,558 45,797,934                           -  35,848,994

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (18,138,551) (17,434,377) (7,098,836) (8,238,677)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ป)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (34,952,461) 236,149,319 52,722,473 185,118,091

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง (10,517,390) 5,803,718 (11,513,604) 5,807,298

เงนิสดจา่ยชําระเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางตรง 15 - - - (39,999,700)

เงนิสดจา่ยชําระเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 15 - (8,760,000) - -

เงนิสดจา่ยชําระเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 16 - (750,000) - -

เงนิสดจา่ยชําระเงนิลงทุนทวีดัมลูคา่

ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - (33,000) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (100,753,101) (153,686,274) (8,167,763) (12,965,151)

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการกูย้มืทรีวมอยูใ่นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 17 (7,910,724) - - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 19 (316,200) (500,748) (215,000) (462,248)

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 33 - - (362,220,000) (225,600,000)

เงนิสดรบัจากการรบัชําระเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 33 - - 120,810,000 130,350,000

เงนิสดรบัสุทธจิากการขายบรษิทัยอ่ย 15 - - - 30,828,180

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายยานพาหนะ 5,542,125 2,266,916 3,641,122 2,266,916

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 27 - - 16,875,348 59,560,050

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (113,955,290) (155,659,388) (240,789,897) (50,214,655)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัช(ีเพมิขนึ)ลดลง 2,593,826 14,151,022 (434,491) 14,151,022

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 538,089,186 618,081,699 297,513,357 306,076,766

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 68,800,000 - 52,800,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 33 - - 322,990,000 369,150,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (309,036,716) (660,458,047) (98,460,887) (351,453,114)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 (83,859,245) (79,763,534) (62,090,747) (57,670,979)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (2,200,297) (3,198,242) (2,200,297) (3,198,242)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 33 - - (267,590,000) (436,150,000)

เงนิปันผลจา่ย 27 - (20,887,926) - (20,887,926)

เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ย 27 (124,653) (439,950) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

จากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 15 (2,222,363) - - -

เงนิสดรบัจากสว่นไดส้ว่นเสยีทไีมม่อีํานาจควบคุม

จากการจดัตงับรษิทัยอ่ยทางออ้ม 75,003 497,701 - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 143,314,741 (63,217,277) 189,726,935 (127,182,473)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิมขึนสทุธิ (5,593,010) 17,272,654 1,659,511 7,720,963

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 51,972,194 34,699,540 19,093,433 11,372,470

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 46,379,184 51,972,194 20,752,944 19,093,433

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั:

การซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทยีงัมไิดจ้า่ยชําระเป็นเงนิสด 928,000 182,863 280,000 182,863

การขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทยีงัมไิดร้บัชําระเป็นเงนิสด - 100,000 - 100,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 81 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริง่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี: 

 

59/21-22 หมู่ 1 ถนนเลีย่งเมอืง ตําบลบางกุง้ อําเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

กลุ่มกจิการมสีาํนักงานสาขาตามทีอ่ยู่ดงัน้ี 

 

88 ซอยโยธนิพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มูล บรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า บรกิารตดิตัง้

เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และธุรกจิจําหน่ายสนิคา้และบรกิารอื่นๆ 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ที่

อธบิายไวใ้นนโยบายการบญัช ี

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกับหลกัการบัญชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สําคญัและ 

การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผย 

เรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที่มนัียสําคญัต่อ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่7 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีกลุ่มกิจการนํามาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 

 

ก) การปฏิรปูอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการ 

ที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอื

ผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  

 

มาตรการผ่อนปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 

 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ 

(รวมถึงหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้นการ

กําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุน

จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทัง้น้ี กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีารเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์

ของการป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ

ความไม่มปีระสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 

 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวธิีการบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

ผู้บริหารได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มี

นัยสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงท่ีมีผลบังคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2566 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 

 

ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชดัเจนโดยห้ามกิจการนํา 

สิง่ตอบแทนที่ได้รบัจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ใน

สถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ของฝ่ายบรหิารไปหกัต้นทุนของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรพัย์ท่ีอาจ

เกิดขึ้น ได้อธิบายให้ชดัเจนว่าในการพิจารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติครบตามสญัญา

ประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งในการปฏิบตัิตามสญัญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงในการ

ปฏิบตัิตามสญัญา  นอกจากน้ีกิจการต้องรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กิดขึน้จากสนิทรพัย์ที่ใชใ้นการปฏิบตัติาม

สญัญาก่อนทีจ่ะตัง้ประมาณการหน้ีสนิแยกต่างหากสาํหรบัสญัญาทีส่รา้งภาระ  

 

ค)  การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัการปรบั

การอ้างอิงกรอบแนวคดิรายงานทางการเงนิใหเ้ป็นฉบบัปัจจุบนั และเพิม่การพจิารณาการรบัรูห้น้ีสนิและหน้ีสนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ และไม่รบัรูส้นิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ ณ วนัทีซ่ื้อ 

 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบั

การพจิารณาการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมทีเ่กดิระหว่าง 

ผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มื 

 

กลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฎิบตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้และประเมนิ

ว่ามาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

4.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 

ก) บรษิทัย่อย 

 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื 

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้

ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 

ข) บรษิทัร่วม 

 

บรษิัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม  

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
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ค) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้มูลค่าภายหลงัวนัที่ได้มาของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมดว้ยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผู้ได้รบัการ

ลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง

ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน 

บรษิทัร่วมนัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีเ่กนิกว่าส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมนัน้ 

เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื่อชาํระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วม 

 

ง) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 

 

ในกรณีทีก่ลุม่กจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง

สดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

จะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ถ้าสดัส่วนการถือครองในบรษิัทร่วมลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนัียสําคญัหรอืยงัคงมกีารควบคุมร่วม 

กําไรหรอืขาดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไร

หรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมจะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีิทธพิลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน 

ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครอง 

ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิใน

รายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมจะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม ขาดทนุทีย่งั

ไม่เกิดขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกิดจากการ

ดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มกิจการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้นําเสนอ 

งบการเงนิของกลุ่มกจิการ 
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ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิรายการ 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไร

หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม เงนิลงทุน 

ระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

4.4 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการค้าแสดงถึงจํานวนเงนิที่ลูกค้าจะต้องชําระสําหรบัการขายสนิค้าและการให้บรกิารตามปกติธุรกิจ ซึ่งตามนโยบายของ

กลุม่กจิการจะใหร้ะยะเวลาสนิเชื่อแก่ลูกหน้ี 30 - 60 วนั ดงันัน้ลกูหน้ีการคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 

 

กลุ่มกิจการรบัรูลู้กหน้ีการค้าเมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัชําระ ยกเว้นในกรณี 

ทีเ่ป็นรายการทีม่อีงค์ประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นัียสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และ 

จะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา  

 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.1.3 

 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

ราคาทุนของสินค้าของกลุ่มกิจการคํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่าย 

ทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวข้องทัง้หมด และค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยู่ในสภาพ

และสถานทีปั่จจุบนั  

 

งานระหว่างก่อสรา้งประกอบดว้ยตน้ทุนค่าวสัดุ ค่าแรงงาน ค่างานผูร้บัเหมาช่วง ค่าบรกิารและค่าใชจ่้ายอื่นของโครงการ 
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4.6 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดล

ธุรกิจในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและ

ดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงัน้ี 

• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ทา่นัน้ 
 

สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน 

ณ วันที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้  
 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 

ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที่ทํารายการค้า ซึ่งเป็นวนัที่

กลุ่มกิจการเขา้ทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้ โดยกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อสทิธิในการได้รบั

กระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบั

การเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

การวดัมลูค่า 
 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรพัย์นัน้ในกรณีสินทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วย FVPL 

สาํหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการจะรบัรูต้้นทุนการทํารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายใน

กําไรหรอืขาดทุน 
 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า 

เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ค) ตราสารหน้ี 
 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ี

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
 

• ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา ซึ่งประกอบดว้ย 

เงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการดอกเบี้ยรบั กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ 

ตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่นพรอ้มกบักําไร/ขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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• มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI 

และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบี้ยทีค่ํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และ 3) กําไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงินดังกล่าว กําไรหรือ

ขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุนและแสดง 

ในรายการกําไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

แสดงเป็นรายการค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

• มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข 

การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ 

วดัมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กดิ

รายการ 

 

ง) การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ และสนิทรพัย์

ทีเ่กดิจากสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัยด์งักล่าวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรู้

ลูกหน้ีการคา้ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บรหิารได้จดักลุ่มลูกหน้ีและสินทรพัย์ที่เกิดจากสัญญา 

ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ ทัง้น้ีเน่ืองจากสินทรพัย ์

ที่เกิดจากสญัญานัน้เป็นงานที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรยีกเก็บซึ่งมีลกัษณะความเสี่ยงใกล้เคยีงกับลูกหน้ีสําหรบัสญัญา

ประเภทเดยีวกนั ผู้บรหิารจงึได้ใชอ้ตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหน้ีกบัสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย 

อตัราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต 

จากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหน้ี 

 

สาํหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General 

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้พจิารณาผลขาดทุน 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมี

นัยสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อแรกเริม่หรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญา 

ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  

 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต 

มาประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนด้านเครดติที่รบัรู้เกดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก) 

โดยจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงนิสด 

ซึง่กจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  
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กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปน้ี 

• จํานวนเงนิทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

• มลูค่าเงนิตามเวลา 

• ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุน

เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยนั์น้ 

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ 

ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

 

ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นคํานวณโดยใชว้ธิเีส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ 

ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

อาคารและส่วนตดิตัง้ 10 - 20 ปี 

อุปกรณ์สาํหรบังานก่อสรา้ง   5 ปี 

โรงงานและเครื่องจกัร 20 - 25 ปี 

เครื่องมอืและอุปกรณ์สาํนักงาน 2 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการ

จําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในรายไดอ้ื่น 

 

4.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ก) การซื้อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบนัทกึด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 - 10 ปี 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิขึน้ 
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ข) สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสญัญาซื้อขายไฟฟ้าผลติพลงังานหมุนเวยีน (ชวีมวล) ขนาดเลก็มาก (VSPP) ทีก่ลุ่มกจิการ

ทํากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกลุ่มกิจการได้กรรมสิทธิใ์นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมาจากการซื้อเงนิลงทุน 

ในบรษิัทย่อย สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้าตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 20 ปี 

โดยจะเริม่ตดัจําหน่ายเมื่อกลุ่มกจิการไดเ้ริม่ดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยไ์ด ้

 

4.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สาํหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมือ่มเีหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์

สูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจํานวนทีสู่งกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ

จําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้

 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 

 

4.10 สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สิทธิการใช้และหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไร

หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ 

คดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า

ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและ

ส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืกที่จะ

ไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้ 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระ

ตามสญัญาเช่า ดงัน้ี  

• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื และ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  
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กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได ้ 

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่า

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

4.11 หน้ีสินทางการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน 

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มีกําหนดได้นัน้ เครื่องมือทางการเงินนัน้ 

จะจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการ

เองดว้ยจํานวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชาํระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอืทางการเงนิ

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีก 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูค่า 
 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหน้ีสิน 

ทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 
 

กลุ่มกจิการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืไดม้กีารยกเลกิไป 

หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้หน้ีสนิ

ทางการเงนิใหม่ด้วยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ด้วยมูลค่าตามบญัชทีีเ่หลอือยู่ 

และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  
 

หากกลุ่มกิจการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง

มูลค่าของหน้ีสินทางการเงนิโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 

effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน 
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4.12 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการผลิต

สนิทรพัย์ทีเ่ขา้เงื่อนไข ต้องนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที่เกดิจากการนําเงนิกู้ยมื

ทีกู่้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยส์ิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการทีจํ่าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์

ทีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

4.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้ําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้น 

งบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของ 
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้

ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่การ 

นํากฎหมายภาษีไปปฏบิตัิขึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทีเ่หมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้

ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะนํา

จํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธ ิ

ตามกฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์และ

หน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่าย

หน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ี

เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยที่มกีารจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารกัษาพยาบาล โดยรบัรูต้ามช่วงเวลา 

การให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบนัทึกหน้ีสนิด้วยจํานวนที่คาดว่า

จะตอ้งจ่าย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสํารองเลี้ยงชพีตามขอ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีต่้องจ่ายชําระเพิม่เตมิ 

เมื่อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึกําหนดชาํระ 
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ โดยมกัขึน้อยู่กบั

ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ  
 

ภาระผูกพันผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 

ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต  

โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และ 

วนัครบกําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ทีเ่กดิขึน้จากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิาน

จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้และรวมอยู่ในกําไรสะสมในงบการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของเจา้ของ  
 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจา้งก่อนถงึกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 

และ 2) กิจการรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดอืน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 

4.15 ประมาณการหน้ีสิน 
 

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มกจิการต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณ

การจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั  

การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
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4.16 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 

ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ

เจา้ของ 
 

4.17 การรบัรู้รายได้ 
 

ก)  รายไดจ้ากการบรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรม  
 

รายได้จากการบรกิารติดตัง้ระบบวศิวกรรมเป็นการสร้างหรอืทําให้สนิทรพัย์ (งานระหว่างก่อสรา้ง) ที่ลูกค้ามอีํานาจ

ควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น กลุ่มกิจการจึงรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอ้างอิงจากระดบัความคืบหน้าในการก่อสร้าง  

ตามประมาณการล่าสุดของมลูค่าของสญัญา 
 

กลุ่มกิจการพิจารณาการรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (Over Time) โดยวิธีวดัระดับ

ความกา้วหน้า แบ่งออกเป็น 2 วธิ ีไดแ้ก่ 
 

1) วธิีปัจจยันําเข้า (Input Method) อ้างอิงถึงความพยายามของกลุ่มกิจการหรือทรพัยากรที่ใช้ในการปฏิบัติตาม

ภาระที่ต้องปฏบิตัิใหเ้สรจ็สิ้น เมื่อเปรยีบเทยีบกบัความพยายามท้ังหมดหรอืทรพัยากรทัง้หมดทีค่าดว่าจะต้องใช้

เพื่อปฏิบัติตามภาระงานให้เสร็จสิ้น หรอืต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนประมาณการ ท้ังหมด

ปรบัปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารบัโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยงัไม่ได้ติดตัง้ ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถ

ประมาณขัน้ของความสําเรจ็ได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั) จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบัต้นทุน

ของสญัญาทีร่บัรูเ้ป็นรายจ่าย 
 

2) วธิีผลผลิต (Output Method) อ้างอิงจากการวดัระดบัความคืบหน้าในการก่อสร้างที่ได้โอนอํานาจการควบคุม

ใหก้บัลูกคา้แลว้เทยีบกบัจํานวนทีย่งัคงเหลอือยู่ภายใต้สญัญาหรอืจํานวนทัง้หมด และยงัรวมถงึการสํารวจผลการ

ปฏิบตัิงานทีเ่สร็จสิ้นแล้วจนถึงปัจจุบนั การประเมนิผลความสําเรจ็ จํานวนหน่วยของผลผลิต และจํานวนหน่วย

ของงานทีส่่งมอบ 
 

ค่าชดเชยจากการเรยีกร้อง ราคาตามสญัญาที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าปรบัจากความล่าช้าจากการก่อสร้างถือเป็น 

สิ่งตอบแทนผันแปรและรวมอยู่ในรายได้ตามสัญญาหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การกลับรายการอย่างมี

สาระสาํคญัจะไม่เกดิขึน้ในอนาคต 
 

ตน้ทุนการทําใหเ้สรจ็สิ้นตามสญัญา 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้ต้นทุนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสญัญาที่เกิดขึ้นแล้วหรือสญัญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและคาดว่า 

จะไดร้บัคนืต้นทุนดงักล่าวในอนาคต เป็นต้นทุนการทําใหเ้สรจ็สิ้นตามสญัญา โดยแสดงรวมในรายการงานระหว่างทํา 

ในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

ข)  รายไดจ้ากการบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มลู  
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเน่ืองตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 

โดยทีไ่ม่ไดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา 
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ค)  รายไดจ้ากธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

 

รายไดด้งักล่าวเกดิจากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นแต่ละงวด ซึง่การส่งผ่านกระแสไฟฟ้ามจุีดโอนและมาตรวดั

ปรมิาณที่ชดัเจน รายได้ประเภทดงักล่าวรบัรูข้ณะที่กิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งระบุว่าเป็น 

การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ผูร้บัซื้อ 

 

ง) รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารอื่นๆ 

 

กลุ่มกจิการรบัรู้รายไดจ้ากการขายสนิค้าเมื่อกลุ่มกิจการไดโ้อนอํานาจควบคุมในสนิค้าและบรกิารไปยงัลูกคา้ ซึ่งเป็น

การขนส่งสนิคา้และบรกิารใหก้บัลูกคา้ภายในประเทศในระยะเวลาอนัสัน้ 

 

จ) รายไดด้อกเบีย้ 

 

รายได้ดอกเบี้ยรบัรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาจากอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและ

พจิารณาจากจํานวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบั 

 

ฉ) รายไดค่้าเช่า 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นทีร่บัรูร้ายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการ

ชาํระเงนิตามสญัญา 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเมื่อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตัติามสญัญา ก่อนทีจ่ะ

รบัชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเมื่อไดร้บัชาํระจากลูกคา้หรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญาก่อนทีก่ลุ่มกจิการจะปฏบิตัติาม

ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

 

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานัน้ ๆ ในแต่ละสัญญา 

ทีท่ํากบัลูกคา้ 

 

4.18 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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5 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

5.1 ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงนิ ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการ

จดัการความเสีย่งของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

 

กลุ่มกิจการมีผู้บรหิารด้านการเงนิและคณะกรรมการบริหารในการจดัการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึง

นโยบายความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

ความเสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทัง้น้ี หลกัการในการป้องกนัความเสี่ยง 

จะเป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสารและใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคุมส่วนงานบรหิารการเงนิ 

 

5.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

รายได้และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ในตลาด กลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยาว 

สนิทรพัย์และหน้ีสินทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการพิจารณาความเสี่ยงจาก 

อตัราดอกเบี้ยว่าไม่มนัียสําคญัเน่ืองจากรายการหลกัที่มคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยคอืเงนิกู้ยมืระยะยาวซึ่งเกือบ

ทัง้หมดมอีตัราดอกเบี้ยคงที ่กลุ่มกิจการไม่ได้ใชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี้ยเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เกิดจากความผนั

ผวนของอตัราดอกเบีย้ 
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สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบีย้และวนัครบกําหนดดงัน้ี ซึง่แสดงดว้ยจํานวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด 

 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้ 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่าตาม 

บญัชีสุทธิ 

พนับาท 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 46,379 - - - - - - 46,379 46,379 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - - - - - - 174,303 174,303 174,303 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 41,559 - 120,522 - - - - 162,081 162,081 

 87,938 - 120,522 - - - 174,303 382,763 382,763 
หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

   จากสถาบนัการเงนิ - - - 475,308 - - - 475,308 475,308 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 223,445 223,445 223,445 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,840 4,025 2,366 - - - - 8,231 6,953 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 68,874 304,273 45,528 - - - - 418,675 415,757 

 70,714 308,298 47,894 475,308 - - 223,445 1,125,659 1,121,463 
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 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้ 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่าตาม 

บญัชีสุทธิ 

พนับาท 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 51,948 - - - - - 24 51,972 51,972 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - - - - - - 180,329 180,329 180,329 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 19,404 5,050 127,110 - - - - 151,564 151,564 

 71,352 5,050 127,110 - - - 180,353 383,865 383,865 
หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

   จากสถาบนัการเงนิ - - - 243,662 - - - 243,662 243,662 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 141,902 141,902 141,902 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,200 5,156 3,075 -    - - - 10,431 8,757 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 68,874 310,936 119,373 3,351 - - - 502,534 502,534 

 71,074 316,092 122,448 247,013 - - 141,902 898,529 896,855 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้ 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่าตาม 

บญัชีสุทธิ 

พนับาท 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 20,753 - - - - - - 20,753 20,753 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - - - - - - 66,810 66,810 66,810 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - - 344,660 - - - 344,660 344,660 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 41,559 - 108,982 - - - - 150,541 150,541 

 62,312 - 108,982 344,660 - - 66,810 582,764 582,764 
หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

   จากสถาบนัการเงนิ - - - 352,280 - - - 352,280 352,280 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - - - 55,400 - - - 55,400 55,400 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 138,847 138,847 138,847 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,840 4,025 2,366 - - - - 8,231 6,953 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 50,020 212,875 29,474 - - - - 292,369 290,366 

 51,860 216,900 31,840 407,680 - - 138,847 847,127 843,846 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้ 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่าตาม 

บญัชีสุทธิ 

พนับาท 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 19,092 - - - - - 1 19,093 19,093 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - - - - - - 133,775 133,775 133,775 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - - 103,250 - - - 103,250 103,250 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 19,404 5,050 114,574 - - - - 139,028 139,028 

 38,496 5,050 114,574 103,250 - - 133,776 395,146 395,146 
หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

   จากสถาบนัการเงนิ - - 

 

- 

 

153,662 

 

- 

 

- - 

 

153,662 

 

153,662 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 121,293 121,293 121,293 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,200 5,156 3,075 - - - - 10,431 8,757 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 50,025 219,537 81,546 3,352 - - - 354,460 354,460 

 52,225 224,693 84,621 157,014 - - 121,293 639,846 638,172 
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5.1.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน   

 

กลุ่มกจิการไม่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกจิการมลีูกหน้ี

และเจา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท กลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 

5.1.3 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 

ความเสีย่งดา้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด รวมถงึความเสีย่งดา้นสนิเชื่อแก่

ลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 

 

ก) การบรหิารความเสีย่ง 

 

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจดักลุ่มของความเสี่ยง สําหรบัเงินฝากธนาคารและสถาบัน

การเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงนิที่ได้รบัการจัดอันดบัจากสถาบันจัดอันดับความ

น่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบั BBB เป็นอย่างน้อย  

 

สําหรบั การทําธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะพิจารณาความเสี่ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความ

น่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ ในกรณีทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ 

โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจยัอื่นๆ กลุ่มกิจการพิจารณากําหนดวงเงนิ

สินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดและวงเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทัง้น้ี 

ผู้บรหิารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะมกีารตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อกําหนดการให้วงเงินสนิเชื่อแก่ลูกค้าอย่าง

สมํ่าเสมอ 

 

ข) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

สินทรพัย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

มทีัง้หมด 3 ประเภท ดงัน้ี 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 

แม้ว่ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต ้

TFRS 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสาํคญั 
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ลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา 

 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ซึง่คํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา

ทัง้หมด อ้างอิงจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  

กลุ่มกจิการพบว่าลูกหน้ีโดยปกตมิคีวามสามารถชาํระหน้ีในระยะเวลาดงักล่าวเกอืบทัง้หมด 

 

กลุ่มกิจการใช้วธิปีระเมนิการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าและสนิทรพัย์ตามสญัญาโดยพิจารณาจากหลกัฐานที่แสดงว่า 

มกีารด้อยค่าเกิดขึ้นแล้วแต่ยงัไม่ได้ระบุหรอืไม่ สําหรบัลูกหน้ีเหล่าน้ีประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทกึ 

ในค่าเผื่อการดอ้ยค่า กลุ่มกจิการพจิารณาว่าขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่ามดีงัต่อไปน้ี: 

• ปัญหาทางการเงนิทีส่าํคญัของลูกหน้ี 

• ความน่าจะเป็นทีลู่กหน้ีจะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายหรอืการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ และ 

• การผดินัดชาํระหรอืชาํระล่าชา้ (คา้งชาํระมากกว่า 1 ปี) 

 

จากหลกัการดงักล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ เป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565       

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       

   ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 112,822,200 23,935,757 15,388,991 6,973,154 13,819,150 172,939,252 

   ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก 9,104,134 58,913 - 476,232 2,485,047 12,124,326 

   ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (14,765,145) (14,765,145) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565       

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       

   ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 18,156,079 3,889,840 13,218,191 224,448 13,819,150 49,307,708 

   ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก 8,066,012 58,913 - 476,232 2,485,047 11,086,204 

   ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (14,765,145) (14,765,145) 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

มดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลูกหน้ีการค้า  

- บุคคลภายนอก 

  ลูกหน้ีอ่ืน  

- บุคคลภายนอก 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

ค่าเผ่ือผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 4,341 - 4,341 

รบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 7,296 3,184 10,480 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 11,637 3,184 14,821 

รบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 586 - 586 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (642) - (642) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 11,581 3,184 14,765 

 

กลุ่มกจิการจะตดัจําหน่ายลูกหน้ีการคา้เมื่อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื ขอ้บ่งชี้ทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัชาํระคนื เช่น การไม่ยอม

ปฏบิตัติามแผนการชาํระหน้ีหรอืทยอยชาํระหน้ี  

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกําไรจากการดําเนินงาน  

กลุ่มกจิการจะรบัรูจํ้านวนทีไ่ดร้บัชําระสําหรบัจํานวนทีไ่ดต้ดัจําหน่ายไปแล้วเป็นยอดหกัจากรายการทีไ่ดบ้นัทกึผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

 

การประเมนิการด้อยค่าของเงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายจะรบัรูผ้ลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัเงนิใหกู้้ยมืทีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ ี

นัยสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิตลอดอายุสําหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้น

เครดติทีม่นัียสาํคญั 

 

5.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมจํีานวนเงนิสดหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด และ

การมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชําระภาระผูกพนัเมื่อถงึกําหนดชาํระ และ

เพยีงพอต่อการปิดสถานะ ทัง้น้ี ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจํีานวน 

46.38 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 51.97 ลา้นบาท) เพื่อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ  

 

จากลกัษณะของการดําเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นธุรกิจทีม่คีวามยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงาน

บรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 

 

ผู้บรหิารได้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 

(จากวงเงนิสินเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มกิจการยงัได ้

ทําการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกั พจิารณาสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตาม

ขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

37 

 

ก) การจดัการดา้นการจดัหาเงนิ 

 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     

หมดอายุภายในหน่ึงปี     

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละตัว๋เงนิสนิเชื่อ 1,203.69 1,431.26 1,042.72 1,426.26 

 

ข) วนัครบกําหนดของหน้ีสนิทางการเงนิ 

 

ตารางในหมายเหตุ 5.1.1 แสดงให้เห็นถึงหน้ีสนิทางการเงนิที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา 

ซึ่งแสดงด้วยจํานวนเงนิตามสญัญาที่ไม่ได้มีการคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน 

จะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชเีน่ืองการการคดิลดไม่มนัียสําคญั สําหรบักระแสเงนิสดทีแ่สดงภายใตส้ญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา

ดอกเบีย้นัน้ เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 

5.2.1 การบริหารความเส่ียง 

 

วตัถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

• การรกัษาไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ือง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื่อลดตน้ทุนเงนิทุน 

 

การที่จะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสร้างของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกิจการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัย์เพื่อลดภาระหน้ีสนิ 

 

เช่นเดยีวกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิ

ต่อทุน  
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 กลยุทธ์ของกลุ่มกจิการยงัคงเดมิเช่นเดยีวกบัปี พ.ศ. 2564 คอืการรกัษาอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน

ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย ์โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 
บาท 

พ.ศ. 2564 
บาท 

   

หน้ีสนิ 1,231,508,895 979,936,254 

ส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) 906,908,503 885,501,067 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.36 เท่า 1.11 เท่า 

 

การคงไวซ้ึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ 

 

ภายใตเ้งื่อนไขของวงเงนิกูย้มืหลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิดงัน้ี  

 

• อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 3 เท่า และ 

• อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไวไ้ม่น้อยกว่า 1.30 เท่า 

 

กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าวตลอดรอบระยะเวลารายงาน 

 

6 มูลค่ายุติธรรม 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายซึง่ใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนัทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่าง 

มนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงัเกตได ้

ในตลาด 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากว่าหน่ึงปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญช ี

นอกจากน้ีเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึเชื่อว่ามูลค่า

ตามบญัชขีองเงนิกูย้มืดงักล่าวมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
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7 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 

ก) การปันส่วนราคาของรายการ 
 

ในบางกรณีเป็นการยากทีจ่ะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละชนิด ซึง่กลุ่มกจิการไดเ้สนอรวมสนิคา้

และบรกิารหลายชนิดแก่ลูกคา้ในหน่ึงสญัญา เน่ืองจากราคาในตลาดค่อนขา้งผนัผวนเน่ืองจากการแข่งขนัทีสู่ง และในหลายๆ 

กรณี ก็ไม่มรีาคาขายแบบเอกเทศทีนํ่าเสนอในตลาด การเปลี่ยนแปลงในประมาณการราคาขายแบบเอกเทศจะส่งผลอย่างมี

นัยสําคญัต่อการปันส่วนราคาของรายการรวมไปยงัแต่ละภาระทีต่้องปฏิบตั ิดงันัน้ การปันส่วนดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อการ

รบัรูร้ายได ้และสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดชําระหน้ีและอตัรา

การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

คํานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์

เหตกุารณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ค) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือสําหรบัที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของ 

กลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบรหิารจะทําการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมคีวามแตกต่างไปจากการ

ประมาณการในงวดก่อน หรอืมีการตัดจําหน่ายสินทรพัย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเน่ืองจากการขายหรอืเลิกใช้งาน 

หรอืจําหน่ายออกไป 
 

ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจยัที่ใช้ในการคํานวณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิานหลายตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัอตัราคดิลด การเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมตฐิาน

เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนั 
 

กลุ่มกิจการได้พจิารณาอตัราคดิลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตัราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบนัของ

ประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ในการพจิารณาอตัราคดิลด 

ทีเ่หมาะสมกจิการพจิารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่้องจ่ายชําระ

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ และมอีายุครบกําหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนั 
 

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ สําหรบัภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเปิดเผยในหมายเหตุ 24 
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จ) สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสาํหรบัผลขาดทุนทางภาษียกมา 

 

กลุ่มกจิการมผีลขาดทุนทางภาษี ซึ่งจากการคํานวณกําไรทางภาษีในอนาคตซึ่งอ้างอิงจากแผนธุรกิจและงบประมาณที่ไดร้บั

อนุมตัิ ซึ่งอ้างอิงจากโครงการทีจ่ะไดร้บัในอนาคต กลุ่มกจิการสรุปว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการ 

ตดับญัชดีงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 

 

8 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการได้พจิารณาการนําเสนอข้อมูลการเงนิจําแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกจิ และส่วนงานภูมศิาสตร ์

ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่นําเสนอต่อผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน

หมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า คอืคณะกรรมการ

บรษิทั ทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดําเนินงานจากกําไรขัน้ตน้เป็นหลกั 

 

ส่วนงานภมิูศาสตร ์

 

กจิการดําเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า กจิการมสี่วนงานทางภูมศิาสตร์เพยีงส่วนงานเดยีว  

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาผลการดําเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบังบการเงนิทีนํ่าเสนอ 

 

ส่วนงานธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิการมสี่วนงานดําเนินงานซึง่แยกตามลกัษณะของธุรกจิดงัต่อไปน้ี 

 

ส่วนงานที ่1 ดําเนินธุรกจิเกีย่วกบังานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงานและขอ้มลู 

ส่วนงานที ่2 ดําเนินธุรกจิบรกิารตดิตัง้ระบบวศิวกรรม 

ส่วนงานที ่3 ดําเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ส่วนงานที ่4 ดําเนินธุรกจิจําหน่ายสนิคา้และบรกิารอื่นๆ 
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 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565      

รายไดสุ้ทธ ิ 698.60 411.40 134.74 13.23 1,257.97 

กําไรขัน้ตน้ 67.77 27.11 63.41 (1.79) 156.50 

ตน้ทุนทางการเงนิ - - (20.85) - (20.85) 

รายการทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้ - - - - (111.97) 

กําไรสาํหรบัปี     23.68 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      

   (point in time) - - - 13.23 13.23 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      

   (over time) 698.60 411.40 134.74 - 1,244.74 

รวมรายได ้ 698.60 411.40 134.74 13.23 1,257.97 

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ส่วนงานท่ี 4 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

รายไดสุ้ทธ ิ 782.63 450.62 131.09 16.45 1,380.79 

กําไรขัน้ตน้ 86.70 49.25 62.65 1.05 199.65 

ตน้ทุนทางการเงนิ - - (24.48) - (24.48) 

รายการทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้ - - - - (149.16) 

กําไรสาํหรบัปี     26.01 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      

   (point in time) - - - 16.45 16.45 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      

   (over time) 782.63 450.62 131.09 - 1,364.34 

รวมรายได ้ 782.63 450.62 131.09 16.45 1,380.79 
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สดัส่วนของลูกคา้รายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงไดด้งัน้ี 

 

 สดัส่วนรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 

(ร้อยละ) 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

ส่วนงานที ่1 65.16 58.00 

ส่วนงานที ่2 41.41 63.26 

ส่วนงานที ่3 100.00 100.00 

ส่วนงานที ่4 98.42 85.99 

 

ส่วนงานที่ 3 รายได้ทัง้หมดได้รบัจากลูกค้ารายหน่ึงซึ่งได้ลงนามในสญัญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากกลุ่มกิจการตลอดระยะเวลา 25 ปี  

จนถงึปี พ.ศ. 2584 และตลอดระยะเวลา 20 ปี จนถงึปี พ.ศ. 2586 

 

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิสดในมอื - 23,696 - 999 

เงนิฝากธนาคาร 46,379,184 51,948,498 20,752,944 19,092,434 

รวม 46,379,184 51,972,194 20,752,944 19,093,433 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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10 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 172,939,252 170,788,462 49,307,708 83,811,633 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  (11,581,173) (11,637,197) (11,581,173) (11,637,197) 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธ ิ 161,358,079 159,151,265 37,726,535 72,174,436 

     

ลูกหน้ีอื่น - บุคคลภายนอก 12,124,326 21,853,874 11,086,204 21,207,687 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  (3,183,972) (3,183,972) (3,183,972) (3,183,972) 

ลูกหน้ีอื่น - บุคคลภายนอก - สุทธ ิ 8,940,354 18,669,902 7,902,232 18,023,715 
     

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) - - 6,632,274 39,964,300 

ลูกหน้ีเงนิคํ้าประกนัผลงาน 4,004,568 2,449,585 3,992,188 2,437,205 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 133,691,850 39,443,982 42,600,223 23,308,436 

ดอกเบีย้คา้งรบั - บุคคลภายนอก - 58,082 - 58,082 

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) - - 10,557,029 1,117,601 

รวม 307,994,851 219,772,816 109,410,481 157,083,775 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 112,822,200 74,697,274 18,156,079 15,743,284 

เกนิกําหนดชาํระ :     

   คา้งชาํระไม่เกนิ 3 เดอืน 23,935,757  40,557,965  3,889,840  15,765,138  

   เกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน 15,388,991  6,324,414  13,218,191  3,806,298  

   เกนิกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 6,973,154  31,261,931  224,448  30,550,035  

   เกนิกว่า 12 เดอืน 13,819,150  17,946,878  13,819,150  17,946,878  

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 172,939,252 170,788,462 49,307,708 83,811,633 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (11,581,173) (11,637,197) (11,581,173) (11,637,197) 

รวม 161,358,079 159,151,265 37,726,535 72,174,436 

 

ลูกหน้ีการคา้ทีค่า้งชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน ทีย่งัไม่ไดต้ัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เป็นลูกหน้ีทีอ่ยู่ในระหว่างทยอยชาํระคนื 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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11 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญากบัลูกค้า 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์และหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     

หมุนเวยีน     

   - งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 356,716,237 195,393,064 275,449,019 195,393,064 

   - งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 33,054,086 37,323,074 2,427,443 2,458,788 

   - ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 14,599,770 10,804,246 7,393,455 6,784,061 

     

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (57,621,834) (57,505,276) (57,621,834) (57,505,276) 

รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 346,748,259 186,015,108 227,648,083 147,130,637 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     

หมุนเวยีน     

   - งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 853,056 5,034,451 853,056 5,034,451 

   - งานบรกิารดา้นบรหิารจดัการแรงงาน 36,759,894 - - - 

รวมหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 37,612,950 5,034,451 853,056 5,034,451 

 

11.1 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 619,226,242 404,436,542 462,045,882 404,436,542 

กําไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 82,536,655 75,461,898 76,040,088 75,461,898 

รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 701,762,897 479,898,440 538,085,970 479,898,440 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว่้าจา้ง (345,046,660) (284,505,376) (262,636,951) (284,505,376) 

ลูกหน้ีค่าก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 356,716,237 195,393,064 275,449,019 195,393,064 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (57,621,834) (57,505,276) (57,621,834) (57,505,276) 

ลูกหน้ีค่าก่อสรา้งตามสญัญาทีย่งั     

   ไม่ไดเ้รยีกเกบ็- สุทธ ิ 299,094,403 137,887,788 217,827,185 137,887,788 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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11.2 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - งานบริการด้านวิศวกรรม 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 2,427,187 34,223,823 

กําไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 672,370 6,513,360 

รายไดง้านโครงการทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 3,099,557 40,737,183 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว่้าจา้ง (3,952,613) (45,771,634) 

รายไดค่้าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า - สุทธ ิ (853,056) (5,034,451) 

 

การรบัรูร้ายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงจํานวนรายไดท้ีร่บัรูใ้นงวดทีร่ายงานทีไ่ด้เคยรวมอยู่ในหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาทีย่กมาต้นงวด และจํานวน

รายไดท้ีร่บัรูใ้นงวดทีร่ายงานทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาระทีไ่ดป้ฏบิตัสิาํเรจ็แล้วในงวดก่อนๆ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

รายไดท้ีร่บัรูจ้ากยอดยกมาของ   

   หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญางานบรกิารดา้นวศิวกรรม 5,034,451 8,743,370 

 

11.3 ภาระท่ีต้องปฏิบติัท่ียงัไม่เสรจ็ส้ินจากสญัญาระยะยาวท่ีทาํกบัลูกค้า 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ราคาของรายการทีไ่ดปั้นส่วนใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีย่งัไม่เสรจ็สิน้ซึง่เป็นผลมาจากสญัญาบรกิารดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

งานบรกิารดา้นวศิวกรรม 406,958,124 87,069,109 243,431,597 75,663,502 

 

ผูบ้รหิารคาดว่าราคาของรายการทีปั่นส่วนใหก้บัภาระทีต่้องปฏบิตัทิีย่งัไม่เสรจ็สิน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 จะรบัรูเ้ป็น

รายไดใ้นรอบระยะเวลารายงานถดัไป จํานวนเงนิทีเ่ปิดเผยขา้งตน้ไม่รวมสิง่ตอบแทนผนัแปรทีม่ขีอ้จํากดั 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมดของกลุ่มกิจการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้นเงนิลงทุน      

ทัว่ไปซึ่งวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อีายุคงเหลอื

ตํ่ากว่าหน่ึงปีมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าทางบญัช ีมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิได้

เปิดเผยในหมายเหตุ 22 

 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

หมุนเวยีน     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 46,379,184 51,972,194 20,752,944 19,093,433 

ส่วนของเงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 

   ทีถ่งึกําหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 41,559,414 19,404,089 41,559,414 19,404,089 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 174,303,001 180,328,834 66,810,258 133,775,339 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 346,748,259 186,015,108 227,648,083 147,130,637 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - 344,660,000 103,250,000 

ไม่หมุนเวยีน     

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 120,521,560 132,159,495 108,982,210 119,623,931 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

หมุนเวยีน     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 475,308,291 243,661,995 352,279,974 153,661,995 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - - 55,400,000 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 223,445,402 141,901,838 138,846,817 121,293,383 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,511,519 1,968,337 1,511,519 1,968,337 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 67,986,841 72,225,652 49,409,927 53,376,052 

ไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  5,441,255 6,788,465 5,441,255 6,788,465 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  347,770,609 430,308,760 240,955,816 301,083,625 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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13 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

วตัถุดบิ 49,030,440 92,819,991 46,254,176 91,165,842 

หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่า (2,773,271) (1,804,840) (2,773,271) (1,804,840) 

 46,257,169 91,015,151 43,480,905 89,361,002 

     

งานระหว่างก่อสรา้งตามสญัญาก่อสรา้ง 12,616,386 15,126,575 11,039,505 14,178,229 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,963,921 - - - 

สนิคา้ระหว่างทาง - 7,679,404 - - 

รวม 60,837,476 113,821,130 54,520,410 103,539,231 

 

ค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปี มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

การรบัรูค่้าเผื่อสนิคา้คงเหลอื 968,431 - 968,431 - 

การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอื - (1,473,671) - (1,473,671) 

 

14 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 

เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกนัไดจํ้านําเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงนิในประเทศหลายแห่ง เพื่อใช้ออกหนังสอืคํ้าประกนั 

แก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลกัประกันในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ และเพื่อคํ้าประกันวงเงนิเงนิเบิกเกินบญัชธีนาคารและ 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ กลุ่มกจิการแยกแสดงเงนิฝากทีต่ิดภาระคํ้าประกนัเป็นส่วนทีห่มุนเวยีนและส่วนที่ไม่หมุนเวยีน

ตามกําหนดทีค่าดว่าจะไถ่ถอนเงนิคํ้าประกนั 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 170,852,297 161,680,777 

การลงทุนเพิม่ - 39,999,700 

จําหน่ายเงนิลงทุนภายใต้การจดัโครงสรา้งภายในกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 15.3) - (30,828,180) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 170,852,297 170,852,297 

 

15.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมดงัต่อไปน้ี 

 

บรษิทัย่อยดงักล่าวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ โดยสดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธิ

ในการออกเสยีงในบรษิัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกจิการ ยกเวน้หุ้นสามญัของบรษิัท ไบโอกรนี เอนเนอร์ย ี3 จํากดั ซึ่งเปิดเผยใน

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางตรง มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

   

สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

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

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

       

บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์ ธุรกจิบรกิารบรหิารจดัการและ ไทย 99.27 99.27 80,852,897 80,852,897 

จํากดั (ETEM)    ธุรกจิผลติไฟฟ้าจาก      

    พลงังานทดแทน      

       

บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์ ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังาน ไทย 99.99 99.99 89,999,400 89,999,400 

ออลล ์จํากดั (EFA)    ทดแทนและธุรกจิบรกิาร      

    งานวศิวกรรม      

     170,852,297 170,852,297 
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เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทางออ้ม มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

   

สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

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

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       

บริษทัย่อย ภายใต้ ETEM       
       

บรษิทั เอตา้ โซลชูัน่ส ์ ธุรกจิขายสนิคา้และบรกิาร ไทย 99.99 70.00 9,222,363 7,000,000 

   จํากดั (ETA S) (เดมิชื่อ     อื่นๆและธุรกจิบรกิารงาน      

   บรษิทั โกลว ์เทรดดิง้     วศิวกรรม      

   แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั         

   (GTS))       
       

บรษิทั เอตา้ เมเนจเมนท ์ ธุรกจิบรกิารบรหิารจดัการ ไทย 99.99 99.99 5,999,700 5,999,700 

   2 จํากดั (ETA M2)     (เดมิประกอบธุรกจิผลติ      

   (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ี    ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน)      

   เอนเนอรจ์ ี2 จํากดั       

   (ETEN2))       
       

บรษิทั เอตา้ เมเนจเมนท ์ ธุรกจิบรกิารบรหิารจดัการ ไทย 99.99 99.99 999,925 999,925 

   1 จํากดั (ETA M1)     (เดมิประกอบธุรกจิผลติ      

   (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ี    ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน)      

   เอนเนอรจ์ ี10 จํากดั       

    (ETEN10))       
       

บรษิทั เอตา้ ดจิทิลัไลฟ์  ธุรกจิตวัแทนจําหน่ายระบบ  ไทย 69.00 - 174,998 - 

   จํากดั (ETA D)    ซอฟต์แวรข์องไมโครซอฟท ์       
       

บริษทัย่อย ภายใต้ EFA       
       

บรษิทั เอตา้ วดูชพิ จํากดั ธุรกจิโรงไมส้บั คา้ไมส้บั ไทย 99.99 99.99 1,749,850 1,749,850 

   (ETA WOOD) (เดมิชือ่    (เดมิประกอบธุรกจิผลติ      

   บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี    ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน)      

   3 จํากดั (ETEN3))       
       

บรษิทั เอตา้ เอนเนอรจ์ ี ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังาน ไทย 99.99 99.99 1,499,925 1,499,925 

   1 จํากดั (ETA ENG1)    ทดแทนและธุรกจิจําหน่าย      

   (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ี    ชวีมวลอดัแท่ง      

   เอนเนอรจ์ ี4 จํากดั    (ยงัไม่เริม่ดําเนินธุรกจิ)      

    (ETEN4))       
       

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

   5 จํากดั (ETEN5)    (ยงัไม่เริม่ดําเนินธุรกจิ)      
       

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

   6 จํากดั (ETEN6)    (ยงัไม่เริม่ดําเนินธุรกจิ)      
       

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

   7 จํากดั (ETEN7)    (ยงัไม่เริม่ดําเนินธุรกจิ)      
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สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

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

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       

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

   9 จํากดั (ETEN9)    (ยงัไม่เริม่ดําเนินธุรกจิ)      

       

บรษิทั เอตา้ อะควา จํากดั ธุรกจิจําหน่ายและตดิตัง้ ไทย 50.98 50.98 127,450 127,450 

   (ETA A)    อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั      

    ระบบสบูน้ําพลงังาน      

    แสงอาทติย ์      
       

บรษิทั เอตา้ ไอโอท ีจํากดั ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการพฒันา ไทย 69.99 69.99 874,950 874,950 

   (ETA I)    ระบบซอฟต์แวรเ์กีย่วกบั      

    ระบบบรหิารจดัการน้ํา      

    พรอ้มทัง้จําหน่ายและตดิตัง้      

    อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง      

    (ยงัไม่เริม่ดําเนินธุรกจิ)      
       

บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี ธุรกจิโรงไฟฟ้าผลติพลงังาน ไทย 48.99 48.99 13,306,392 13,306,392 

   3 จํากดั (BGE3)*    หมุนเวยีน (ชวีมวล)       

       ขนาดเลก็มาก      
       

บรษิทั ซนี 168 จํากดั ธุรกจิบรกิารดา้นการบํารุง ไทย 99.80 99.80 30,828,180 30,828,180 

   (SYN)    รกัษาโรงไฟฟ้าและธุรกจิ      

    บรกิารงานวศิวกรรม      
       

บริษทัย่อย ภายใต้ SYN       
       

บรษิทั เอตา้ เอน็เทค จํากดั ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรม ไทย 99.99 99.99 1,499,925 1,499,925 

   (ETA EN)     (เดมิประกอบธุรกจิ      

   (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ี    พลงังานทดแทน)      

   เอนเนอรจ์ ี1 จํากดั       

   (ETEN1))       
       

บรษิทั เอตา้ โปรเฟสชัน่แนล ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรมและ ไทย 99.99 99.99 1,499,925 1,499,925 

   จํากดั (ETA PRO)     ธุรกจิผลติไฟฟ้าจาก      

   (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ี    พลงังานทดแทน      

   เอนเนอรจ์ ี8 จํากดั     (เดมิประกอบธุรกจิ       

   (ETEN8))    พลงังานทดแทน)      

 

*  หุน้สามญัรอ้ยละ 49 ใน BGE3 มสีทิธใินการออกเสยีงประชุมและรบัเงนิปันผลในอตัรารอ้ยละ 98 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

51 

 

15.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

พ.ศ. 2565 

 

การจดัตัง้บริษทัย่อยทางอ้อม 

 

บรษิทั เอตา้ ดจิทิลัไลฟ์ จํากดั (ETAD)  

 

เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จํากัด (ETEM) ครัง้ที่ 2/2565 ได้อนุมตั ิ

การจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ในชื่อ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จํากัด เพื่อรองรบัการขยายงานธุรกิจเกี่ยวกับการให้บรกิาร 

เป็นทีป่รกึษาดา้นการวางระบบ (ERP) ออกแบบตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) ออกแบบตดิตัง้ระบบ

วางแผนทรพัยากรองค์กร (ORP) และเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบซอฟต์แวร์ (Microsoft Partner) ETAD มีทุนจดทะเบียน  

1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดย ETEM ถือหุ้นในสดัส่วน  

รอ้ยละ 69.00 และไดช้าํระมลูค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจํานวนเงนิ 0.17 ลา้นบาท 

 

การลงทุนเพ่ิมของบริษทัย่อยทางอ้อม 

 

บรษิทั เอตา้ โซลูชัน่ส ์จํากดั (ETAS) 

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETEM ครัง้ที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ 

ของบริษัท เอต้า โซลูชัน่ส์ จํากัด (ETAS) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (GTS)) จากผู้ถือหุ้นเดิม 

เป็นจํานวนเงนิ 2.22 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ทําให้สดัส่วน

การถอืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 70.00 เป็น รอ้ยละ 99.99 อย่างไรกต็าม มูลค่าทีจ่่ายซื้อเท่ากบัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจ

ควบคุมทีไ่ดร้บัจากการซื้อ ดงันัน้ จงึไม่มกํีาไรขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าว 

 

พ.ศ. 2564 

 

การเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยทางตรง 

 

บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์ออลล ์จํากดั (EFA)  

 

เมื่อวนัที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นบรษิัท EFA ครัง้ที่ 1/2564 ได้มมีติพิเศษอนุมตัิให้ออกหุ้นสามญั

เพิม่ทุน เป็นจํานวน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 400,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท หุน้สามญั

เพิ่มทุนชําระมูลค่าแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจํานวนเงิน 10.00 ล้านบาท EFA ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและได้รบัชําระมูลค่า 

หุน้สามญัดงักล่าวจากบรษิทัแล้วในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิัทยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ EFA ในอตัราร้อยละ 99.99 

ตามเดิม นอกจากน้ี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกร้อยละ 75 คิดเป็น 

จํานวนเงนิ 30.00 ลา้นบาท  
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การรวมธรุกิจของบริษทัย่อยทางอ้อม 

 

บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี3 จํากดั (BGE3)  

 

เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท EFA ครัง้ที่ 1/2564 ไดอ้นุมตัิการเข้าซื้อหุ้นบรษิัท ไบโอกรนี 

เอนเนอร์ย ี3 จํากัด (BGE3) จาก บรษิัท พาวเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัคดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 49.00 ซึ่งให้สิทธิในการออกเสยีงประชุมร้อยละ 98.00 และหุ้นบุรมิสทิธิร้อยละ 51.00 ซึ่งให้สทิธิในการออกเสยีง

ประชุมร้อยละ 2.00 BGE3 มีแผนที่จะดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP)  

บรษิทัไดช้าํระเงนิมดัจําค่าหุน้แลว้จํานวน 3.00 ลา้นบาท ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2564 EFA ได้ชําระมูลค่าเงนิลงทุนส่วนที่เหลือจํานวน 8.76 ล้านบาท คดิเป็นจํานวนเงนิจ่ายซื้อ

รวม 11.76 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้นสามัญร้อยละ 49.00 เรียบร้อยแล้ว ส่วนหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 51.00 จะได้รับโอน 

ภายหลงัจากเมื่อดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า (COD) เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการซื้อดงักล่าวถอืเป็นการซื้อสนิทรพัย์ภายใต้มาตรฐาน

รายงานทางการเงนิฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกจิ เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ถูกซื้อเกือบทัง้หมดกระจุกตวัอยู่ที่

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชวีมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งแสดงเป็นสินทรพัย ์

ไม่มตีวัตนในงบการเงนิรวม (หมายเหตุ 19) 

 

การจดัตัง้บริษทัย่อยทางอ้อม 

 

บรษิทั เอตา้ อะควา จํากดั (ETAA) 

 

เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั EFA ครัง้ที ่1/2564 ไดอ้นุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่

ในชื่อ บริษัท เอต้า อะควา จํากัด เพื่ อรองรับการขยายงานธุรกิจเกี่ยวกับระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ETAA  

มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย EFA  

ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.98 และไดช้าํระมลูค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจํานวนเงนิ 0.13 ลา้นบาท 

 

บรษิทั เอตา้ ไอโอท ีจํากดั (ETAI)  

 

เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั EFA ครัง้ที ่4/2564 ไดอ้นุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่

ในชื่อ บรษิัท เอต้า ไอโอท ีจํากดั เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการพฒันาระบบซอฟต์แวร์เกี่ยวกบัระบบบรหิารจดัการน้ํา 

รวมทัง้จําหน่าย ติดตัง้ และบริการหลังการขายสําหรับสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ยังไม่เริ่มดําเนินธุรกิจ) ETAI  

มีทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย EFA  

ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 69.99 และไดช้าํระมลูค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจํานวนเงนิ 0.87 ลา้นบาท 
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การเปล่ียนแปลงของทุนในบริษทัย่อยทางอ้อม 

 

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี1 ถงึ 10 จํากดั (ETEN 1 ถงึ ETEN 10)  

 

เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นของ ETEN 1 ถึง ETEN 10 ครัง้ที่ 1/2564 ได้มีมติพิเศษอนุมตั ิ

ใหล้ดทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 10 บรษิทั โดยไดดํ้าเนินการจดทะเบยีนลดทุนแล้วในเดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั EFA ครัง้ที ่6/2564 ไดม้มีตอินุมตัลิงทุนเพิม่ในหุน้สามญัออกใหม่

ของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จํากัด (ETEN3) แบ่งออกเป็น หุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท  

เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิดา้นพลงังาน โดย EFA ยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราเดมิ หุน้สามญัทัง้หมดชําระมูลค่ารอ้ยละ 25 

คดิเป็นจํานวนเงนิ 0.25 ลา้นบาท 

 

การเปลีย่นแปลงของทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ทุนจดทะเบียน เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม การ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม การ 

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

ช่ือบริษทั บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

บริษทัย่อยทางอ้อม       

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

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

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี3 จํากดั 7,000,000 10,000,000 (3,000,000) 1,749,850  2,499,925  (750,075) 
       

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

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

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

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

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

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

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

 59,000,000 100,000,000 (41,000,000) 19,248,950 32,499,025 (13,250,075) 
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15.3 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ 

 

เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมตัิให้กลุ่มกิจการปรบัโครงสร้าง 

การถอืเงนิลงทุนของบรษิทัในกลุ่มใหม่เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ทัง้น้ีการปรบัโครงสรา้ง

ดงักล่าวไม่ทําใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของในภาพรวมของกลุ่มกจิการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด 

 

รายละเอยีดของโครงสรา้งการถอืเงนิลงทุนก่อนและหลงัการเปลี่ยนแปลงสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

     ถือหุ้นภายใต้ 

  

สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

หลงัปรบั

โครงสร้าง 

ก่อนปรบั

โครงสร้าง 

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

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท   
        

บริษทัย่อยทางอ้อม        

บรษิทั ซนี 168 จํากดั ธุรกจิบรกิารดา้นการบํารุง  99.80 99.80 30,828,180 30,828,180 EFA ETE 

(SYN)  รกัษาโรงไฟฟ้าและ       
 

 ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรม       
 

 
      

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี ธุรกจิบรกิารดา้นบรหิาร 99.99 99.99  5,999,700  9,999,700 ETEM EFA 

2 จํากดั (ETEN2)  จดัการแรงงาน        
 (เดมิประกอบธุรกจิ       

  พลงังานทดแทน)        
        

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี

10 จํากดั (ETEN10) 

ธุรกจิบรกิารดา้นบรหิาร

จดัการแรงงาน 

99.99 99.99  999,925  2,499,925 ETEM EFA 

 
 (เดมิประกอบธุรกจิ       

  พลงังานทดแทน)        
        

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรม 99.99 99.99 1,499,925   2,499,925 SYN EFA 

1 จํากดั (ETEN1)    (เดมิประกอบธุรกจิ       

    พลงังานทดแทน)        

    (ยงัไม่เริม่ดําเนินธุรกจิ)       
        

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรม 99.99 99.99 1,499,925 2,499,925 SYN EFA 

8 จํากดั (ETEN8)    (เดมิประกอบธุรกจิ       

    พลงังานทดแทน)        

    (ยงัไม่เริม่ดําเนินธุรกจิ)       
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 4,049,361 3,694,661 

การลงทุนเพิม่ - 750,000 

ส่วนแบ่งขาดทุน (409,456) (395,300) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 3,639,905 4,049,361 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึง่ลงทุนผ่าน EFA มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

   

สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

เงินลงทุนตาม 

วิธีส่วนได้เสีย 

  ประเทศ     

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 

ท่ีจด

ทะเบียน 

พ.ศ. 2565

ร้อยละ 

พ.ศ. 2564

ร้อยละ 

พ.ศ. 2565

บาท 

พ.ศ. 2564

บาท 

       

บรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล ธุรกจิจําหน่ายอุปกรณ์ผลติไฟฟ้า ไทย 25.00 25.00 3,639,905 4,049,361 

   พาวเวอร ์จํากดั (ABN)    จากเชือ้เพลงิชวีมวล และ      

    อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กีย่วกบั      

    ธุรกจิพลงังาน      

 

กลุ่มกจิการไม่มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 

 

บรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล พาวเวอร ์จํากดั (ABN) 

 

เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท EFA ครัง้ที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมตัิลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัออกใหม่ 

ของบรษิัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จํากดั (ABN) แบ่งออกเป็น หุ้นสามญัจํานวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท 

เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจด้านพลงังาน โดย EFA ยงัคงสดัส่วนการถือหุ้นในอตัราเดมิ หุ้นสามญัทัง้หมดชําระมูลค่าแล้วร้อยละ 70  

คดิเป็นจํานวนเงนิ 0.53 ล้านบาท ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อย (EFA) ได้จ่ายชําระมูลค่าหุ้นสามญัส่วนที่เหลอือีก ร้อยละ 30 

จนเตม็มลูค่า รวมเป็นจํานวน 0.75 ลา้นบาท 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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17 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

     เคร่ืองมือและ  โรงงานและ  

 ท่ีดิน 

อาคารสาํนักงาน 

และส่วนติดตัง้ 

อปุกรณ์สาํหรบั

งานก่อสร้าง 

   โรงงานและ

เคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรระหว่าง 

ก่อสร้างและติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 55,982,481 65,959,319 5,731,256 944,458,061 45,137,300 25,540,380 1,487,000 1,144,295,797 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (16,051,488) (2,666,418) (144,548,548) (33,768,441) (8,505,225) - (205,540,120) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 49,907,831 3,064,838 799,909,513 11,368,859 17,035,155 1,487,000 938,755,677 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 49,907,831 3,064,838 799,909,513 11,368,859 17,035,155 1,487,000 938,755,677 

การซื้อเพิม่ขึน้ 8,155,850 126,226 168,696 7,482,293 1,824,783 11,861,000 123,935,752 153,554,600 

การโอนเขา้ (ออก) - - 42,180 - 15,000 - (57,180) - 

จําหน่าย - สุทธ ิ - - (150,436) - - (3,805,601) - (3,956,037) 

ตดัจําหน่าย - สุทธ ิ - - - (850,375) (10,995) - - (861,370) 

ค่าเสื่อมราคา - (3,482,629) (431,318) (37,405,767) (5,394,951) (1,637,916) - (48,352,581) 

การดอ้ยค่า - - - (1,725,761) - - - (1,725,761) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 64,138,331 46,551,428 2,693,960 767,409,903 7,802,696 23,452,638 125,365,572 1,037,414,528 

         

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 64,138,331 66,085,545 5,642,082 948,998,355 47,064,431 31,608,670 125,365,572 1,288,902,986 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (19,534,117) (2,948,122) (181,588,452) (39,261,735) (8,156,032) - (251,488,458) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 64,138,331 46,551,428 2,693,960 767,409,903 7,802,696 23,452,638 125,365,572 1,037,414,528 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม 

     เคร่ืองมือและ  โรงงานและ  

 ท่ีดิน 

อาคารสาํนักงาน 

และส่วนติดตัง้ 

อปุกรณ์สาํหรบั

งานก่อสร้าง 

   โรงงานและ

เคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรระหว่าง 

ก่อสร้างและติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565         

ราคาทุน 64,138,331 66,085,545 5,642,082 948,998,355 47,064,431 31,608,670 125,365,572 1,288,902,986 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (19,534,117) (2,948,122) (181,588,452) (39,261,735) (8,156,032) - (251,488,458) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 64,138,331 46,551,428 2,693,960 767,409,903 7,802,696 23,452,638 125,365,572 1,037,414,528 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 64,138,331 46,551,428 2,693,960 767,409,903 7,802,696 23,452,638 125,365,572 1,037,414,528 

การซื้อเพิม่ขึน้ - 96,171 1,495,622 2,100,000 2,502,135 2,601,258 100,613,776 109,408,962 

การโอนเขา้ (ออก) - 5,950,731 562,900 218,517,011 - - (225,030,642) - 

จําหน่าย - สุทธ ิ - - (560,818) - (4) (5,352,939) - (5,913,761) 

ค่าเสื่อมราคา - (3,576,610) (497,455) (38,010,624) (3,528,105) (1,742,031) - (47,354,825) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 64,138,331 49,021,720 3,694,209 950,016,290 6,776,722 18,958,926 948,706 1,093,554,904 

         

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565         

ราคาทุน 64,138,331 72,132,447 7,137,704 1,169,615,366 49,373,432 23,138,261 948,706 1,386,484,247 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (23,110,727) (3,443,495) (219,599,076) (42,596,710) (4,179,335) - (292,929,343) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 64,138,331 49,021,720 3,694,209 950,016,290 6,776,722 18,958,926 948,706 1,093,554,904 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เคร่ืองมือและ  โรงงานและ  

 ท่ีดิน 

อาคารสาํนักงาน 

และส่วนติดตัง้ 

อปุกรณ์สาํหรบั

งานก่อสร้าง 

   โรงงานและ

เคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรระหว่าง 

ก่อสร้างและติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 55,982,481 65,959,319 5,622,948 649,209,328 42,144,812 30,299,471 15,000 849,233,359 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (16,051,488) (2,637,822) (99,369,798) (32,269,668) (12,157,818) - (162,486,594) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 49,907,831 2,985,126 549,839,530 9,875,144 18,141,653 15,000 686,746,765 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 49,907,831 2,985,126 549,839,530 9,875,144 18,141,653 15,000 686,746,765 

การซื้อเพิม่ขึน้ - 126,226 168,696 7,482,293 1,147,022 61,000 3,848,240 12,833,477 

การโอนเขา้ (ออก) - - 42,180 - 15,000 - (57,180) - 

จําหน่าย - สุทธ ิ - - (150,436) - - (3,805,601) - (3,956,037) 

ตดัจําหน่าย - สุทธ ิ - - - (850,375) (10,995) - - (861,370) 

ค่าเสื่อมราคา - (3,482,629) (409,658) (26,024,216) (4,177,186) (1,959,729) - (36,053,418) 

การดอ้ยค่า - - - (1,725,761) - - - (1,725,761) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 46,551,428 2,635,908 528,721,471 6,848,985 12,437,323 3,806,060 656,983,656 

         

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 55,982,481 66,085,545 5,533,774 653,749,622 43,216,211 24,567,761 3,806,060 852,941,454 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (19,534,117) (2,897,866) (125,028,151) (36,367,226) (12,130,438) - (195,957,798) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 46,551,428 2,635,908 528,721,471 6,848,985 12,437,323 3,806,060 656,983,656 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เคร่ืองมือและ  โรงงานและ  

 ท่ีดิน 

อาคารสาํนักงาน 

และส่วนติดตัง้ 

อปุกรณ์สาํหรบั

งานก่อสร้าง 

   โรงงานและ

เคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรระหว่าง 

ก่อสร้างและติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565         

ราคาทุน 55,982,481 66,085,545 5,533,774 653,749,622 43,216,211 24,567,761 3,806,060 852,941,454 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (19,534,117) (2,897,866) (125,028,151) (36,367,226) (12,130,438) - (195,957,798) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 46,551,428 2,635,908 528,721,471 6,848,985 12,437,323 3,806,060 656,983,656 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 46,551,428 2,635,908 528,721,471 6,848,985 12,437,323 3,806,060 656,983,656 

การซื้อเพิม่ขึน้ - 96,171 324,550 2,100,000 1,928,411 685,370 3,130,398 8,264,900 

การโอนเขา้ (ออก) - 5,950,731 - 279,400 - - (6,230,131) - 

จําหน่าย - สุทธ ิ - - - - (4) (3,950,879)  (3,950,883) 

ค่าเสื่อมราคา - (3,576,610) (445,057) (25,197,995) (3,073,871) (1,539,675) - (33,833,208) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 55,982,481 49,021,720 2,515,401 505,902,876 5,703,521 7,632,139 706,327 627,464,465 

         

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565         

ราคาทุน 55,982,481 72,132,447 5,858,324 656,129,022 44,951,487 15,681,464 706,327 851,441,552 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (23,110,727) (3,342,923) (150,226,146) (39,247,966) (8,049,325) - (223,977,087) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 55,982,481 49,021,720 2,515,401 505,902,876 5,703,521 7,632,139 706,327 627,464,465 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาจํานวนเงิน 39.22 ล้านบาท และ 25.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 38.66  

ล้านบาท และ 26.06 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนจากการขายสินค้าและบรกิารอื่นๆ จํานวนเงนิ 8.13 ล้านบาท และ 7.92 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2564 : 9.69 ลา้นบาท และ 9.99 ลา้นบาท) ถูกบนัทกึอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิารตามลําดบั 
 

สําหรบังบการเงนิรวม ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 7.91 ล้านบาท ไดร้วมเป็นราคาทุนของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีซ่ื้อเพิม่ในระหว่างปี 

กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 4.72 ต่อปี ในการคาํนวณตน้ทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์ 
 

สําหรบัโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ กลุ่มกจิการมหีน้าที่ต้องรื้อถอนสิง่ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนทีด่นิ 

ณ วนัสิ้นสุดสญัญา ดงันัน้กลุ่มกิจการได้ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ซึง่ตัง้อยู่บนทีด่นิเช่าจากสหกรณ์ทีร่่วมโครงการแล้ว 
 

สําหรบังบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจํานวน 765.98 ล้านบาท และ 

538.43 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 802.98 ล้านบาท และ 564.06 ลา้นบาท) ตามลําดบัไดนํ้าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมื

จากธนาคาร (หมายเหตุ 22) 
 

18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน - 3,993,000 3,993,000 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม - (394,909) (394,909) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ - 3,598,091 3,598,091 
    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 3,598,091 3,598,091 

การเพิม่ขึน้ 5,183,132 2,790,000 7,973,132 

ค่าตดัจําหน่าย (414,651) (760,435) (1,175,086) 

การปรบัปรุง - (143,206) (143,206) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 4,768,481 5,484,450 10,252,931 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 5,183,132 6,639,794 11,822,926 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (414,651) (1,155,344) (1,569,995) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,768,481 5,484,450 10,252,931 
    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,768,481 5,484,450 10,252,931 

ค่าตดัจําหน่าย (518,314) (929,571) (1,447,885) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 4,250,167 4,554,879 8,805,046 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    

ราคาทุน 5,183,132 6,639,794 11,822,926 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (932,965) (2,084,915) (3,017,880) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,250,167 4,554,879 8,805,046 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
   

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 2,488,572 4,212,711 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 2,488,572 4,212,711 
 

19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

งานระหว่าง

ติดตัง้โปรแกรม 

สิทธิในสญัญา

ซ้ือขายไฟฟ้า 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564     

ราคาทุน 18,513,853 1,870,500 - 20,384,353 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (5,887,463) - - (5,887,463) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 12,626,390 1,870,500 - 14,496,890 
     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 12,626,390 1,870,500 - 14,496,890 

การซื้อเพิม่ขึน้ 500,748 - - 500,748 

การโอนเขา้ (ออก) 1,870,500 (1,870,500) - - 

เพิม่ขึน้จากการซื้อสนิทรพัยภ์ายใตก้ารรวมธุรกจิ  

   (หมายเหตุ 15) - - 11,760,000 11,760,000 

ค่าตดัจําหน่าย (2,186,046) - - (2,186,046) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 12,811,592 - 11,760,000 24,571,592 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาทุน 20,885,101 - 11,760,000 32,645,101 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (8,073,509) - - (8,073,509) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 12,811,592 - 11,760,000 24,571,592 
     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565     

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 12,811,592 - 11,760,000 24,571,592 

การซื้อเพิม่ขึน้ 101,200 215,000 - 316,200 

ค่าตดัจําหน่าย (1,972,290) - - (1,972,290) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 10,940,502 215,000 11,760,000 22,915,502 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565     

ราคาทุน 20,986,301 215,000 11,760,000 32,961,301 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (10,045,799) - - (10,045,799) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 10,940,502 215,000 11,760,000 22,915,502 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

งานระหว่าง

ติดตัง้โปรแกรม 

 

รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 16,573,303 1,356,500 17,929,803 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (5,788,866) - (5,788,866) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 10,784,437 1,356,500 12,140,937 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,784,437 1,356,500 12,140,937 

การซื้อเพิม่ขึน้ 462,248 - 462,248 

การโอนเขา้ (ออก) 1,356,500 (1,356,500) - 

การตดัจําหน่าย (1,931,585) - (1,931,585) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 10,671,600 - 10,671,600 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 18,392,051 - 18,392,051 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (7,720,451) - (7,720,451) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 10,671,600 - 10,671,600 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,671,600 - 10,671,600 

การซื้อเพิม่ขึน้ - 215,000 215,000 

ค่าตดัจําหน่าย (1,748,833) - (1,748,833) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 8,922,767 215,000 9,137,767 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    

ราคาทุน 18,392,051 215,000 18,607,051 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (9,469,284) - (9,469,284) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 8,922,767 215,000 9,137,767 

 

ค่าตดัจําหน่ายทัง้จํานวนถูกบนัทกึอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     

      ภายใน 12 เดอืน 4,297,950 648,351 3,366,011 - 

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     

      เกนิกว่า 12 เดอืน 20,904,299 19,375,453 10,784,968 12,015,147 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 25,202,249 20,023,804 14,150,979 12,015,147 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที ่1 มกราคม 20,023,804 21,396,481 12,015,147 15,764,334 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 5,178,445 (2,103,447) 2,135,832 (3,663,059) 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 730,770 - (86,128) 

วนัที ่31 ธนัวาคม 25,202,249 20,023,804 14,150,979 12,015,147 
 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 

ภาระผกูพนั 

ผลประโยชน์ 

พนักงาน 

ผลขาดทุน 

ทางภาษี อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,182,344 14,736,602 1,477,535 21,396,481 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 1,556,066 (4,788,286) 1,128,773 (2,103,447) 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 730,770 - - 730,770 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 7,469,180 9,948,316 2,606,308 20,023,804 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 1,807,225 2,869,352 501,868 5,178,445 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 9,276,405 12,817,668 3,108,176 25,202,249 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ภาระผกูพนั 

ผลประโยชน์ 

พนักงาน 

ผลขาดทุน 

ทางภาษี อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,003,845 13,282,954 1,477,535 15,764,334 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 22,264 (4,809,095) 1,123,772 (3,663,059) 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (86,128) - - (86,128) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 939,981 8,473,859 2,601,307 12,015,147 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 361,909 1,272,055 501,868 2,135,832 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 1,301,890 9,745,914 3,103,175 14,150,979 

 

21 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 13,368,053 12,906,194 7,098,836 8,238,677 

เงนิคํ้าประกนั 1,337,913 13,736,598 1,337,913 13,275,633 

เงนิมดัจํา 989,000 538,770 282,000 282,000 

อื่นๆ 3,094,451 52,800 2,139,641 52,800 

รวม 18,789,417 27,234,362 10,858,390 21,849,110 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 เงินกู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายการหมุนเวียน     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 21,967,039 19,373,213 18,938,722 19,373,213 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 453,341,252 224,288,782 333,341,252 134,288,782 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 33) - - 55,400,000 - 

 475,308,291 243,661,995 407,679,974 153,661,995 

     

ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 1,511,519 1,968,337 1,511,519 1,968,337 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 67,986,841 72,225,652 49,409,927 53,376,052 

รวม 544,806,651 317,855,984 458,601,420 209,006,384 

     

รายการไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 5,441,255 6,788,465 5,441,255 6,788,465 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 347,770,609 430,308,760 240,955,816 301,083,625 

รวม 353,211,864 437,097,225 246,397,071 307,872,090 

     

เงินกู้ยืมรวม 898,018,515 754,953,209 704,998,491 516,878,474 

 

สนิทรพัย์คํ้าประกนัเงนิกูย้มืสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

ประเภทเงินกู้ยืม สินทรพัยค์ํา้ประกนั 

  

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร เงนิฝากประจํา เงนิฝากออมทรพัย์และทีด่นิ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิฝากประจําและเงนิฝากออมทรพัย์ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เงนิฝากประจํา เงนิฝากออมทรพัย์ ทีด่นิและ 

   โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นสนิเชื่อเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4 แห่ง เงนิกู้ยมืระยะยาวดงักล่าวมดีอกเบี้ย 

ในอตัราคงทีร่อ้ยละ 2.00 ต่อปี และ 5.18 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5.18 ต่อปี ถงึ MLR ต่อปี) 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมาต้นปี 502,534,412 354,459,677 

หกั จ่ายชาํระคนื (83,859,245) (62,090,747) 

     ค่าธรรมเนียมธนาคาร (3,673,330) (2,522,959) 

     ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียม 755,613 519,772 

ยอดคงเหลอืปลายปี 415,757,450 290,365,743 

 

ต้นทุนทางการเงนิประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกู้ยมืที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 จํานวน 20.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 24.48 ล้านบาท) โดยต้นทุนทางการเงนิส่วนที่เหลือเกี่ยวข้องกบัการ

ดําเนินธุรกจิโดยทัว่ไปของกลุ่มกจิการ 

 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืแสดงในหมายเหตุ 5.1 

 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิต่อปี ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

เงนิเบกิเกนิบญัช ี MOR-รอ้ยละ 1.50 ถงึ MOR ต่อปี   MOR-รอ้ยละ 1.50 ถงึ MOR ต่อปี   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รอ้ยละ 3.35 ถงึ MLR-รอ้ยละ 1.75 ต่อปี รอ้ยละ 3.40 ถงึ MLR-รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ รอ้ยละ 2.00 และ 5.18 ต่อปี รอ้ยละ 5.18 และ MLR ต่อปี 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า รอ้ยละ 6.50 ต่อปี รอ้ยละ 3.80 ถงึ รอ้ยละ 6.50 ต่อปี 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย รอ้ยละ 3.60 ถงึ รอ้ยละ 5.85 ต่อปี รอ้ยละ 0.40 ถงึ รอ้ยละ 5.85 ต่อปี 

 

ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่อีตัราคงที ่มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 415,757,450 502,534,412 416,086,575 502,407,596 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 290,365,743 354,459,677 290,584,919 354,335,271 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืส่วนที่หมุนเวยีนและเงนิกู้ยมืที่มดีอกเบี้ยลอยตวัตามราคาตลาดมมีูลค่าใกล้เคยีงราคาตามบญัช ีเน่ืองจาก

ผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่ไม่หมุนเวียนคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ  

1.98 ถงึรอ้ยละ 4.79 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : อตัรารอ้ยละ 4.71 ถงึรอ้ยละ 5.30 ต่อปี) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

รายละเอยีดมลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่ามดีงัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

จาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่า   

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 1,840,297 2,200,297 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 4,024,858 5,155,655 

เกนิ 5 ปี 2,365,550 3,075,050 

 8,230,705 10,431,002 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคตของสญัญาเช่าการเงนิ (1,277,931) (1,674,200) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 6,952,774 8,756,802 

   

มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า   

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 1,511,519 1,968,337 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,421,385 4,034,419 

เกนิ 5 ปี 2,019,870 2,754,046 

 6,952,774 8,756,802 
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23 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 19,383,164 36,638,833 13,982,879 27,177,633 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) - - 1,287,039 493,390 

เจา้หน้ีอื่น - บุคคลภายนอก 33,489,742 27,700,499 22,177,719 24,986,939 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) 214,000 - 8,953,996 4,828,188 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - บุคคลภายนอก 554,620 473,811 239,674 321,439 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) - - 1,089,331 986,154 

เงนิมดัจํารบัล่วงหน้า  - 6,209,674 - 6,117,859 

ตน้ทุนงานก่อสรา้งคา้งจ่าย 148,654,428 55,814,842 84,541,966 55,735,211 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,149,448 21,273,853 6,574,213 6,764,429 

รวม 223,445,402 148,111,512 138,846,817 127,411,242 

 

24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

งบแสดงฐานะการเงนิ :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 46,892,105 37,425,390 6,509,453 4,699,910 

     

กําไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 10,250,934 8,599,984 1,809,543 562,069 

     

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 3,653,850 - (430,640) 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

วนัที ่1 มกราคม 37,425,390 25,911,733 4,699,910 5,019,231 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 9,755,725 8,388,236 1,730,563 518,557 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 495,209 211,748 78,980 43,512 

จ่ายผลประโยชน์ (784,219) (740,177) - - 

โอนยา้ยพนักงาน - - - (450,750) 

 46,892,105 33,771,540 6,509,453 5,130,550 

     

การวดัมลูค่าใหม่ - 3,653,850 - (430,640) 

วนัที ่31 ธนัวาคม 46,892,105 37,425,390 6,509,453 4,699,910 

 

สําหรบังบการเงนิรวม ค่าใชจ่้ายที่รบัรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบรกิารจํานวน 8.35 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 7.90 ล้านบาท) และรวมอยู ่

ในค่าใชจ่้ายในการบรหิารจํานวน 1.90 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 0.70 ลา้นบาท) 

 

สําหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ ค่าใช้จ่ายที่รบัรูไ้ด้รวมอยู่ในต้นทุนบรกิารจํานวน 0.27 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 0.21 ล้านบาท) และ

รวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิารจํานวน 1.54 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 0.35 ลา้นบาท) 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.38 ถงึรอ้ยละ 3.10 รอ้ยละ 1.38 ถงึรอ้ยละ 3.10 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 3 สาํหรบัพนักงานประจํา 

รอ้ยละ 0.02 ถงึ 0.66 สาํหรบั 

พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

รอ้ยละ 3 สาํหรบัพนักงานประจํา 

รอ้ยละ 0.02 ถงึ 0.66 สาํหรบั 

พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 24 สาํหรบั 

พนักงานประจํา 

รอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 58 สาํหรบั 

พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

รอ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 24 สาํหรบั 

พนักงานประจํา 

รอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 58 สาํหรบั 

พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

อตัรามรณภาพ รอ้ยละ 100 ของ TMO2017 รอ้ยละ 100 ของ TMO2017 

อตัราทุพพลภาพ รอ้ยละ 5 ของ TMO2017 รอ้ยละ 5 ของ TMO2017 

อายุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 2.29 รอ้ยละ 2.29 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 3 สาํหรบัพนักงานประจํา 

รอ้ยละ 0.02 สาํหรบัพนักงาน 

ตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

รอ้ยละ 3 สาํหรบัพนักงานประจํา 

รอ้ยละ 0.02 สาํหรบัพนักงาน 

ตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 24 สาํหรบั 

พนักงานประจํา 

รอ้ยละ 54 ถงึรอ้ยละ 58 สาํหรบั 

พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

รอ้ยละ 24 สาํหรบั 

พนักงานประจํา 

รอ้ยละ 54 ถงึรอ้ยละ 58 สาํหรบั 

พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว 

อตัรามรณภาพ รอ้ยละ 100 ของ TMO2017 รอ้ยละ 100 ของ TMO2017 

อตัราทุพพลภาพ รอ้ยละ 5 ของ TMO2017 รอ้ยละ 5 ของ TMO2017 

อายุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
       

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 ลดลง 

รอ้ยละ 5.71    

ลดลง 

รอ้ยละ 6.51    

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 6.29 

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 7.30 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 7.14  

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 7.22  

ลดลง 

รอ้ยละ 5.10 

ลดลง 

รอ้ยละ 5.13 

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 ลดลง 

รอ้ยละ 6.20  

ลดลง 

รอ้ยละ 7.23  

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 2.46 

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 3.09 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
       

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 ลดลง 

รอ้ยละ 10.71 

ลดลง 

รอ้ยละ 11.75 

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 12.23 

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 13.54 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 13.10  

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 13.30  

ลดลง 

รอ้ยละ 11.60 

ลดลง 

รอ้ยละ 11.78 

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน  รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 ลดลง 

รอ้ยละ 11.74 

ลดลง 

รอ้ยละ 13.08 

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 3.09  

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 4.41  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างองิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติใดขอ้สมมตหิน่ึง ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ ในทางปฏิบตัิ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัไดใ้ช้วธิีเดยีวกนักบัการคํานวณ

หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 15 ปี (พ.ศ. 2564 : 15 ปี) 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย)ุ 

 

การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี ระหว่าง 10-15 ปี 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565      

   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 4,659,694 4,514,429 19,760,446 60,045,338 80,215,452 

      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 3,241,757 4,659,694 16,957,703 46,142,614 87,089,920 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี ระหว่าง 10-15 ปี 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565      

   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 56,734 1,308,345 6,056,623  19,727,390 

      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - 1,038,087 1,078,929 24,486,476 

 

25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึง่มรีาคามลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2564 : 0.50 บาท) มจํีานวน 560 ลา้นหุน้ (พ.ศ. 2564 : 

560 ลา้นหุน้) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและชาํระเตม็มลูค่าแล้ว  



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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26 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

วนัที ่1 มกราคม 12,964,572 10,036,393 

จดัสรรระหว่างปี 852,953 2,928,179 

วนัที ่31 ธนัวาคม 13,817,525 12,964,572 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี

หลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองน้ีจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงนิสํารองน้ีจะนําไปจ่ายเป็น 

เงนิปันผลไม่ได ้

 

27 เงินปันผล 

 

พ.ศ. 2565 

 

บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์จํากดั (ETEM) (บรษิทัย่อยทางตรง) 

 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2565 ของบรษิัทย่อย (บรษิัท อทีอี ีเมเนจเมนท์ จํากดั) 

ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม 9 เดือน ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จํานวน 21.25 บาทต่อหุ้น เป็น

จํานวนเงนิ 17.00 ล้านบาท คดิเป็นส่วนของบรษิัทใหญ่จํานวน 16.88 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม

จํานวน 0.12 ลา้นบาท 

 

พ.ศ. 2564 

 

บรษิทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จํากดั (มหาชน) (ETE) 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานของปี  

พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึง่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.0373 บาท จํานวน

ทัง้สิ้น 560,000,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิ 20.89 ล้านบาท บรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 พรอ้มกนัน้ี ไดม้มีติ

อนุมตัจิดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 1.65 ล้านบาท โดยบรษิทัไดดํ้าเนินการจดัสรรเสรจ็สิ้นแลว้ตามทีแ่สดงรายการ

ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2563 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์จํากดั (ETEM) (บรษิทัย่อยทางตรง) 

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จํากัด) ได้อนุมัต ิ

การจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 25.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 

20.00 ลา้นบาท คดิเป็นส่วนของบรษิทัใหญ่จํานวน 19.85 ลา้นบาท และเป็นส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมจํานวน 0.15 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที่ 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่4/2564 ของบรษิัทย่อย (บรษิัท อทีอี ีเมเนจเมนท์ จํากดั) 

ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม 9 เดือน ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จํานวน 50.00 บาทต่อหุ้น เป็น

จํานวนเงนิ 40.00 ล้านบาท คดิเป็นส่วนของบรษิัทใหญ่จํานวน 39.71 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม

จํานวน 0.29 ลา้นบาท 

 

28 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ดอกเบีย้รบั  262,472 402,865 245,476 388,071 

ดอกเบีย้รบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) - - 10,310,042 1,071,392 

รายไดเ้งนิปันผลรบั - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 33) - - 16,875,348 59,560,050 

รายไดค่้าบรหิาร - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหต ุ33) 60,000 - 31,740,000 34,440,000 

รายไดค่้าเช่าอาคารสาํนักงาน - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 33) - 18,000 2,299,500 1,590,000 

ขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ (371,636) (1,589,122) (309,761) (1,589,122) 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2,559,814 15,509 - - 

อื่นๆ 824,605 8,175,476 640,916 6,125,423 

รวม 3,335,255 7,022,728 61,801,521 101,585,814 

 

29 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ดอกเบีย้เงนิกูย้มื     

   - สถาบนัการเงนิ 25,356,752 36,066,899 22,877,740 24,833,827 

   - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 33) - - 1,089,331 922,767 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่า 396,268 392,526 396,268 392,526 

ดอกเบีย้อื่น 181,509 177,825 128,013 125,416 

รวม 25,934,529 36,637,250 24,491,352 26,274,536 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายทีร่วมอยู่ในการคาํนวณกําไรก่อนภาษเีงนิไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป 89,766,510 185,236,597 68,746,908 184,991,291 

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ 15,574,895 15,407,918 - - 

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงาน 726,098,960 797,738,693 93,551,994 117,116,148 

ค่าจา้งเหมา 179,451,731 180,655,013 151,604,881 185,489,033 

ค่าเช่าอาคารสาํนักงานและคลงัสนิคา้ 2,768,544 4,110,281 2,643,544 4,080,281 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (หมายเหต ุ17,18,19) 50,775,000 51,171,713 37,029,926 39,160,089 

ค่าขนส่ง 1,644,013 3,833,560 1,391,130 3,785,910 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  60,534 10,757,185 60,534 10,757,185 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์(หมายเหตุ 17) - 1,725,761 - 1,725,761 

ขาดทุนจากการตดัจําหน่าย (หมายเหต ุ17) - 861,370 - 861,370 

ค่าทีป่รกึษาและบรกิารทางวชิาชพี 10,082,042 9,883,606 9,452,455 9,604,946 

 

31 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 2,374,534 5,819,271 - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 20) (5,178,445) 2,103,447 (2,135,832) 3,663,059 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได ้ (2,803,911) 7,922,718 (2,135,832) 3,663,059 

 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ภาษีเงนิได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกิจการมยีอดจํานวนเงนิที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกับอตัราภาษี โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 20,875,538 33,935,449 14,923,231 62,226,638 

     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 4,175,108 6,787,090 2,984,646 12,445,328 

ผลกระทบ :     

รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี - - (3,375,070) (7,229,796) 

กําไรจากธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (3,465,023) (3,235,331) (1,529,785) (6,190,252) 

ค่าใชจ่้ายทีห่กัภาษเีงนิไดเ้พิม่เตมิ (3,548,743) (2,518,822) (1,292,268) (216,162) 

ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่อนุญาตใหถ้อืเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 1,106,821 1,774,574 833,655 983,430 

การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (752,355) - - - 

ปรบัปรุงรายการงวดก่อน (547,118) 3,861,910 242,990 3,870,511 

ขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     

   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 227,399 1,253,297 - - 

ภาษเีงนิได ้ (2,803,911) 7,922,718 (2,135,832) 3,663,059 

 

สําหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ อัตราภาษีเงนิได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเป็นร้อยละ 13.43 และ 14.31 ตามลําดบั  

ซึง่เกดิจากค่าใชจ่้ายทีส่ามารถหกัภาษีไดเ้พิม่ขึน้และรายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี

 

32 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีอ่อกจําหน่ายและ

ชาํระแลว้ในระหว่างปี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

กําไรเป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 23,350,736 26,744,512 17,059,063 58,563,579 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 560,000,000 560,000,000 560,000,000 560,000,000 

     

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.04 0.05 0.03 0.10 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2565 
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33 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักจิการ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยทีบุ่คคล

หรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมกจิการ หรอืถูกควบคุมโดยกจิการ หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักจิการ รวมถงึกจิการทีดํ่าเนิน

ธุรกิจการลงทุน กจิการย่อย และกจิการย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบักิจการ กจิการร่วมและบุคคลที่เป็นเจา้ของ

ส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของกจิการซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของ

กจิการตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบคุคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล หรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์

มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 

กจิการมผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืกลุ่มครอบครวัเลขวรนันท ์
 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั อทีอี ีเมเนจเมนท ์จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั ซนี 168 จํากดั  บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์ออลล ์จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ โซลูชัน่ส ์จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั โกลว ์เทรดดิง้ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั) บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ อะควา จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ ไอโอท ีจํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี3 จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ เอน็เทค จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี1 จํากดั) บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ เมเนจเมนท ์2 จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี2 จํากดั) บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ วดูชพิ จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี3 จํากดั) บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ เอนเนอรจ์ ี1 จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี4 จํากดั) บรษิทัย่อย 

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี5 จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี6 จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี7 จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ โปรเฟสชัน่แนล จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี8 จํากดั) บรษิทัย่อย 

บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี9 จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ เมเนจเมนท ์1 จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั อทีอี ีเอนเนอรจ์ ี10 จํากดั) บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอตา้ ดจิทิลัไลฟ์ จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอบเีอน็ โกลบอล พาวเวอร ์จํากดั บรษิทัร่วม 

บรษิทั วรนันท ์โฮลดิง้ จํากดั บรษิทัภายใต้ผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดยีวกนั 

บรษิทั วรนันท ์กรุ๊ป จํากดั บรษิทัภายใต้ผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดยีวกนั 
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นโยบายกําหนดราคาสาํหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ราคาทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ ราคาทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ ราคาทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 

ดอกเบีย้รบั/จ่าย อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของสถาบนัการเงนิ 

เงนิปันผลรบั ตามทีป่ระกาศจ่าย 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้ค่าบริหารจดัการ (หมายเหตุ 28)     

   บรษิทัย่อย - - 31,680,000 34,440,000 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60,000 - 60,000 - 

 60,000 - 31,740,000 34,440,000 
     

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 14,148,771 - - 
     

เงินปันผลรบั (หมายเหตุ 28)     

   บรษิทัย่อย - - 16,875,348 59,560,050 
     

รายได้ค่าเช่าอาคารสาํนักงาน (หมายเหตุ 28)     

   บรษิทัย่อย - - 2,299,500 1,572,000 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 18,000 - 18,000 

 - 18,000 2,299,500 1,590,000 
     

ดอกเบีย้รบั (หมายเหตุ 28)     

   บรษิทัย่อย - - 10,310,042 1,071,392 
     

ค่าบริหารจดัการ     

   บรษิทัย่อย - - 1,200,000 1,800,000 
     

ค่าเช่าอาคารสาํนักงาน     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,245,000 3,255,300 2,120,000 3,255,300 
     

ค่าปฏิบติังานและการบาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า     

   บรษิทัย่อย - - 12,028,399 9,614,913 
     

ดอกเบีย้จ่าย (หมายเหตุ 29)     

   บรษิทัย่อย - - 1,089,331 922,767 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 10)     

   บรษิทัย่อย  - - 6,632,274 39,964,300 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั (หมายเหตุ 10)     

   บรษิทัย่อย  - - 10,557,029 1,117,601 

     

เจ้าหน้ีการค้า - ค่าปฏิบติังาน 

และการบาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 23)     

   บรษิทัย่อย  - - 1,287,039 493,390 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 23)     

   บรษิทัย่อย - - 8,739,996 4,828,188 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 214,000 - 214,000 - 

 214,000 - 8,953,996 4,828,188 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย (หมายเหตุ 23)     

   บรษิทัย่อย  - - 1,089,331 986,154 

 

ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 งบการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 

 บาท 

  

ยอดยกมาต้นปี 103,250,000 

กูย้มืเพิม่ 362,220,000 

ชาํระคนื (120,810,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 344,660,000 

 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื่อนไขการกูย้มืตามปกต ิเงนิกูย้มืดงักล่าวมกํีาหนดชําระคนืในปี พ.ศ. 2566 

และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.72 ถงึ รอ้ยละ 5.40 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 3.72 ถงึ รอ้ยละ 5.40 ต่อปี) 
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ง) เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย (หมายเหตุ 22) 

 

 งบการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 

 บาท 
  

ยอดยกมาต้นปี - 

กูย้มืเพิม่ 322,990,000 

ชาํระคนื (267,590,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 55,400,000 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี (พ.ศ. 2564 :  

รอ้ยละ 0.40 ถงึรอ้ยละ 5.85 ต่อปี) และไม่มหีลกัประกนั  

 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ผูบ้รหิารสําคญัของบรษิทัรวมถงึ กรรมการ และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืค้างจ่ายสําหรบัผู้บรหิารสําคญั 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 22,400,466 24,576,402 20,462,466 24,353,652 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,438,859 1,042,996 1,307,593 1,042,996 

รวม 23,839,325 25,619,398 21,770,059 25,396,648 

 

34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

34.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 776,696 39,942,710 - 595,000 
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34.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสัน้เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่อาคาร โดยมียอดรวมของ     

จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 1,575,000 1,081,579 
 

ยอดรวมของภาระผกูพนัอื่น มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     

หนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคาร 411,040,152 420,181,938 233,453,389 319,249,551 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ - 4,082,051 - - 

 411,040,152 424,263,989 233,453,389 319,249,551 
 

35 สิทธิประโยชน์ในการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 
 

บรษิทัไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสําหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ โดยมรีายละเอยีด

ดงัน้ี 
 

บตัรส่งเสรมิการลงทุน เลขที ่59-1347-1-00-1-0 และ เลขที ่59-1371-1-00-1-0 ไดร้บัอนุมตัเิมื่อวนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และวนัที ่ 

20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามลําดบัไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์แก่บรษิทัดงัน้ี 
 

(ก) ไดร้บัยกเวน้การเสยีภาษอีากรขาเขา้สาํหรบัการนําเขา้เครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ

(ข) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ รวมทัง้

สามารถนําผลขาดทุนในระหว่างปีทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าหกัออกจากกําไรสุทธเิป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัทีพ่น้กําหนด 
 

บตัรส่งเสรมิการลงทุน เลขที ่59-1348-1-00-1-0 และ เลขที ่60-0340-1-00-1-1 ไดร้บัอนุมตัเิมื่อวนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และวนัที ่ 

21 มนีาคม พ.ศ. 2560 ไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์แก่บรษิทัดงัน้ี 
 

(ก) ไดร้บัยกเวน้การเสยีภาษอีากรขาเขา้ที ่สาํหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ

(ข) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

(ค) ได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธริ้อยละห้าสบิ ของอตัราปกติ รวมทัง้สามารถนําผลขาดทุนในระหว่างปี 

ทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าหกัออกจากกําไรสุทธเิป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัทีพ่น้กําหนด 

(ง) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้

จากการประกอบกจิการนัน้ 
 

บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธแิละประโยชน์ทีไ่ดร้บันัน้ ตามทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน 



บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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36 ข้อพิพาทและคดีความตามกฎหมาย 

 

ขอ้พิพาทเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างสายส่ง จ.ปัตตานี 

 

บรษิัทมขีอ้พพิาทกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ.”) และไดร้บัหนังสอืคําสัง่จากกรมบญัชกีลางเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ให้

เป็นผู้ทิ้งงานในการจา้งเหมาก่อสรา้งสายส่งระบบ 115 เคว ีช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 - สถานีไฟฟ้าสายบุร ีจงัหวดัปัตตานี และเมื่อ

วนัที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษดงักล่าวต่อปลดักระทรวงการคลงั  ในชัน้การพจิารณาอุทธรณ์ฝ่ายบรหิาร

และที่ปรึกษากฎหมายได้เข้าชี้แจงข้อโต้แย้งคําสัง่ลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ต่อมาเมื่อ 

วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 ปลดักระทรวงการคลงัมคีาํสัง่เพกิถอนคาํสัง่ลงโทษบรษิทัใหเ้ป็นผูท้ิง้งานออกจากรายชื่อผูท้ ิง้งานแล้ว 
 

คดีความเก่ียวกบัสญัญาตัง้ตวัแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 

 

บรษิทัถูกฟ้องเป็นจําเลยร่วมโดยลูกคา้รายหน่ึงซึง่เป็นหน่วยงานของรฐั (โจทก์) ในเรื่องการผดิสญัญาตัง้ตวัแทนจดหน่วยพรอ้มแจง้ค่า

ไฟฟ้า โดยโจทก์เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจํานวน 3.8 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นและศาลอุทธรณ์ไดม้คีําพพิากษาใหบ้รษิทัชําระค่าเสยีหายเป็น

เงิน จํานวน 3.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปจนกว่า 

จะชาํระเสรจ็ 
 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษากฎหมายแนะนําให้บริษัทต่อสู้คดีในชัน้ฎีกาต่อไป และฝ่ายบริหารเห็นชอบตาม  

ดงันัน้บรษิทัจงึไดย้ื่นฎกีาคดัคา้นคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  
 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลฎีกามีคําสัง่รบัฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศาลฎีกา          

มคีาํพพิากษากลบัคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์ โดยพพิากษายกฟ้องโจทก ์บรษิทัจงึไม่ตอ้งรบัผดิตามทีโ่จทกฟ้์อง 
 

คดีความเก่ียวกบัสญัญาจ้างเหมาให้บริการแรงงาน 

 

บรษิทัถูกฟ้องโดยพนักงานกลุ่มหน่ึง (โจทก์) ในเรื่องการเรยีกรอ้งค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จากการเลกิจา้งพนักงานในธุรกิจ

ดา้นบรหิารจดัการแรงงานโครงการหน่ึง โดยโจทกเ์รยีกรอ้งค่าชดเชยรวมจํานวน 1.11 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที ่20 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัยื่นคาํใหก้ารต่อสูค้ดตี่อศาลแรงงานฯ ว่าเป็นเพยีงคู่สญัญาทีท่ําหน้าทีเ่ป็นตวัแทนมบีําเหน็จใน

การจดัหาแรงงานพรอ้มทัง้บรหิารจดัการแรงงานตามสญัญาใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงเท่านัน้ บรษิทัไม่ไดม้สีถานะเป็นนายจา้งเพราะ

ไม่ได้เป็นผู้ที่มีอํานาจบังคบับัญชาพนักงานโดยตรง และขอให้ศาลแรงงานฯเรยีกรฐัวิสาหกิจเจ้าของโครงการมาเป็นจําเลยร่วม  

ศาลแรงงานฯ มคีําสัง่อนุญาตให้ออกหมายเรยีกรฐัวสิาหกิจดงักล่าวเขา้มาเป็นจําเลยร่วมเพื่อร่วมรบัผดิชอบชดใช้ค่าชดเชยให้แก่

พนักงานในฐานะนายจา้งทีแ่ทจ้รงิ 
 

เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ศาลแรงงานฯพพิากษาใหบ้รษิทัรบัผดิชําระเงนิแก่โจทก์ทัง้หมดเป็นเงนิ 1,047,810 บาท พรอ้มดว้ย

ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของตน้เงนินับแต่วนัที ่12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนกว่าจะชาํระเสรจ็ 
 

ต่อมาเมื่อ วนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บริษัทยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาพร้อมทัง้ยื่นคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีตามคําพิพากษา  

และศาลแรงงานมคีาํสัง่รบัอุทธรณ์ของบรษิทัไวพ้จิารณาแล้ว 
 

ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการแกอุ้ทธรณ์ของโจทก์และจําเลยร่วม อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารและทีป่รกึษากฎหมายยงัมคีวามเหน็ว่าบรษิทัไม่

ต้องรบัผดิชอบค่าชดเชยดงักล่าวตามประเดน็ข้อต่อสู้ทีท่ ีป่รกึษากฎหมายเสนอต่อศาลฎีกา ดงันัน้ บรษิัทจงึยงัไม่ไดบ้นัทกึค่าชดเชย

ดงักล่าวเป็นหน้ีสนิในงบการเงนิ 
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