
 
 
 
 

 

 
 
 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั  
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด และบริษัทย่อย         
(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ       
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

โดยมิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบ
ต่อกิจการจากการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีน ามาแสดงน้ีน ามา
จากงบการเงิน ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนและไดแ้สดงความเห็น
อย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 2 เมษายน 2558 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ท่ี
ไดป้รับปรุงยอ้นหลงัต่อตวัเลขเปรียบเทียบและเห็นวา่มีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้ 
 
เร่ืองอ่ืนๆ 
 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่ง
ไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ส่วนงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารเพ่ือแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ซ่ึงยงัไม่ไดถู้กตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
 
 
 
 

(นภาพร สาธิตธรรมพร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  7494 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 มีนาคม 2559 



 
 

 

 



งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 12,620,593    6,548,106      12,561,596    6,513,606      11,115,879    

เงินลงทุนชวัคราว 7 6,528,630      68,786,806    -                62,593,429    79,627,587    

ลูกหนีการคา้ 3, 8 72,819,069    51,653,768    72,819,069    51,653,768    46,664,108    

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 9 15,112,325    13,702,667    15,112,325    13,702,667    13,069,149    

ลูกหนีอืน 5 1,089,902      929,349         837,401         930,023         1,274,602      

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง 1,651,289      3,413,191      1,651,289      3,413,191      6,498,321      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 109,821,808  145,033,887  102,981,680  138,806,684  158,249,646  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                -                206,749,325  206,749,325  -                

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 3, 9 231,900,385  232,195,464  231,900,385  232,195,464  240,982,148  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 11 315,382,188  311,354,127  119,016,465  114,988,404  114,554,526  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 417,350         255,409         417,350         255,409         57,881          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 547,699,923  543,805,000  558,083,525  554,188,602  355,594,555  

รวมสินทรัพย์ 657,521,731  688,838,887  661,065,205  692,995,286  513,844,201  

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 44,042,778    20,901,875    44,042,778    20,901,875    25,230,379    

เจา้หนีอืน 5, 13 10,761,053    7,226,088      10,179,975    10,525,517    5,799,290      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 13,557,150    12,841,148    13,557,150    12,841,148    14,100,000    

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 1,568,673      968,662         1,568,673      968,662         757,495         

รวมหนีสินหมุนเวียน 69,929,654    41,937,773    69,348,576    45,237,202    45,887,164    

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 70,248,845    83,880,498    70,248,845    83,880,498    -                

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14 4,208,755      1,656,841      4,208,755      1,656,841      648,243         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 12 9,816,372      9,084,718      9,816,372      9,084,718      8,890,001      

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 772,355         660,288         772,355         660,288         477,623         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 85,046,327    95,282,345    85,046,327    95,282,345    10,015,867    

รวมหนีสิน 154,975,981  137,220,118  154,394,903  140,519,547  55,903,031    

งบการเงินรวม 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ 15

   ทุนจดทะเบียน 346,400,000  160,000,000  346,400,000  160,000,000  160,000,000  

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 346,400,000  160,000,000  346,400,000  160,000,000  160,000,000  

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 16,000,000    16,000,000    16,000,000    16,000,000    16,000,000    

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3 140,076,846  375,503,602  144,270,302  376,361,713  281,583,315  

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 16 68,904          115,167         -                114,026         357,855         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 502,545,750  551,618,769  506,670,302  552,475,739  457,941,170  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 657,521,731  688,838,887  661,065,205  692,995,286  513,844,201  

(บาท) 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 3, 21 340,359,625 273,914,101  340,359,625 273,914,101   

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 3 19,938,326   19,413,094    19,938,326   19,413,094     

รายไดอื้น 5 2,894,849     3,206,518      2,842,431     3,206,518       

รวมรายได้ 363,192,800 296,533,713  363,140,382 296,533,713   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3, 19 199,616,091 154,981,771  199,616,091 154,981,771   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 19 41,735,088   29,628,322    38,347,325   28,770,211     

ตน้ทุนทางการเงิน 4,405,483     1,604,898      4,405,483     1,604,898       

รวมค่าใช้จ่าย 245,756,662 186,214,991  242,368,899 185,356,880   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 117,436,138 110,318,722  120,771,483 111,176,833   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3, 20 862,894        398,435         862,894        398,435          

กาํไรสําหรับปี 116,573,244 109,920,287  119,908,589 110,778,398   

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 22 72.37 68.70 74.44 69.24 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 6



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับปี 116,573,244 109,920,287  119,908,589 110,778,398   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

   เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ

   เงินลงทุนเผอืขาย 7 (46,263)         (242,688)       (114,026)       (243,829)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (46,263)         (242,688)       (114,026)       (243,829)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 116,526,981 109,677,599  119,794,563 110,534,569   

(บาท)

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 7



บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างจากการ

 ทุนเรือนหุน้ เปลียนแปลงใน

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ มูลค่ายติุธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557 160,000,000           16,000,000           269,731,437        357,855              446,089,292 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                         -                        11,851,878         -                      11,851,878 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 160,000,000 16,000,000 281,583,315 357,855 457,941,170 

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                         -                        (16,000,000)        -                      (16,000,000)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - ปรับปรุงใหม่ -                         -                        109,920,287 -                      109,920,287 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                        -                      (242,688)             (242,688)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                        109,920,287 (242,688) 109,677,599 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 160,000,000 16,000,000 375,503,602 115,167 551,618,769 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างจากการ

หมายเหตุ  ทุนเรือนหุน้ เปลียนแปลงใน รวมส่วนของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ มูลค่ายติุธรรมของ ผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ของบริษทั

สําหรับงวดปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 160,000,000           16,000,000           357,800,582        115,167              533,915,749 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                         -                        17,703,020         -                      17,703,020 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 160,000,000 16,000,000 375,503,602 115,167 551,618,769 

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     ลดหุน้สามญั 15 (16,000,000)            -                        -                      -                      (16,000,000)

     เพมิทุนหุน้สามญั 15 202,400,000           -                        -                      -                      202,400,000 

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                         -                        (352,000,000)      -                      (352,000,000)

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 186,400,000           -                        (352,000,000)      -                      (165,600,000)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                         -                        116,573,244 -                      116,573,244 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                        -                      (46,263)               (46,263)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                        116,573,244 (46,263) 116,526,981 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 346,400,000 16,000,000 140,076,846 68,904 502,545,750 

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างจากการ

 ทุนเรือนหุน้ เปลียนแปลงใน

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ มูลค่ายติุธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557 ตามทีรายงานในปีก่อน 160,000,000 16,000,000 269,731,437 357,855 446,089,292        

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                     -                      11,851,878        -                      11,851,878          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 160,000,000 16,000,000 281,583,315 357,855 457,941,170 

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                     -                      (16,000,000)       -                      (16,000,000)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - ปรับปรุงใหม่ -                     -                      110,778,398      -                      110,778,398 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                      -                     (243,829)             (243,829)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                      110,778,398 (243,829) 110,534,569 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 160,000,000 16,000,000 376,361,713 114,026 552,475,739 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างจากการ

หมายเหตุ  ทุนเรือนหุน้ เปลียนแปลงใน

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ มูลค่ายติุธรรมของ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558 ตามทีรายงานในปีก่อน 160,000,000      16,000,000         358,658,693      114,026              534,772,719        

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                     -                      17,703,020        -                      17,703,020          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 160,000,000 16,000,000 376,361,713 114,026 552,475,739 

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     ลดหุน้สามญั 15 (16,000,000) -                      -                     -                      (16,000,000)

     เพมิทุนหุน้สามญั 15 202,400,000      -                      -                     -                      202,400,000 

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                     -                      (352,000,000) -                      (352,000,000)

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 186,400,000      -                      (352,000,000)     -                      (165,600,000)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                     -                      119,908,589 -                      119,908,589 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                      -                     (114,026) (114,026)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                      119,908,589 (114,026) 119,794,563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 346,400,000      16,000,000         144,270,302      -                      506,670,302        

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 116,573,244    109,920,287    119,908,589    110,778,398    

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19 5,931,803        4,961,706        5,931,803        4,961,706        

รายไดจ้ากการลงทุน (1,209,991)      (1,551,908)      (1,180,406)      (1,551,908)      

ดอกเบียรับ (825,087)         (550,722)         (824,488)         (550,722)         

ตน้ทุนทางการเงิน 4,405,483        1,604,898        4,405,483        1,604,898        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 140,147          392,665           140,147          392,665           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 862,894          398,435           862,894          398,435           

125,878,493 115,175,361 129,244,022 116,033,472 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (21,165,301) (4,989,660) (21,165,301) (4,989,660)

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน (1,114,579) 8,153,166 (1,114,579) 8,153,166 

ลูกหนีอืน (200,006) 332,288 53,170 331,613 

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง 1,761,902 3,085,130 1,761,902 3,085,130 

เจา้หนีการคา้ 23,140,903 (4,328,504) 23,140,903 (4,328,504)

เจา้หนีอืน 3,670,715 1,128,149 3,290,208 927,578 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 131,972,127 118,555,930 135,210,325 119,212,795 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (28,080) (210,000) (28,080) (210,000)

จ่ายภาษีเงินได้ (205,988) (136,637) (205,988) (136,637)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 131,738,059 118,209,293 134,976,257 118,866,158 

(บาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบีย 864,539          563,689           863,940          563,689           

ซือเงินลงทุนชวัคราว 7 (376,509,000)  (318,392,237)   (373,000,000)  (312,200,000)   

ขายเงินลงทุนชวัคราว 409,930,905    350,392,237    406,659,809    350,392,237    

เงินฝากฝากประจาํในสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 30,000,000      (19,850,000)     30,000,000      (19,850,000)     

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (27,897,778)    -                  (27,897,778)    -                  

รับคืนเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27,897,778      -                  27,897,778      -                  

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,365,711)      (199,323,095)   (5,365,711)      (2,957,372)      

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (235,869)         (235,740)         (235,869)         (235,740)         

เงินจ่ายสุทธิจากการซือบริษทัยอ่ย -                  -                  (3,500,000)      (203,249,325)   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 58,684,864 (186,845,146) 55,422,169 (187,536,511)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบีย (4,466,485)      (1,373,331)      (4,466,485)      (1,373,331)      

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 23 (352,000,000)  (16,000,000)     (352,000,000)  (16,000,000)     

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,368,300)      (1,180,235)      (1,368,300)      (1,180,235)      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 70,000,000      -                  70,000,000      -                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (70,000,000)    -                  (70,000,000)    -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากจากสถาบนัการเงิน -                  100,000,000    -                  100,000,000    

ชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (12,915,651)    (17,378,354)     (12,915,651)    (17,378,354)     

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 15 202,400,000    -                  202,400,000    -                  

ชาํระคืนทุนใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 15 (16,000,000)    -                  (16,000,000)    -                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (184,350,436) 64,068,080 (184,350,436) 64,068,080 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 6,072,487 (4,567,773) 6,047,990 (4,602,273)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 6,548,106        11,115,879      6,513,606        11,115,879      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 6 12,620,593 6,548,106 12,561,596 6,513,606 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ยานพาหนะไดม้าโดยการทาํสัญญาเช่าการเงิน 4,520,225        2,400,000        4,520,225        2,400,000        

(บาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13 เจา้หน้ีอ่ืน 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 ทุนเรือนหุน้ 
16 ส ารอง 
17 ส่วนงานด าเนินงาน 
18 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
19 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
20 ภาษีเงินได ้
21 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
22 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
23 เงินปันผล 
24 เคร่ืองมือทางการเงิน 
25 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
26 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
27 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 

 
1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีส านกังานใหญ่และสาขาท่ี
จดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160  
 
ส านกังานสาขา 1 :  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18110  
 
ส านกงานสาขา 2 :  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปียทาวเวอร์  ชั้นท่ี 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
   
บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั ธารสุวรรรณ จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 72) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 10 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
 
ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทได้เปล่ียนมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3   
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2558 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 26 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใชท้างเลือกในการวดั
มูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน  
 
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย มูลค่ายติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานลลนน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
(ง) การใช้วิจารณญาณลลนการปรนมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ไดแ้ก่ หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฉ)  การจดัประเภทสญัญาเช่า 

 
(2) ขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้ง
มีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  4 (ต) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั และรายงานโดยตรงต่อ
ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา 
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึง
การจดัระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
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 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากข้อมูลท่ีสังเกตได้ (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี       
 
(ก) ภาพรวม 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2 ผลจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญัดงัน้ี 
 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)    เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)   เร่ือง ภาษีเงินได้ 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8   เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
        (ปรับปรุง 2557)  
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10    เร่ือง งบการเงินรวม 
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4   เร่ือง การปรนเมินว่าข้อตกลงปรนกอบด้วยสัญญาเช่า 

                     หรือไม่ 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (ช) ดงัน้ี  
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(ข) การน าเสนองบการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ภายใต้
ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน งบการเงินประกอบดว้ย 
 
  งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
  งบกระแสเงินสดและ 
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ทั้งน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งแยกแสดงรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากงบแสดงการเปล่ียนแปลงของ
ส่วนของผูถื้อหุน้และแสดงรายการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
 
ขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การน าเสนอใหม่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการน าเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลต่อก าไรหรือก าไรต่อหุน้ 
    

(ค) ภาษเีงินได้ 
 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีในงบการเงิน โดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี   
 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีส าหรับเร่ืองน้ีโดยการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบั
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ช)  

 
(ง) ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
น าเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงาน
ต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงานดงักล่าว 
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กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีรวมอยู่ในงบ
การเงินปี 2558 ของกลุ่มบริษทัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบ
เพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้น และไม่มีผลต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือก าไรต่อหุน้ของกลุ่มบริษทั 
 

(จ) การจดัท างบการเงินรวม 
 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 กลุ่มบริษทัตอ้งจดัท างบการเงินรวมส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในการควบคุม การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการ
น าเสนองบการเงินเท่านั้น  

 
(ฉ) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (TFRIC 4)  การประเมินว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่  

 
TFRIC 4 ก าหนดให้ประเมินขอ้ตกลงซ่ึงไม่ไดมี้รูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้สิทธิในการใช้
สินทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีก าหนดและมีการให้ผลตอบแทนในลกัษณะของการจ่ายคืนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดย 
TFRIC 4 ให้แนวทางในการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ซ่ึงหาก
เป็นสัญญาเช่าก็ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า หากขอ้ตกลงดงักล่าวมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบ กรณีน้ี TFRIC 4 ก าหนดให้น ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติักบั
ส่วนประกอบท่ีเป็นสญัญาเช่าในการจดัประเภทรายการและการบนัทึกบญัชี 
 
ผูบ้ริหารไดท้บทวนขอ้ตกลงของกลุ่มบริษทัแลว้และพิจารณาว่าการน า TFRIC 4 มาถือปฏิบติันั้นมีผลกระทบต่อ
สินทรัพย ์หน้ีสิน และก าไรสะสมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีสญัญาใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติกบักิจการแห่ง
หน่ึงท่ีเขา้เง่ือนไขว่าเป็นขอ้ตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสัญญาเช่าการเงิน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี
น้ีจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน    รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไดแ้สดงอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ช) 
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(ช) สรุปผลกระทบเชิงปริมาณ 
 

สรุปผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีขา้งตน้ในฐานะการเงินและ ก าไรหรือขาดทุน 
ของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี       

 

 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตามท่ีเคย
เสนอ

รายงานไว้
แลว้  

ภาษีเงินได ้ 
(ดูหมายเหตุ  
ขอ้ 3 (ค) )  

การประเมินวา่
ขอ้ตกลง

ประกอบดว้ย
สญัญาเช่า
หรือไม่            

(ดูหมายเหตุ  
ขอ้ 3 (ฉ) )  ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม* 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

       

ลูกหน้ีการคา้ 56,569**     -  (4,915)  51,654 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน        
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    -     -  13,703  13,703 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -  -  232,195  232,195 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  525,549     -  (214,195)  311,354 
รวมสินทรัพย์ 582,118     -  26,788  608,906 

        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    -  (9,085)     -  (9,085) 
รวมหนีสิ้น -  (9,085)     -  (9,085) 
        
ก าไรสะสม (357,801)  9,085  (26,788)  (375,504) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (357,801)  9,085  (26,788)  (375,504) 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตามท่ีเคย
เสนอ

รายงานไว้
แลว้  

ภาษีเงินได ้ 
(ดูหมายเหตุ  
ขอ้ 3 (ค) )  

การประเมินวา่
ขอ้ตกลง

ประกอบดว้ย
สญัญาเช่า
หรือไม่            

(ดูหมายเหตุ  
ขอ้ 3 (ฉ) )  ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 

       

ลูกหน้ีการคา้ 51,580**     -  (4,916)  46,664 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน        
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    -     -  13,069  13,069 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -     -  240,982  240,982 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  342,948     -  (228,393)  114,555 
รวมสินทรัพย์ 394,528     -  20,742  415,270 
        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    -  (8,890)     -  (8,890) 
รวมหนีสิ้น -  (8,890)     -  (8,890) 
        
ก าไรสะสม (269,731)  8,890  (20,742)  (281,583) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (269,731)  8,890  (20,742)  (281,583) 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557        
ลูกหน้ีการคา้ 56,569**     -  (4,915)  51,654 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน        
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    -     -  13,703  13,703 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -  -  232,195  232,195 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  329,183     -  (214,195)  114,988 
รวมสินทรัพย์ 385,752     -  26,788  412,540 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตามท่ีเคย
เสนอ

รายงานไว้
แลว้  

ภาษีเงินได ้ 
(ดูหมายเหตุ  
ขอ้ 3 (ค) )  

การประเมินวา่
ขอ้ตกลง

ประกอบดว้ย
สญัญาเช่า
หรือไม่            

(ดูหมายเหตุ  
ขอ้ 3 (ฉ) )  ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    -  (9,085)     -  (9,085) 
รวมหนีสิ้น    -  (9,085)     -  (9,085) 
        

ก าไรสะสม (358,659)  9,085  (26,788)  (376,362) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (358,659)  9,085  (26,788)  (376,362) 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
งบก าไรขาดทุนรวม* 
     และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 

       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 301,480     -  (27,566)  273,914 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน    -     -    19,413  19,413 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (169,181)     -  14,199  (154,982) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (204)  (195)     -  (399) 
ก าไรส าหรับปี 132,095  (195)  6,046  137,946 
        

งบก าไรขาดทุนรวม*        
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 65.04  (0.12)  3.78  68.70 
        

งบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ        
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 65.58  (0.12)  3.78  69.24 

 

* งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารเพ่ือแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 

** เป็นยอดตามท่ีเคยเสนอรายงานไวภ้ายหลงัการจดัประเภทรายการใหม่ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27) 
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ภาษีเงินได ้ 
(ดูหมายเหตุ  
ขอ้ 3 (ค) )  

การประเมินวา่
ขอ้ตกลง

ประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่            
(ดูหมายเหตุ  
ขอ้ 3 (ฉ))  รวม 

  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 
     งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

       

ลูกหน้ีการคา้ลดลง   -  (5,624)  (5,624) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน        
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพ่ิมข้ึน   -  15,112  15,112 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน   -  231,901  231,901 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง   -  (209,060)  (209,060) 
สินทรัพย์รวมเพิม่ขึน้    -  32,329  32,329 
        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   (9,816)  -  (9,816) 
หนีสิ้นรวมเพิม่ขึน้   (9,816)  -  (9,816) 
        
ก าไรสะสม (เพ่ิมข้ึน) ลดลง   9,816  (32,329)  (22,513) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เพิม่ขึน้) ลดลง   9,816  (32,329)  (22,513) 
        
งบก าไรขาดทุนรวมและ 
     งบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  

 

    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลดลง   -  (28,725)  (28,725) 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน   -  19,938  19,938 
ตน้ทุนการใหบ้ริการลดลง   -  14,329  14,329 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน   (732)  -  (732) 
ก าไรส าหรับปีเพิม่ขึน้ (ลดลง)   (732)  5,542  4,810 
        

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)   (0.45)  3.44  2.99 
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4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

26 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท       
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
             
            ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมูลค่ายอดคงคา้งสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้กัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้ตกลงซ่ึงไม่ไดมี้รูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยต์าม
ระยะเวลาท่ีก าหนด สินทรัพยด์งักล่าวมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและมีการใหผ้ลตอบแทนในลกัษณะของการจ่ายคืน
คร่ึงเดียวหรือหลายคร้ัง โดยพิจารณาวา่ขอ้ตกลงใหสิ้ทธิการควบคุมสินทรัพยแ์ก่คู่สญัญาหรือไม่ 
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(ฉ) อะไหล่และวัสดส้ิุนเปลือง 
 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองแสดงในราคาทุน 
 

ตน้ทุนของอะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน 
 
(ช) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 
ตราสารหน้ีซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  เงิน
ลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
ก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม 
และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกลุเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวั
เงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึก
ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน    ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึก
ดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้ลลนการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย และ
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ
ขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไร
สะสม 
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  

 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   20 ปี 
ระบบไฟฟ้า   10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
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 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน
 รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ญ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให ้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจนได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลบัรายการจะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 
(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

 
โครงการผลปรนโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
ผลปรนโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลปรนโยชน์รนยนส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน  
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ฒ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
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การให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   

 
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 

 
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
ดอกเบีย้รับลลนรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนั 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจ าลนกปรนเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลงหรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสญัญาเช่าและส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินแต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่ายและตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 
(ต) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
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อนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ถ) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุง
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
 

(ท) รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  

 
5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
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ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 72 
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทย อลัเทอเนทีฟ เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ ถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 28 
บริษทั เอสเค 15 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  

     และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สากล เอเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15  
     จ ากดั (เดิมช่ือบริษทั สากล วินด ์พาวเวอร์       
     จ ากดั) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลยี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทรานส์ เอนเนอยี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่
วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
รายไดค่้าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของธนาคารพาณิชยห์รืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงสุด 
ค่าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี    
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)     
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดค่้าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 205  186  205  186 
        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 5,663  5,662  5,663  5,662 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 85  67  85  67 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 5,748  5,729  5,748  5,729 

        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ดอกเบ้ียรับ 292     -  292     - 
ค่าเช่า 800     -  800 ))    - 
ค่าท่ีปรึกษา 1,305  720  1,305 - 720 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)     
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 17  14  17  14 
        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลยี จ ากดั 28  20  28  20 
รวม 45  34  45  34 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
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เจ้าหนี้อื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)     
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เอสเค 15 จ ากดั    -     -  34  3,500 

 
6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)     
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 344  284  337  284 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั    -  30     -     - 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 12,277  6,234  12,224  6,230 
รวม 12,621  6,548  12,561  6,514 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุล
เงินบาท  
 

7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)     
 (พันบาท) 
เงินฝากประจ าสถาบนัการเงิน    -  30,000     -  30,000 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,529  38,787     -  32,593 

รวม 6,529  68,787     -  62,593 

 
 เงินลงทุนชัว่คราวทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)     
 (พันบาท) 
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 38,787  69,478  32,593  69,478 
ซ้ือระหวา่งปี 376,509  318,392  373,000  312,200 
ขายระหวา่งปี (408,721)  (348,840)  (405,479)  (348,841) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (46)  (243)  (114)  (244) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  6,529  38,787     -  32,593 

 
8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   2558  2557  2558  2557 
     (ไม่ไดต้รวจสอบ)    (ปรับปรุงใหม่) 
   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   72,819  51,654  72,819  51,654 

  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
 

 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 
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9 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม* /งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,297  32,483  126,690  110,265  285,867  279,739  449,854  422,487 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (22,185)  (18,780)  (80,533)  (67,675)  (100,124)  (90,134)  (202,842)  (176,589) 

  สุทธิ 15,112  13,703  46,157  42,590  185,743  189,605  247,012  245,898 

 
* งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารเพ่ือแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 
บริษทัท าสญัญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) “ปตท.” จ านวนสองสัญญา เพ่ือด าเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวเขา้
เง่ือนไขวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสญัญาเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

     งบการเงินเฉพาะกจิการ  
     2558  2557 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       206,750     - 
ซ้ือเงินลงทุน          -  206,750 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม       206,750  206,750 

 
บริษทัลงทุนในบริษทั เอสเค 15 จ ากดั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษทัดงักล่าวมีทุน
จดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 140 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,400,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
โดยบริษทัไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 
 
บริษทัลงทุนในบริษทั สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั สากล วินด์ พาวเวอร์ จ ากดั)
โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 62 ลา้นบาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 620,000  หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษทัไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ใน
วนัท่ี 21 ตุลาคม 2557  
 
บริษทัลงทุนในบริษทั สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จ ากดั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 19 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 190,000 หุน้ มูลค่าตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท เรียกช าระค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 25 ของมูลค่าท่ีตราไว ้เป็นจ านวนเงิน 4.75 ลา้นบาท โดยบริษทัได้
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557   
 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี  
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สดัส่วนความเป็น     

 ลกัษณะธุรกิจ  เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน 

     2558  2558  2558  2557  2558  2557 

บริษทัย่อย   (ร้อยลน)  (พันบาท) 
บริษทั เอสเค 15 จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  140,000  140,000  140,000  140,000 
บริษทั สากล เอนนอยยี ไบโอแมส          
     พาวเวอร์ 15 จ ากดั (เดิมช่ือบริษทั สากล 
     วินด ์พาวเวอร์ จ ากดั) 

 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

  
 

99.99 

  
 

99.99 

  
 

62,000 

  
 

62,000 

  
 

62,000 

  
 

62,000 
บริษทั สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  99.99  99.99  4,750  4,750  4,750  4,750 
รวม       206,750  206,750  206,750  206,750 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
บริษทัยอ่ยของบริษทัไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

 งบการเงินรวม 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)* 78,634   5,140   19,819   71   1,889   9,660   7,018   3,025   125,256  
เพ่ิมข้ึน 196,366     -  836   59   59   274   428   3,702   201,724  
โอน     -  2,737     -     -  128  42  3,494  (6,401)     - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   
   และ 1 มกราคม 2558 

                 

   (ไม่ได้ตรวจสอบ) 275,000  7,877  20,655  130  2,076  9,976  10,940  326  326,980 
เพ่ิมข้ึน    -  12  105  140  161  1,000  8,256  212  9,886 
โอน     -  65  137     -     -  230     -  (432)     - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 275,000  7,954  20,897  270  2,237  11,206  19,196  106  336,866 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)*    - 

 
937   1,287   26   924   5,415   2,112 

 
   - 

 
10,701 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    -  392   1,018   9   402   1,877   1,227     -  4,925 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   
   และ 1 มกราคม 2558 

                 

   (ไม่ได้ตรวจสอบ)    -  1,329  2,305  35  1,326  7,292  3,339     -  15,626 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    -  389  1,045  17  327  1,618  2,462     -  5,858 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558    -  1,718  3,350  52  1,653  8,910  5,801     -  21,484 

 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)*                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 78,634   4,203   18,532   45   965   4,245   1,629  3,025   111,278 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  3,277     -  3,277 
 78,634   4,203   18,532   45   965   4,245   4,906   3,025   114,555  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557                   
   และ 1 มกราคม 2558   
   (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

                 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 275,000  6,548  18,350  95  750  2,684  1,431  326  305,184 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  6,170     -  6,170 
 275,000  6,548  18,350  95  750  2,684  7,601  326  311,354 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 275,000  6,236  17,547  218  584  2,296  5,385  106  307,372 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  8,010     -  8,010 
 275,000  6,236  17,547  218  584  2,296  13,395  106  315,382 

 
* ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นสินทรัพยข์องเฉพาะบริษทั 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   (ปรับปรุงใหม่) 

 
78,634 

 
5,140   19,819   71   1,889   9,660   7,018   3,025   125,256  

เพ่ิมข้ึน    -     -  836   59   59   274   428   3,702   5,358 
โอน     -  2,737     -     -  128  42  3,494  (6,401)     - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   
   และ 1 มกราคม 2558 

                 

   (ปรับปรุงใหม่) 78,634  7,877  20,655  130  2,076  9,976  10,940  326  130,614 
เพ่ิมข้ึน    -  12  105  140  161  1,000  8,256  212  9,886 
โอน     -  65  137     -     -  230     -  (432)     - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 78,634  7,954  20,897  270  2,237  11,206  19,196  106  140,500 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   (ปรับปรุงใหม่)    - 

 
937   1,287   26   924   5,415   2,112 

 
   - 

 
10,701 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    -  392   1,018   9   402   1,877   1,227     -  4,925 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   
   และ 1 มกราคม 2558 

                 

   (ปรับปรุงใหม่)    -  1,329  2,305  35  1,326  7,292  3,339     -  15,626 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    -  389  1,045  17  327  1,618  2,462     -  5,858 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558    -  1,718  3,350  52  1,653  8,910  5,801     -  21,484 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  
   (ปรับปรุงใหม่) 

                 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 78,634   4,203   18,532   45   965   4,245   1,629  3,025   111,278 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  3,277     -  3,277 
 78,634   4,203   18,532   45   965   4,245   4,906   3,025   114,555  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557                   
   และ 1 มกราคม 2558  
   (ปรับปรุงใหม่) 

                 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 78,634  6,548  18,350  95  750  2,684  1,431  326  108,818 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  6,170     -  6,170 
 78,634  6,548  18,350  95  750  2,684  7,601  326  114,988 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 78,634  6,236  17,547  218  584  2,296  5,385  106  111,006 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  8,010     -  8,010 
 78,634  6,236  17,547  218  584  2,296  13,395  106  119,016 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มี
จ านวน 6.23  ลา้นบาท (2557: 1.72 ล้านบาท) 

 

การค า้ปรนกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจ านองสินทรัพยจ์ านวนประมาณ  37.23 ลา้นบาท (2557: 37.35 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
 

 งบการเงินรวม* / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2558  2557 
     (พันบาท) 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี      (9,817)  (9,085) 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม* / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น    
   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 1 มกราคม 

2558 
 ก าไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 20)  
31 ธันวาคม 

2558 
 (ปรับปรุงใหม่)     
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      
     ส าหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (8,869)  (185)  (9,054) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (215)  (516)  (731) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1)  (31)  (32) 
รวม (9,085)  (732)  (9,817) 

 

   บนัทึกเป็น    
   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 1 มกราคม 

2557 
 ก าไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 20)  
31 ธันวาคม 

2557 
 (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      
     ส าหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (8,869)     -  (8,869) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (21)  (194)  (215) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน    -  (1)  (1) 
รวม (8,890)  (195)  (9,085) 

 

* งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารเพ่ือแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
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13 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 

    (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
   (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 5     -     -  34  3,500 
          

อ่ืนๆ          
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย    5,764  4,036  5,764  4,036 
เจา้หน้ีอ่ืนๆ   2,519  891  2,041  777 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย   1,453  931  1,327  847 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้   545  803  545  803 
อ่ืนๆ   480  565  469  562 
   10,761  7,226  10,146  7,025 

รวม   10,761  7,226  10,180  10,525 
 

เจา้หน้ีอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 
 

14 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้    
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2558  2557  2558  2557 
    (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
   (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
 

 
 

 
 

 
 

-   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   13,557  12,841  13,557  12,841 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
1,569 

 
969 

 
1,569 

 
969 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน   15,126  13,810  15,126  13,810 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2558  2557  2558  2557 
    (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
   (พันบาท) 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          
     -   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   70,249  83,880  70,249  83,880 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   4,209  1,657  4,209  1,657 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน   74,458  85,537  74,458  85,537 

          
รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้   89,584  99,347  89,584  99,347 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  13,557  12,841  13,557  12,841 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 62,166  59,404  62,166  59,404 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 8,083  24,476  8,083  24,476 
รวม 83,806  96,721  83,806  96,721 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558  2557 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
 (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 37,231  37,345  37,231  37,345 
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ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัท าสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ก าหนด
ช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1.43 ลา้นบาท โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนกนัยายน 2557 ดอกเบ้ียก าหนดช าระเป็นราย
เดือนในอตัรา MLR ลบอตัราร้อยละ 2.375 ต่อปีส าหรับสองปีแรก  MLR ลบอตัราร้อยละ 2.125 ต่อปี ส าหรับปีท่ี
สามถึงส่ี และ MLR ลบอตัราร้อยละ 1.625 ต่อปีส าหรับปีท่ีเหลือ เงินกูย้ืมน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินแปลง
หน่ึงพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าวและเคร่ืองจกัรกบัอุปกรณ์ของบริษทัและการโอนสิทธิประโยชน์จากการ
เอาประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และการรักษาสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัใหญ่ในบริษทั
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัตลอดอายสุญัญาฉบบัน้ี 

 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 87.83 ลา้นบาท 
(2557: 21.33 ล้านบาท) 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม* / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่า
อนาคตของ
จ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระ            
     ภายในหน่ึงปี 1,816  (247)  1,569  1,069  (100)  969 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
     หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,537  (328)  4,209  1,751  (94)  1,657 
รวม 6,353  (575)  5,778  2,820  (194)  2,626 

 
* งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารเพ่ือแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท 
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15 ทุนเรือนหุ้น      
 

 มูลค่าหุน้  2558  2557 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 100  1,600  160,000  1,600  160,000 
ลดทุน 100  (160)  (16,000)     -     - 
ออกหุน้ใหม่ 100  2,024  202,400     -     - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 100  3,464  346,400  1,600  160,000 
          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 100  1,600  160,000  1,600  160,000 
ลดทุน 100  (160)  (16,000)     -     - 
ออกหุน้ใหม่ 100  2,024  202,400     -     - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 100  3,464  346,400  1,600  160,000 

 
การลดทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน
เงิน 16 ล้านบาท โดยลดทุนจดทะเบียนจากจ านวน 160 ล้านบาท (1,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น
จ านวน 144 ลา้นบาท (1,440,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนท่ีกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
 
การเพิม่ทุน 
 

เม่ือวนัท่ี  17 ธันวาคม  2558 การประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 202.4 ลา้นบาท โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจ านวน 144 ลา้นบาท (1,440,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น
จ านวน 346.4 ลา้นบาท (3,464,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงทุนดงักล่าวท่ี
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 
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16 ส ารอง  
 

การจดัสรรก าไรและ/หรือก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินปันผล จนกวา่ทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผ่ือขาย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

17 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัได้น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการ
รายงาน ส่วนงานด าเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีได้
รายงานต่อผูมี้อ  านาจการตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปัน
ส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
ส่วนงานที่รายงาน 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานท่ีรายงานดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจอ่ืนๆ 
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การด าเนินงานอ่ืนรวมถึงกิจการท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินการ ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือก าหนดส่วนงานท่ี
รายงานในปี 2558 หรือ 2557 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูล
ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  รวม  ตดัรายการระหว่างกัน  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                    
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 340,360  273,914  -  -  340,360  273,914  -  -  340,360  273,914 
- รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 19,938  19,413  -  -  19,938  19,413  -  -  19,938  19,413 
รวม 360,298  293,327  -  -  360,298  293,327  -  -  360,298  293,327 

                    
ดอกเบ้ียรับ  824  551  1     -  825  551     -     -  825  551 
ดอกเบ้ียจ่าย  (4,405)  (1,605)     -     -  (4,405)  (1,605)     -     -  (4,405)  (1,605) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (5,932)  (4,962)     -     -  (5,932)  (4,962)     -     -  (5,932)  (4,962) 
                    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 120,771  111,177  (3,335)  (858)  117,436  110,319     -     -  117,436  110,319 
                    
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 199,616  154,982     -     -  199,616  154,982     -     -  199,616  154,982 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน 661,065  692,995  203,240  206,094  864,305  899,089  (206,783)  (210,250)  657,522  688,839 
หน้ีสินส่วนงาน 154,395  140,520  615  200  155,010  140,720  (34)  (3,500)  154,976  137,220 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานท่ี 1 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 360.3 ลา้นบาท (2557: 293.3 ล้านบาท) 
จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 

18 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  17,788  14,849  17,788  14,849 
อ่ืนๆ   2,135  1,805  2,135  1,805 
รวม  19,923  16,654  19,923  16,654 

 

19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
  (พันบาท) 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ  181,876  138,609  181,876  138,609 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  1,693  1,575  1,693  1,575 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 18 19,923  16,654  19,923  16,654 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  5,932  4,962  5,932  4,962 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา  8,530  1,771  7,372  1,690 
อ่ืนๆ  23,397  21,039  21,167  20,262 
รวมต้นทุนในการให้บริการ 
     และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
241,351 

  
184,610 

  
237,963 

  
183,752 
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20 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   131   203  131  203 
         

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    12 732  195  732  195 
         

รวมภาษเีงินได้  863  398  863  398 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   
 
  งบการเงินรวม 
  2558  2557 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
  อตัราภาษี 

(ร้อยลน) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยลน) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    117,436    110,319 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20.00  23,487  20.00  22,064 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี       (24,701)    (22,721) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    1,410    884  
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

    
667 

                  
171  

รวม  0.73  863  0.36  398 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557 
  อตัราภาษี 

(ร้อยลน) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยลน) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    120,771    111,177 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20.00  24,154  20.00  22,235 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    (24,701)    (22,721) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    1,410           884 
รวม  0.71  863  0.36  398 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 
2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

21 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานพาหนะ 
ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 
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(ง) ให้ไดรั้บอนุญาตใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 
(จ) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการทั้งหมดของกิจการเป็นรายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
 

22 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ปรับปรุงใหม่) 
  (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั         
     ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน)  116,573  109,920  119,909  110,778 

         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ  วนัท่ี 1 มกราคม  1,600  1,600  1,600  1,600 
ผลกระทบจากลดทุนของบริษทัวนัท่ี  
   20 กรกฎาคม 2558 

 
(72)     -  (72)     - 

ผลกระทบจากเพ่ิมทุนของบริษทัวนัท่ี  
   17 ธนัวาคม 2558 

 
83     -  83     - 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก          
     (ขั้นพื้นฐาน)  1,611  1,600  1,611  1,600 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  72.37  68.70  74.44  69.24 
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23 เงนิปันผล   
 

ในการประชุมวิสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 210 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 336 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่       
ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2558 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 16 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
ระหวา่งปี 2558 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 16 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
ระหวา่งปี 2557 
 

24 เคร่ืองมือทางการเงนิ   
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน   
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการ
เกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
 การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน   
 
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัคือ เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ฝ่ายบริหารไดมี้
การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผล
ประกอบการและฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งยิ่งข้ึน รวมทั้งการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหาร
เงินทุนเพ่ือการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
14)    
 
จากการท่ีบริษทัจะตอ้งใชเ้งินลงทุนตามแผนการพฒันาโครงการท่ีไดด้ าเนินการต่อเน่ืองมาโดยตลอดนั้น เพ่ือเป็น
การลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัมีแผนปรับโครงสร้างดอกเบ้ียใหก้ารกูย้ืมเงินระยะยาว
สัญญามีการคิดอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ในขณะเดียวกนั 
บริษทัยงัคงมีโอกาสส าหรับทางเลือกอ่ืนๆ ในการระดมทุนท่ีไม่ใช่เงินกู ้เช่น การหาผูร่้วมทุนอ่ืนในการพฒันา
โครงการ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารจดัการเงินทุนของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม   
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระมี
ดงัน้ี 

 

 
* งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารเพ่ือแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 
 

 งบการเงินรวม* / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี  
หลงัจาก 5 

ปี  รวม 
 (ร้อยลนต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2558          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.625 – 4.750  13,557  62,166  8,083  83,806 
รวม   13,557  62,166  8,083  83,806 

          
ปี 2557           
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.750  12,841  59,404  24,476  96,721 
รวม   12,841  59,404  24,476  96,721 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

66 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด  ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัมีความเส่ียง
ทางดา้นเครดิตต ่า เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัอยูภ่ายใตส้ัญญาระยะยาวกบัคู่สญัญาซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีมี
ขนาดใหญ่และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

  
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี  
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาดมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงมูลค่า
ยติุธรรม 
 
ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นมีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

  งบการเงินรวม 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2558          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,529  6,529     -     -  6,529 
          
31 ธันวาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ)          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 38,787  38,787     -     -  38,787 
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เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

ล าดบัช้ันของมลูค่ายติุธรรม 
 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 1 ส าหรับตราสารหน้ี ตามราคาซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2557          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 32,593  32,593     -     -  32,593 
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25 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)    
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
   ที่ยกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 4,800  1,800  4,800  1,800 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 12,300  2,850  12,300  2,850 
รวม 17,100  4,650  17,100  4,650 

        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  38,366  41,946  38,366  41,946 

 
(ก) บริษทัท าสัญญาเช่าถงัอดัแก็สกบับริษทัแห่งหน่ึงหลายฉบบั ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน มีก าหนดระยะเวลา 

5 ปี ถึง 6 ปี โดยส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆกนัจนถึงเดือนกนัยายน 2563 
 

(ข) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัในทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนังสือค ้ า
ประกนัการปฏิบติังานตามสญัญา (2557: 30 ล้านบาท) 

 
(ค) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนักบัสาขาของสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 8.37 ลา้นบาท  

โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวออกหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (2557: 11.95 ล้านบาท) 
 
26 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

69 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558)   
ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558)  

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 
 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
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27 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2558 การจดัประเภทรายการเหล่าน้ีเป็นไปตามการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ซ่ึงเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะมาถือปฏิบติั ดงัท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 การจดั
ประเภทรายการอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี    

 
 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่  ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (พันบาท)  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            
เงินลงทุนชัว่คราว 38,787           30,000   68,787           32,593            30,000            62,593  
ลูกหน้ีการคา้  -           56,569           56,569   -           56,569            56,569 
ลูกหน้ีอ่ืน -                 930                  930   -                 930                  930  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน          57,456         (57,456)  -           57,456         (57,456)  - 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง -             3,413              3,413   -             3,413              3,413  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน            4,142            (4,142)  -             4,142            (4,142)  - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          30,000         (30,000)  -           30,000         (30,000)  - 
เจา้หน้ีการคา้  -        (20,902)        (20,902)  -        (20,902)        (20,902) 
เจา้หน้ีอ่ืน -        (7,226)  (7,226)  -        (10,525)        (10,525) 
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 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่  ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (พันบาท)  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23,118  23,118  -  (26,417)       26,417   - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
      (12,841) 

 
      (12,841) 

  
- 

 
      (12,841) 

 
      (12,841) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
            (969) 

 
            (969) 

  
- 

 
            (969) 

 
            (969) 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด 
    ช าระภายในหน่ึงปี       (13,910) 

 
         13,910  

  
- 

 
      (13,910) 

 
         13,910  

  
- 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                (99)                   99   -                 (99)                   99   - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน          (5,403)             5,403   -           (5,403)             5,403   - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน                   -              (1,657)           (1,657)                    -              (1,657)           (1,657) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน          (1,751)             1,751   -           (1,751)             1,751   - 

   -      -   
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 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่  ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (พันบาท)  (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุน            
ตน้ทุนการใหบ้ริการ          171,060             (1,879)           169,181            171,060              (1,879)           169,181  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,749               1,879   29,628             26,891                1,879              28,770  
รวม   -      -   
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  1 มกราคม 2557 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 
  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       
เงินลงทุนชัว่คราว  69,478  10,150  79,628 
ลูกหน้ีการคา้   -  51,580  51,580 
ลูกหน้ีอ่ืน  -  1,275  1,275 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  52,530  (52,530)  - 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง  -  6,498  6,498 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  7,639  (7,639)  - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  10,150  (10,150)  - 
เจา้หน้ีการคา้   -  (25,230)  (25,230) 
เจา้หน้ีอ่ืน  -  (5,799)  (5,799) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (26,174)  26,174  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
- 

  
(14,100) 

  
(14,100) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
 - 

  
(758) 

  
(758) 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว 
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
(14,879) 

  
14,879 

  
- 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  (32)  32  - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (5,591)  5,591    - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  -  (648)  (648) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (675)  675  - 
    -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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