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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ    
ผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพ เจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

การพิจารณารายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ต) และขอ้ 12  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัไดท้ าสญัญารับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติท่ี
เข้าเง่ือนไขว่าเป็นข้อตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสัญญาเช่า
ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
ต่อมาในปี 2560 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัร ซ่ึงตน้ทุน
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นส่วน
หน่ึงของรายการอุปกรณ์ 

เน่ืองจากการบญัชีดงักล่าวมีความซับซ้อน ผูบ้ริหารตอ้ง
พิจารณาการประเมินข้อตกลงภายหลงัวนัท่ีเร่ิมต้นของ
ขอ้ตกลงว่าเป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการฉบบัท่ี 4 หรือไม่ และจ านวนเงินของรายจ่ายฝ่าย
ทุนดงักล่าวมีนยัส าคญั ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัในการตรวจสอบ 
  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึง 
 ท าความเข้าใจเน้ือหาสาระท่ีส าคัญของข้อตกลงตาม

สัญญ าจ้างอัด ก๊ าซธรรมชาติ  รวม ถึ งวิ ธี ก ารและ 
การพิจารณาของผูบ้ริหารในการพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
สถานการณ์ว่าบริษทัตอ้งมีการประเมินใหม่ของขอ้ตกลง
ภายใตก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการฉบบัท่ี 4 
หรือไม่  

 สุ่มทดสอบรายการรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี
กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประเมินความเหมาะสมของการพิจารณาของผูบ้ริหารใน
การพิจารณ าการประเมินข้อตกลงว่า เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
 

 
ข้อมลูอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน



 

 

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ   

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง



 

 

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจา้ข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้  

 



 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นภาพร สาธิตธรรมพร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  7494 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 



บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 21,784,847       8,567,267       21,560,870        8,477,762       

เงินลงทุนชวัคราว 6 425,397,906     96,769,620     393,570,060      65,508,059     

ลูกหนีการคา้ 7 57,266,248       122,753,450   57,266,248        122,753,450   

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 16,703,019       20,122,770     16,703,019        20,122,770     

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 4 1,653,209         1,180,775       1,618,111          1,118,198       

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองหมุนเวียน 1,261,144         910,433          1,261,144          910,433          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 524,066,373     250,304,315   491,979,452      218,890,672   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                    -                  201,999,400      201,999,400   

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 8 210,607,323     221,662,077   210,607,323      221,662,077   

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองไม่หมุนเวียน 1,484,198         1,291,721       1,484,198          1,291,721       

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 11 171,617,614     12,121,851     -                     -                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 128,309,598     273,419,297   128,309,598      113,923,534   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,886,347         3,379,074       3,886,347          3,379,074       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 982,316            -                  982,316             -                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 516,887,396     511,874,020   547,269,182      542,255,806   

รวมสินทรัพย์ 1,040,953,769  762,178,335   1,039,248,634   761,146,478   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 13 40,000,000       -                  40,000,000        -                  

เจา้หนีการคา้ 28,798,092       31,485,643     28,798,092        31,485,643     

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 14 15,854,823       14,701,790     15,462,479        14,519,946     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 14,680,076       14,043,314     14,680,076        14,043,314     

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 1,076,021         1,622,495       1,076,021          1,622,495       

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 100,409,012     61,853,242     100,016,668      61,671,398     

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 41,567,512       56,247,396     41,567,512        56,247,396     

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ 13 1,510,239         2,586,260       1,510,239          2,586,260       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,854,486         9,799,369       9,854,486          9,799,369       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 597,999            1,110,810       597,999             1,110,810       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,090,000         -                  1,090,000          -                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 54,620,236       69,743,835     54,620,236        69,743,835     

รวมหนสิีน 155,029,248     131,597,077   154,636,904      131,415,233   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน 465,000,000     465,000,000   465,000,000      465,000,000   

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 465,000,000     346,400,000   465,000,000      346,400,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 297,618,600     -                  297,618,600      -                  

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 26,000,000       22,200,000     26,000,000        22,200,000     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 96,401,183       261,518,766   95,637,446        260,904,792   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 904,738            462,492          355,684             226,453          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 885,924,521     630,581,258   884,611,730      629,731,245   

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,040,953,769  762,178,335   1,039,248,634   761,146,478   

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 18

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23 310,149,412   385,546,006   310,149,412   385,546,006   

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 21,434,202     22,184,661     21,434,202     22,184,661     

รายไดอื้น 4 2,120,220       6,649,257       1,559,250       1,269,730       

รวมรายได้ 333,703,834   414,379,924   333,142,864   409,000,397   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 21 190,130,364   236,633,009   190,130,364   236,633,009   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 21 61,252,741     47,739,244     60,841,534     44,769,453     

ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย 21 -                  -                  -                 666,297          

ตน้ทุนทางการเงิน 8,345,547       4,114,151       8,345,547       4,114,151       

รวมค่าใช้จ่าย 259,728,652   288,486,404   259,317,445   286,182,910   

กําไรก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนือง 73,975,182     125,893,520   73,825,419     122,817,487   

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 22 (55,117)           (308,922)         (55,117)          17,003            

กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนือง 73,920,065     125,584,598   73,770,302     122,834,490   

การดําเนินงานทียกเลิก

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 

   - สุทธิจากภาษี 9 -                  2,057,322       -                 -                 

กําไรสําหรับปี 73,920,065     127,641,920   73,770,302     122,834,490   

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 24

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.103 0.181 0.102 0.177 

กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  0.003 -                 -                 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับปี 73,920,065     127,641,920   73,770,302     122,834,490   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือขาย 6 129,231          393,588          129,231          226,453          

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 129,231          393,588          129,231          226,453          

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

   ผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 730,032          -                  730,032          -                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 730,032          -                  730,032          -                 

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 859,263          393,588          859,263          226,453          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 74,779,328     128,035,508   74,629,565     123,060,943   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

 ทุนเรือนหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2559 346,400,000      -                   16,000,000        140,076,846      68,904                502,545,750 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                     -                   -                     127,641,920      -                      127,641,920      

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                   -                     -                     393,588              393,588             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                   -                     127,641,920 393,588              128,035,508      

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17, 25 -                     -                   6,200,000          (6,200,000)         -                      -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 346,400,000 -                   22,200,000 261,518,766 462,492 630,581,258 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

 ทุนเรือนหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2560 346,400,000      -                   22,200,000        261,518,766      462,492              630,581,258 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผุ้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เพิมหุน้สามญั 16 118,600,000      297,618,600    -                     -                     -                      416,218,600      

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                     -                   -                     (235,967,680)     -                      (235,967,680)     

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 118,600,000      297,618,600    -                     (235,967,680)     -                      180,250,920      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                     -                   -                     73,920,065        -                      73,920,065        

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                   -                     730,032             442,246              1,172,278          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                   -                     74,650,097 442,246              75,092,343        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                     -                   3,800,000          (3,800,000)         -                      -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 465,000,000 297,618,600 26,000,000 96,401,183 904,738 885,924,521 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

 ทุนเรือนหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 346,400,000     -                    16,000,000       144,270,302     -                       506,670,302     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                    -                    -                    122,834,490     -                       122,834,490     

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    226,453               226,453            

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                    -                    -                    122,834,490     226,453               123,060,943     

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17, 25 -                    -                    6,200,000         (6,200,000)       -                       -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 346,400,000 -                    22,200,000 260,904,792 226,453 629,731,245 

บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

 ทุนเรือนหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 346,400,000     -                    22,200,000       260,904,792     226,453               629,731,245     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผุ้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เพมิหุน้สามญั 16 118,600,000     297,618,600     -                    -                    -                       416,218,600     

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                    -                    -                    (235,967,680)   -                       (235,967,680)   

รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 118,600,000     297,618,600     -                    (235,967,680)   -                       180,250,920     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                    -                    -                    73,770,302       -                       73,770,302       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    730,032            129,231               859,263            

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                    -                    -                    74,500,334       129,231               74,629,565       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                    -                    3,800,000         (3,800,000)       -                       -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 465,000,000 297,618,600 26,000,000 95,637,446 355,684 884,611,730 

บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสําหรับปี 73,920,065        127,641,920       73,770,302        122,834,490       

กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 9 -                    (2,057,322)          -                     -                      

กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 73,920,065        125,584,598       73,770,302        122,834,490       

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 22 55,117               308,922              55,117               (17,003)               

ตน้ทุนทางการเงิน 8,345,547          4,114,151           8,345,547          4,114,151           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21 5,726,105          5,864,607           5,726,105          5,864,607           

ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                    -                      -                     666,297              

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด 6 (776,041)           (475,815)             (772,770)            (458,306)             

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดินและอุปกรณ์ 220,923             (5,242,687)          220,923             1,313,841           

ประมาณหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 603,376             338,454              603,376             338,454              

ดอกเบียรับ (104,908)           (52,267)               (103,759)            (49,166)               

87,990,184 130,439,963 87,844,841 134,607,365 

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 65,487,202        (49,934,381)        65,487,202 (49,934,381)

ลูกหนีหมุนเวยีนอนื (133,090)           (2,369,713)          (203,082) (213,089)

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 14,474,505        5,227,862           14,474,505 5,227,862           

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง (543,188)           (550,865)             (543,188) (550,865)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (982,316)           -                      (982,316) -                      

เจา้หนีการคา้ (2,687,551)        (12,557,135)        (2,687,551) (12,557,135)        

เจา้หนีหมุนเวยีนอนื 1,075,847          4,313,672           855,355 4,402,655           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,090,000          -                      1,090,000 -                      

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (249,930)           -                      (249,930) -                      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 165,521,663 74,569,403 165,085,836 80,982,412 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (417,043)           (340,454)             (364,539) (24,519)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 165,104,620 74,228,949 164,721,297 80,957,893 

(บาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด 6 527,550,000      283,328,413       527,300,000      279,376,700       

เงินสดจ่ายเพอืซือกองทุนเปิด 6 (854,960,000)    (372,700,000)      (854,460,000)     (344,200,000)      

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย 9 -                    -                      -                     4,083,628           

เงินสดรับจากการขายทีดินและอุปกรณ์ 183                    32,192,732         183                    888,094              

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (20,219,687)      (2,896,682)          (20,219,687)       (2,896,682)          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (620,860)           (3,038,652)          (620,860)            (3,038,652)          

เงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงานทียกเลิก 9 -                    4,083,628           -                     -                      

ดอกเบียรับ 104,908             52,267                103,759             49,166                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (348,145,456) (58,978,294) (347,896,605) (65,737,746)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 16 416,218,600      -                      416,218,600      -                      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 250,000,000 -                      250,000,000 -                      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (210,000,000)    -                      (210,000,000)     -                      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (14,043,122)      (13,515,284)        (14,043,122)       (13,515,284)        

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดจาก

   สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ (1,622,495)        (1,568,674)          (1,622,495)         (1,568,674)          

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 (235,967,680)    -                      (235,967,680)     -                      

ดอกเบียจ่าย (8,326,887)        (4,220,023)          (8,326,887)         (4,220,023)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 196,258,416 (19,303,981) 196,258,416 (19,303,981)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 13,217,580 (4,053,326) 13,083,108 (4,083,834)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 8,567,267          12,620,593         8,477,762          12,561,596         

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 5 21,784,847 8,567,267 21,560,870 8,477,762 

(บาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

17 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
9 การด าเนินงานท่ียกเลิก 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
15 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
16 ทุนเรือนหุน้ 
17 ส ารอง 
18 ส่วนงานด าเนินงาน 
19 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
20 สญัญาเช่าด าเนินงาน 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ภาษีเงินได ้
23 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
24 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
25 เงินปันผล 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีส านกังานใหญ่
และสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160  
 
ส านกังานสาขา 1 : เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18110  
 
ส านกังานสาขา 2 : เลขท่ี  252/108 (บี ) และ  252/109 (ซี ) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์   ชั้ น ท่ี  21 ถนน

รัชดาภิเษกแขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
   
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์จากบริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 72) และบริษทั ไทย อลัเทอเนอทีฟ เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป 
จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 28) เป็นผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาในตระกูลสุเมธโชติเมธา (ถือหุ้นร้อยละ 72) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั และตระกูลนนัที (ถือหุ้นร้อยละ 28) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อลัเทอเนอทีฟ  
เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั  

 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 บริษทัเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนแก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 237.20 ลา้นหุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 25.51 ของทุนจดทะเบียน 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 

 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดแ้ก่ ตระกูลสุเมธโชติเมธา (ถือหุ้นร้อยละ 54) และตระกูลนันที  
(ถือหุน้ร้อยละ 21)  
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บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 4 และ 10 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2560 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้ เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง 
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี    
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจาก 
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ี 
มีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
เงินลงทุนเผื่อขาย  มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
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(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ไดแ้ก่ หมายเหตุขอ้ 3 (จ)  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทับางขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่ม     
ผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั และรายงานโดยตรงต่อ
ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา 
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึง
การจดัล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 

ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ี

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
  
 หมายเหตุขอ้ 11 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 หมายเหตุขอ้ 26 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

22 

 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (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 
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(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) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น 

 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
             
            ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมูลค่ายอดคงคา้งสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้กัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้ตกลงซ่ึงไม่ไดมี้รูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้สิทธิในการใชสิ้นทรัพยต์าม
ระยะเวลาท่ีก าหนด สินทรัพยด์งักล่าวมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและมีการให้ผลตอบแทนในลกัษณะของการจ่ายคืน 
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดยพิจารณาวา่ขอ้ตกลงใหสิ้ทธิการควบคุมสินทรัพยแ์ก่คู่สญัญาหรือไม่ 
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(ฉ) อะไหล่และวัสดส้ิุนเปลือง 
 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน ตน้ทุนของอะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อน 
ออกก่อน 

 
(ช) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
ก าหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึก
ดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ยและ
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคา
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ี
ตามสัญญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  

 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 - 20 ปี 
ระบบไฟฟ้า        10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน ตามระยะเวลาสญัญาเช่า และ 5 ปี 
ยานพาหนะ          5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม กลุ่มบริษทัไม่ตดัจ าหน่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 
(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุน 
 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษัท 
มีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
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ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

  
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน  
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 
(ณ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 
การให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   

 
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 

 
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
รายได้ค่าเช่า 
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รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 

 
(ต) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลงหรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสญัญาเช่าและส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินแต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่ายและตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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(ถ) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี 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
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี 
เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ท) การด าเนินงานที่ยกเลิก 
 

การด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษทั เป็นสายงานธุรกิจท่ีส าคญัหรือเขตภูมิศาสตร์ท่ี
แยกต่างหากท่ียกเลิกหรือถือไวเ้พ่ือขาย หรือเป็นบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมาเพ่ือขายต่อ โดยจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ี
ยกเลิกเม่ือมีการขาย หรือเม่ือเขา้เง่ือนไขของการถือไวเ้พ่ือขาย แลว้แต่เวลาใดจะเกิดข้ึนก่อน เม่ือมีการจดัประเภท
เป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก งบก าไรขาดทุนท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหม่เสมือนว่า ส่วนงานนั้นไดถู้ก
ยกเลิกตั้งแต่ตน้งวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
 

(น) รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท  
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั เอสเค 15 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สากล เอนเนอยี ไบโอแมส  
พาวเวอร์ 15 จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ทั้งหมด 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลยี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ที ไลน ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ธารธนาคม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั เอน็15 เทคโนโลยี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ซีเอสเค เวสท ์รีไซคล่ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ซีเอสเค อินเวนทอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ทรานส์ เอนเนอยี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ไทย อลัเทอเนทีฟ เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
        

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 14,420  14,403  14,420  14,403 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 46  84  46  84 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 14,466  14,487  14,466  14,487 

        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 213  193  213  193 
ค่าเช่า 2,539  1,123  2,539  1,123 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 30  32  30  32 

 

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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ภาระค ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทับางท่านค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชยไ์ด้
ให้แก่กลุ่มบริษทัและบริษทัรวมเป็นจ านวนเงิน 326 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 201 ล้านบาท) และประกนัหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าการเงินโดยไม่มีภาระค่าใชจ่้ายจากการค ้าประกนัดงักล่าว 

 
5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 329  339  325  335 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 64  71  64  71 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 21,392  8,157  21,172  8,072 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,785  8,567  21,561  8,478 

 
6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กองทุนเปิด 425,398  96,770  393,570  65,508 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของกองทุนเปิดท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 96,770  6,529  65,508  - 
ซ้ือระหวา่งปี 854,960  372,700  854,460  344,200 
ขายระหวา่งปี (526,774)  (282,853)  (526,527)  (278,918) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 442  394  129  226 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 425,398  96,770  393,570  65,508 

7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน – ส่วนท่ีหมุนเวียน 57,266  122,753  57,266  122,753 

 
 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 57,266  60,973  57,266  60,973 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  61,780  -  61,780 

รวม 57,266  122,753  57,266  122,753 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
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8 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 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,321  41,557  126,690  126,690  222,522  254,194  386,533  422,441 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (20,618)  (21,434)  (72,664)  (76,782)  (65,941)  (82,440)  (159,223)  (180,656) 

  สุทธิ 16,703  20,123  54,026  49,908  156,581  171,754  227,310  241,785 

 
บริษทัท าสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) “ปตท.” จ านวนสองสัญญา เพ่ือด าเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวเขา้
เง่ือนไขวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสญัญาเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  
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9 การด าเนินงานที่ยกเลกิ 
 
ในการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทั สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัและ
ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ
เลิกกิจการ ดงันั้นกลุ่มบริษทัแสดงผลการด าเนินงานบริษทั สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จ ากดั เป็นการด าเนินงาน 
ท่ียกเลิกส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 การจดทะเบียนยกเลิกกิจการได้ถูกด าเนินการในวนัท่ีผูถื้อหุ้น 
ไดล้งมติการยกเลิกกิจการ โดยบริษทัยอ่ยส้ินสุดการช าระบญัชีเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 

 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 
 (พันบาท) 
ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานที่ยกเลกิ   
รายได ้ 2,556 
ค่าใชจ่้าย  (499) 
ผลการด าเนินงานจากกจิกรรมการด าเนินงาน 2,057 
ภาษีเงินได ้ - 
ก าไรส าหรับปี 2,057 

  
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.003 

 

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกจ านวน 2.06 ลา้นบาท จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัทั้งจ านวน 
 

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 
 (พันบาท) 
กระแสเงนิสดได้มาจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ  
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,026 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 2,057 
กระแสเงนิสดได้มาจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ 4,083 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 201,999  206,749  
ตดัจ าหน่ายเงินลงทุน -      (4,750)  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 201,999  201,999  

 
การยกเลิกกิจการของบริษัท สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จ ากัด 

 
ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุขอ้ 9 บริษทั สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดจ้ดทะเบียน
เลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 และส้ินสุดการช าระบญัชีเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สดัส่วนความเป็น         

 ลกัษณะธุรกิจ  เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทัย่อย   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสเค 15 จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  140,000  140,000  140,000  140,000  -  - 
บริษทั สากล เอนเนอยี ไบโอแมส 

พาวเวอร์ 15 จ ากดั  
 

ผลิตและจ าหน่าย ไฟฟ้า 
  

99.99 
  

99.99 
  

61,999 
  

  61,999 
  

61,999 
   

 61,999 
  

- 
  

- 
รวม       201,999  201,999  201,999  201,999  -  - 

 
บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   12,122     -     -     - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 159,496  12,122     -     - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  171,618  12,122     -     - 

 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 176.89 ลา้นบาท (2559: 12.52 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยบริษทั เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั และ บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั ซ่ึง
เป็นผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย
พิจารณาราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2  
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม สัญญาน้ีไม่สามารถ
ยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 2 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า และอสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง
กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวนประมาณ 100.98 ลา้นบาท 
(2559 : ไม่มี) เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 
 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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12 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 2559 275,000  7,954  20,897  270  2,237  11,206  19,196  106  336,866 
เพ่ิมข้ึน    -  183  174  364  123  1,181     -  872  2,897 
จ าหน่าย   (24,748)     -     -     -  (41)  (169)   (3,159)  (40)  (28,157) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพย ์
   เพ่ือการลงทุน   (12,122) 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
  (12,122) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  
   และ 1 มกราคม 2560 

 
238,130 

  
8,137 

  
21,071 

  
634 

  
2,319 

  
12,218 

  
16,037 

  
938 

  
299,484 

เพ่ิมข้ึน    -     -  202     -  93  2,844     -  17,081  20,220 
จ าหน่าย -  -  (120)  -  (93)  (4,130)     -  (131)  (4,474) 
โอน -  92  2,449  1,587  -  6,546  -  (10,674)  - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพย ์
   เพ่ือการลงทุน (159,496) 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
(159,496) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 78,634  8,229  23,602  2,221  2,319  17,478  16,037  7,214  155,734 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินรวม 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559    -  1,718  3,350  52  1,653  8,910  5,801     -  21,484 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    -  401  1,050  44  293  1,139  2,861     -  5,788 
จ าหน่าย    -     -     -     -  (40)  (167)  (1,000)     -  (1,207) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559   
   และ 1 มกราคม 2560    - 

  
2,119 

  
4,400 

  
96 

  
1,906 

  
9,882 

  
7,662 

 
   - 

  
26,065 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    -  417  1,203  143  181  1,019  2,649     -  5,612 
จ าหน่าย    -     -  (31)     -  (92)  (4,130)     -     -  (4,253) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560    -  2,536  5,572  239  1,995  6,771  10,311  -  27,424 

 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

47 

 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 2559                  
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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                   
   และ 1 มกราคม 2560                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 238,130  6,018  16,671  538  413  2,336  2,333  938  267,377 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  6,042     -  6,042 
 238,130  6,018  16,671  538  413  2,336  8,375  938  273,419 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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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 2560                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 78,634  5,693  18,030  1,982  324  10,707  934  7,214  123,518 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  4,792     -  4,792 
 78,634  5,693  18,030  1,982  324  10,707  5,726  7,214  128,310 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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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 2559 78,634  7,954  20,897  270  2,237  11,206  19,196  106  140,500 
เพ่ิมข้ึน    -  183  174  364  123  1,181     -  872  2,897 
จ าหน่าย    -     -     -     -  (41)  (169)  (3,159)  (40)  (3,409) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559   
   และ 1 มกราคม 2560 

 
78,634 

  
8,137 

  
21,071 

  
634 

  
2,319 

  
12,218 

  
16,037 

  
938 

  
139,988 

เพ่ิมข้ึน    -     -  202     -  93  2,844     -  17,081  20,220 
จ าหน่าย -  -  (120)  -  (93)  (4,130)     -  (131)  (4,474) 
โอน -  92  2,449  1,587  -  6,546  -  (10,674)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 78,634  8,229  23,602  2,221  2,319  17,478  16,037  7,214  155,734 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559    -  1,718  3,350  52  1,653  8,910  5,801    -  21,484 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    -  401  1,050  44  293  1,139  2,861     -  5,788 
จ าหน่าย    -     -     -     -  (40)  (167)  (1,000)     -  (1,207) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559   
   และ 1 มกราคม 2560    - 

  
2,119 

  
4,400 

  
96 

  
1,906 

  
9,882 

  
7,662 

 
   - 

  
26,065 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    -  417  1,203  143  181  1,019  2,649     -  5,612 
จ าหน่าย    -     -  (31)     -  (92)  (4,130)     -     -  (4,253) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560    -  2,536  5,572  239  1,995  6,771  10,311  -  27,424 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

51 

 
 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 2559                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                   
   และ 1 มกราคม 2560                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,634  6,018  16,671  538  413  2,336  2,333  938  107,881 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  6,042     -  6,042 
 78,634  6,018  16,671  538  413  2,336  8,375  938  113,923 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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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 2560                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,634  5,693  18,030  1,982  324  10,707  934  7,214  123,518 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -     -     -     -     -     -  4,792     -  4,792 
 78,634  5,693  18,030  1,982  324  10,707  5,726  7,214  128,310 
 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
มีจ านวน 9.74 ลา้นบาท (2559:  10.94 ล้านบาท) 
 
การค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจ านองสินทรัพยจ์ านวนประมาณ 66.55 ลา้นบาท (2559: 162.49 ล้านบาท และ 61.50 ล้านบาท ตามล าดับ) เป็นหลกัประกนั
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
ในระหวา่งปี_2559_กลุ่มบริษทัโอนท่ีดินไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจจะน า
ท่ีดินใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสาม 
 
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษทัโอนท่ีดินไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้
ท่ีดินดงักล่าวในการด าเนินธุรกิจ 
 
การขายท่ีดิน 
 
เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 31.3 ลา้นบาท 
และไดรั้บรู้ก าไรจากการขายจ านวนเงิน 6.56 ลา้นบาท ท่ีดินดงักล่าวไดถู้กโอนเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  
 

13 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
 

40,000 
  

   - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 14,680 
 

14,043 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  1,076  1,622 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน 55,756  15,665 

    
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 41,568 
 

56,248      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 1,510  2,586 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 43,078  58,834 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 98,834  74,499 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ แสดงตามระยะเวลาครบ
ก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  54,680  14,043 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 41,568  56,248 
รวม 96,248  70,291 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 66,554  162,485  66,554  61,502 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 100,983  -  -  - 

 167,537  162,485  66,554  61,502 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูร้ะยะสั้ นจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงรวมเป็นเงินจ านวน 40 ลา้นบาท 
ซ่ึงประกอบดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งินโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 100 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
ก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1.43 ลา้นบาท จ านวน 84 งวด โดยเร่ิมช าระตั้ งแต่เดือนกนัยายน 2557 
ดอกเบ้ียก าหนดช าระเป็นรายเดือนในอตัรา MLR ลบอตัราร้อยละ 2.375 ต่อปี ส าหรับสองปีแรก MLR ลบอตัราร้อย
ละ 2.125 ต่อปี ส าหรับปีท่ีสามถึงส่ี และ MLR ลบอตัราร้อยละ 1.625 ต่อปี ส าหรับปีท่ีเหลือ เงินกูย้ืมน้ีค ้ าประกนั
โดยกรรมการบริษทับางท่าน และการจดจ านองท่ีดินแปลงหน่ึงพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ของบริษทัและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ภายใตส้ัญญา
เงินกูย้ืมน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และ
การรักษาสดัส่วนการถือหุน้รายใหญ่ในบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 26 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัท่ีไดมี้การจด
ทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตลอดอายสุญัญาฉบบัน้ี 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 299.98 ลา้น
บาท (2559: 196.24 ล้านบาท) 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

                  
 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,175  (99)  1,076  1,791  (169)  1,622 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึง            
    ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,571  (61)  1,510  2,746  (160)  2,586 
รวม 2,746  (160)  2,586  4,537  (329)  4,208 

 
14 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน   4,633  2,812  4,531  2,741 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย   3,105  6,902  3,105  6,902 
โบนสัคา้งจ่าย   3,503  3,145  3,503  3,145 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย   2,664  1,056  2,573  956 
อ่ืนๆ   1,950  787  1,750  776 
รวม   15,855  14,702  15,462  14,520 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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15 หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี  
 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     2560  2559 
     (พันบาท) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      (9,854)  (9,799) 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 

2560 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
ก าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 23)  

 
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2560 

 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      
     ส าหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (9,053)  (70)  (9,123) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (714)  15  (699) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (32)  -  (32) 
รวม (9,799)  (55)  (9,854) 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 

2560 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
ก าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 23)  

 
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2560 

 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      
     ส าหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (9,053)  -  (9,053) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (731)  17  (714) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (32)  -  (32) 
รวม (9,816)  17  (9,799) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  (20,779)  (665)     (20,267)     - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (120)  (222)  (120)  (222) 
รวม (20,899)  (887)     (20,387)  (222) 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึง 2565 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่
มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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16 ทุนเรือนหุ้น      
 

 มูลค่าหุน้  2560  2559 

 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 0.5 / 100  930,000  465,000  3,464  346,400 
ลดมูลค่าหุน้          

จาก 100 บาท เป็น 0.5 บาท 0.5  -  -  689,336  - 
ออกหุน้ใหม่ 0.5  -  -  237,200  118,600 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 0.5  930,000  465,000  930,000  465,000 

      
ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 0.5 / 100  692,800  346,400  3,464  346,400 
ลดมูลค่าหุน้          

จาก 100 บาท เป็น 0.5 บาท 0.5  -  -  689,336  - 
ออกหุน้ใหม่ 0.5  237,200  118,600  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 0.5  930,000  465,000  692,800  346,400 

 
การลดมลูค่าหุ้นและการเพิม่ทุน 
 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ผูถื้อหุ้นอนุมติัการลดมูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวจ้ากเดิม 100  บาทต่อหุ้น เป็น 0.5 บาทต่อหุ้น และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 346.4 ลา้นบาท
(692,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)  เป็นจ านวน 465 ล้านบาท (930,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)        
บริษัทได้จดทะเบียนการลดมูลค่าหุ้นและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวท่ีกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี  
14 กนัยายน 2559  
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การเสนอขายหุ้นสามัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรกจ านวน 
237,200,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 1.80 บาท โดยบริษทัไดรั้บเงินจากการขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนสุทธิจากค่าธรรมเนียม
การจดัจ าหน่ายเป็นจ านวนเงิน 416.22 ลา้นบาท และได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 118.6  
ล้านบาท (237,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) รวมเป็นทุนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 465 ล้านบาท 
(930,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) ท่ีกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560  

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

17 ส ารอง  
 

การจดัสรรก าไรและ/หรือก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผ่ือขาย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

18 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้
อ  านาจการตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน การด าเนินงานของ
แต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ 
ส่วนงาน 2 อ่ืนๆ 
 
การด าเนินงานอ่ืนรวมถึงส่วนงานท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินการ ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือก าหนดส่วนงาน
ท่ีรายงานในปี 2560 หรือ 2559 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูล
ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 จากการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษทั สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จ ากดั  
เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวไดน้ ามาเสนอเป็นการด าเนินงานท่ี
ยกเลิกแลว้ 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  ส่วนงานที่ยกเลกิ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 
   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        
- รายไดจ้ากการให้บริการ 310,150  385,546  -  -  -  -  310,150  385,546  -  -  310,150  385,546 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 21,434  22,185  -  -  -  -  21,434  22,185  -  -  21,434  22,185 

รายไดอ่ื้น 1,559  1,270  615  6,747  -      2,550  2,174  10,567  (54)  (3,918)  2,120  6,649 

รวม 333,143  409,001  615  6,747  -    2,550  333,758  418,298  (54)  (3,918)  333,704  414,380 

                        
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 73,825  122,817  150  2,411  -  2,057  73,975  127,285  -  666  73,975  127,951 
                        
ดอกเบ้ียรับ   104  49  1  3  -  -  105  52  -  -  105  52 
ตน้ทุนทางการเงิน 8,346  4,114  -  -  -  -  8,346  4,114  -  -  8,346  4,114 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,726  5,865  -  -  -  -  5,726  5,865  -  -  5,726  5,865 
รายจ่ายฝ่ายทุน 20,841  5,935  -  -  -  -  20,841  5,935  -  -  20,841  5,935 
                        
สินทรัพยส่์วนงาน                         
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,039,249  761,146  203,705  203,032  -  -  1,242,954  964,178  (202,000)  (202,000)  1,040,954  762,178 
หน้ีสินส่วนงาน                        
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 154,637  131,415  392  182  -  -  155,029  131,597  -  -  155,029  131,597 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน 
 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
ก าไรหรือขาดทุน    
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 73,975  127,951 
ตดัรายการการด าเนินงานท่ียกเลิก -  (2,057) 
ก าไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 73,975  125,894 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์  
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานท่ี 1 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 331.58 ลา้นบาท (2559:  407.73 ล้านบาท) 
จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  34,400  27,724  34,400  27,724 
โครงการเงินสมทบท่ีก าหนดไว ้  1,067  252  1,067  252 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้  349  338  349  338 
อ่ืนๆ   4,739  3,826  4,739  3,826 
รวม  40,555  32,140  40,555  32,140 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือน 
ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 4 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

20 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

สัญญาเช่าด้านผู้เช่า  
 

ก. จ านวนเงินขั้นต า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ิน 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 8,765  4,293  8,765  4,293 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 14,858  11,297  14,858  11,297 
รวม 23,623  15,590  23,623  15,590 

 
บริษทัท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกบับริษทัแห่งหน่ึง ก าหนดระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดเดือนพฤศจิกายน 
2562 
 
บริษทัท าสัญญาเช่าถงัอดัแก็สกบับริษทัแห่งหน่ึงหลายฉบบั ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน มีก าหนดระยะเวลา 2 
ปี ถึง 5 ปี โดยส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆ กนัจนถึงเดือนกนัยายน 2563 
 

บริษทัท าสัญญาเช่ารถยนตก์บับริษทัแห่งหน่ึงหลายฉบบั ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี 
โดยส้ินสุดเดือนกนัยายน 2563 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ข. รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ค่าเช่าจ่าย  4,698  4,920  4,698  4,920 
ค่าบริการจ่าย  195  -  195  - 

รวม  4,893  4,920  4,893  4,920 

  
สัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่า 
 
กลุ่มบริษทัใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
 
ก. จ านวนเงินขั้นต า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคต 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ 
มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 440  480  -  - 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  440  -  - 

รวม 440  920  -  - 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ  169,781  214,887  169,781  214,887 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  2,180  1,648  2,180  1,648 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 19 40,555  32,140  40,555  32,140 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  5,726  5,865  5,726  5,865 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา  5,618  4,178  5,228  3,596 
อ่ืนๆ  27,523  25,654  27,502  23,933 
รวมต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 251,383  284,372  250,972  282,069 

 
22 ภาษเีงินได้  

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   -  326  -  - 
         

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  15        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     55  (17)  55  (17) 
         

รวมภาษเีงินได้  55  309  55  (17) 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   
 

  งบการเงินรวม 
  2560  2559 
  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    73,975    127,951 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20.00  14,795  20.00  25,590 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    -    (8,633) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    784    1,012 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พ่ิม    (19,547)    (16,956) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก    (61)    (588) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
4,084 

   
17 

อ่ืนๆ    -    (133) 
รวม  0.07  55  0.24  309 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559 
  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    73,825    122,817 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20.00  14,765  20.00  24,563 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    -    (8,633) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    784    1,009 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พ่ิม    (18,547)    (16,956) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
  4,053    - 

รวม  0.07  55  (0.01)  (17) 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 

 
23 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 
 
(ง) ให้ไดรั้บอนุญาตใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบั

แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
(จ) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
  2560  2559 
  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ
การ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
     (พันบาท) 
รายไดท้ั้งหมด  287,074  46,630  333,704  407,731  6,649  414,380 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559 
  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ
การ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
     (พันบาท) 
รายไดท้ั้งหมด  287,074  46,069  333,143  407,731  1,269  409,000 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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24 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    2560  2559  2560  2559 

   การด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

 
รวม 

 
 

  

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 73,920 

 

125,585  2,057  127,642  73,770  122,834 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 692,800 692,800  692,800  692,800  692,800  692,800 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 27,294 -  -  -  27,294  - 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 720,094 692,800  692,800  692,800  720,094  692,800 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.103 0.181  0.003  0.184  0.102  0.177 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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25 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมวิสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3406 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 235.97 ลา้นบาท และจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 6.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนมีนาคม 2560 

 
26 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน   
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการ
เกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงัก ากบั
ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 13) กลุ่ม
บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวท าใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี 
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จากการท่ีบริษทัจะตอ้งใชเ้งินลงทุนตามแผนการพฒันาโครงการท่ีไดด้ าเนินการต่อเน่ืองมาโดยตลอดนั้น เพ่ือเป็น
การลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัมีแผนปรับโครงสร้างดอกเบ้ียใหก้ารกูย้ืมเงินระยะยาว
สัญญามีการคิดอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ในขณะเดียวกนั 
บริษทัยงัคงมีโอกาสส าหรับทางเลือกอ่ืนๆ ในการระดมทุนท่ีไม่ใช่เงินกู ้เช่น การหาผูร่้วมทุนอ่ืนในการพฒันา
โครงการ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารจดัการเงินทุนของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม   
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระมีดงัน้ี 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระมี
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี  
หลงัจาก  

5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.50 – 3.71  16,703  54,026  156,581  227,310 

          
ปี 2559          

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.50 – 3.71  20,123  49,908  171,754  241,785 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี  
หลงัจาก  

5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4.150 – 4.875  54,680  41,568  -  96,248 

          
ปี 2559          

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4.625 – 4.875  14,043  56,248  -  70,291 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือต ่า เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัอยู่
ภายใตส้ญัญาระยะยาวกบัคู่สญัญาซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอและมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงเพียงพอต่อการด าเนินงาน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง และมีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม 
แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 

กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

มูลค่าตามบญัชี 
 มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
 
มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ระดบั 2 

  (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2560         
กองทุนเปิด  425,398  425,398  393,570  393,570 

         
31 ธันวาคม 2559         
กองทุนเปิด  96,770  96,770  65,508  65,508 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

73 

 
27 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
อาคาร 6,194  -  6,194  - 
ซอฟตแ์วร์ 1,093  1,093  1,093  1,093 
เคร่ืองจกัรและและอุปกรณ์ 1,020  1,026  1,020  1,026 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 76  -  76  - 
ระบบไฟฟ้า -  1,008  -  1,008 
รวม 8,383  3,127  8,383  3,127 

        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  38,770  43,468  38,770  43,468 

 

(ก) บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัในทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังาน
ตามสญัญา (31  ธันวาคม 2559: กลุ่มบริษัทจ านวน 34.95 ล้านบาท และบริษัทจ านวน 30 ล้านบาท) 
 

(ข) บริษทัมีภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 8.77 ลา้นบาท โดยสถาบนัการเงินดงักล่าว
ออกหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (31 ธันวาคม 2559: 8.52 ล้านบาท) 

 

28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหล้งทุนในบริษทั 
อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ภายในวงเงิน 20 ลา้นบาท และอนุมติัเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท ก าหนด
ช าระคืนเม่ือบริษทัดงักล่าวไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 
ต่อมาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ร้อยละ 75 ของทุนท่ีออกช าระแลว้ใน  
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั กบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 9.50 
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เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 บริษทัลงนามบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทั เอส ที เอฟ อี จ ากดั เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
เขา้ซ้ือบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั โดยบริษทัช าระเงินมดัจ าจ านวน 40 ลา้นบาท รับจ าน าหุน้ของบริษทั แม่กระทิง 
เพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท และรับจ านองท่ีดินแปลงหน่ึงไว้ เพ่ือเป็น
หลกัประกนัตามบนัทึกขอ้ตกลง 
 
เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ถอนภาระค ้ าประกันสินเช่ือของกรรมการบริษัท 
สองท่านจ านวนรวม 121 ลา้นบาท จนหมดภาระค ้าประกนักบัสถาบนัการเงินดงักล่าวแลว้ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและให้
น าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ใหบ้ริษทัด าเนินการซ้ือหุน้ร้อยละ 80 ของหุน้ทั้งหมดในบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 80 

ลา้นบาท และการเพ่ิมทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวน 205.84 ลา้นบาท และแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใน
การให้ความเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั  
 

(ข) การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไป 
 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

