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งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบ ัน  ข้าพเจ้าได้นาํ เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

การซ้ือธุรกิจ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ 4 ของงบการเงินรวม 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
ในปี 2561 กลุ่มบริษทัไดเ้สร็จส้ินการซ้ือธุรกิจสองแห่ง ซ่ึง
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด และ
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าในประเทศ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม
บริษทับนัทึกค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
และกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
 
การบนัทึกบญัชีตามวิธีซ้ือสาํหรับการซ้ือธุรกิจกาํหนดให้
กลุ่มบริษทัตอ้งทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือใน
การซ้ือโดยผลแตกต่างจะถูกบนัทึกเป็นค่าความนิยมหรือ
กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 
 
เน่ืองจากความมีสาระสําคญัของรายการและเก่ียวขอ้ง
กบัการใชก้ารพิจารณาท่ีสําคญัและมีความซับซ้อนใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมา ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าการบญัชีสําหรับ
การซ้ือธุรกิจเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 อ่านสัญญาซ้ือขาย เพ่ือทาํความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขท่ีสาํคญัและประเมินความเหมาะสมของ
การระบุสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา ณ  วันท่ี ซ้ือธุรกิจ 
รวมถึงการทาํความเข้าใจขั้นตอนการกาํหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาท่ีจดัทาํข้ึนโดย
ผูบ้ริหาร 

 

 ประเมินความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของ 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 

 ใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินราคาของเคพีเอ็มจี ใน
การประเมินความเหมาะสมของค่าตวัแปรทางการเงิน
ท่ีใชใ้นการกาํหนดอตัราคิดลด การระบุสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน วิธีการประเมินมูลค่าและความสมเหตุสมผล
ในการคาํนวณ 

 

 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติท่ีสําคญัในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า โดย
อา้งอิงจากขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก และทดสอบ
การคาํนวณ 

 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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การประเมนิการด�อยค�าของค�าความนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) 3 (ญ) 3 (ฎ) 4 และ 14 ของงบการเงินรวม 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมี
สาระสาํคญัซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจ 
 
ผูบ้ริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงิน
สดท่ีจะได้รับคืนในอนาคตท่ีเกิดข้ึนและการกาํหนดขอ้
สมมติท่ีเก่ียวขอ้ง ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตาม
บญัชีของค่าความนิยมสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณในการกาํหนดขอ้
สมมติและมีความไม่แน่นอนในการประมาณการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีจะได้รับคืนในอนาคต  ข้าพเจ้าจึง
พจิารณาวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 สอบถามผูบ้ริหารเพ่ือทาํความเขา้ใจในกระบวนการ
ประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขั้ นตอนการ
ประเมินข้อบ่ งช้ีของการด้อยค่าและการจัดทํา
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน 

 

 พิจารณาขอ้สมมติท่ีสาํคญัในรายงานการประมาณมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน และแผนการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใช ้
และทดสอบการคาํนวณของการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยม 

 

 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีสาํคญั 
 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ   

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(ศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4628 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ์ 2562 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 123,253,757      21,784,847      79,376,882        21,560,870        
เงินลงทุนชัว่คราว 7 65,522,474        425,397,906    12,958,954        393,570,060      
ลูกหน้ีการคา้ 8 42,141,896        57,266,248      42,141,896        57,266,248        
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 17,593,351        16,703,019      17,593,351        16,703,019        
ลูกหน้ีอ่ืน 5, 9 47,180,928        1,653,209        11,204,978        1,618,111          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 -                     -                   1,217,046          -                     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                   16,000,000        -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 2,300,000          -                   -                     -                     
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวยีน 2,317,791          1,261,144        2,317,791          1,261,144          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 300,310,197      524,066,373    182,810,898      491,979,452      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 28 17,399,074 -                   15,599,074 -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                   507,839,400      201,999,400      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 10 198,662,236      210,607,323    198,662,236      210,607,323      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                   155,782,954      -                     
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวยีน 2,490,568          1,484,198        2,490,568          1,484,198          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 171,617,614      171,617,614    -                     -                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 676,296,057      128,309,598    128,941,123      128,309,598      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4 116,056,719      3,886,347        4,873,460          3,886,347          
ค่าความนิยม 4, 14 8,077,363          -                   -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 982,916             982,316           982,316             982,316             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,191,582,547   516,887,396    1,015,171,131   547,269,182      

รวมสินทรัพย์ 1,491,892,744   1,040,953,769 1,197,982,029   1,039,248,634   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 61,256,696        40,000,000      40,000,000        40,000,000        
เจา้หน้ีการคา้ 16,991,012        28,798,092      16,991,012        28,798,092        
เจา้หน้ีอ่ืน 16 168,599,565      15,854,823      11,632,928        15,462,479        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 53,242,022        14,680,076      29,742,022        14,680,076        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 957,675             1,076,021        957,675             1,076,021          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 301,046,970      100,409,012    99,323,637        100,016,668      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 138,325,434      41,567,512      138,325,434      41,567,512        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและ
   สญัญาเช่าซ้ือ 15 552,565             1,510,239        552,565             1,510,239          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 30,568,754        9,854,486        9,992,754          9,854,486          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 788,600             597,999           788,600             597,999             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,090,000          1,090,000        1,090,000          1,090,000          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 171,325,353      54,620,236      150,749,353      54,620,236        

รวมหนีสิ้น 472,372,323      155,029,248    250,072,990      154,636,904      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน 465,000,000      465,000,000    465,000,000      465,000,000      

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 465,000,000      465,000,000    465,000,000      465,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 297,618,600      297,618,600    297,618,600      297,618,600      

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 29,300,000        26,000,000      29,300,000        26,000,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 151,881,256      96,401,183      155,934,431      95,637,446        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 897,918             904,738           56,008               355,684             

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 944,697,774      885,924,521    947,909,039      884,611,730      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 74,822,647        -                   -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,019,520,421   885,924,521    947,909,039      884,611,730      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,491,892,744   1,040,953,769 1,197,982,029   1,039,248,634   

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 20

รายไดจ้ากการให้บริการ 24 297,073,887   310,149,412   297,073,887   310,149,412   
รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 20,617,755     21,434,202     20,617,755     21,434,202     
รายไดอ่ื้น 4 7,662,903       2,120,220       7,099,281       1,559,250       

รวมรายได้ 325,354,545   333,703,834   324,790,923   333,142,864   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 22 186,936,043   190,130,364   186,202,756   190,130,364   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 22 76,285,466     61,252,741     71,167,982     60,841,534     
ตน้ทุนทางการเงิน 4,702,292       8,345,547       3,684,932       8,345,547       
รวมค่าใช้จ่าย 267,923,801   259,728,652   261,055,670   259,317,445   

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 57,430,744     73,975,182     63,735,253     73,825,419     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (138,268)         (55,117)           (138,268)        (55,117)          
กําไรสําหรับปี 57,292,476     73,920,065     63,596,985     73,770,302     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 7 (6,662)             442,246          (299,676)        129,231          
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (6,662)             442,246          (299,676)        129,231          

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -                 730,032          -                 730,032          
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                 730,032          -                 730,032          
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (6,662)             1,172,278       (299,676)        859,263          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 57,285,814     75,092,343     63,297,309     74,629,565     

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 58,780,073     73,920,065     63,596,985     73,770,302     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,487,597)      -                 -                 -                 

กําไรสําหรับปี 57,292,476     73,920,065     63,596,985     73,770,302     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 58,773,253     75,092,343     63,297,309     74,629,565     
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,487,439)      -                 -                 -                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 57,285,814     75,092,343     63,297,309     74,629,565     

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 25 0.063 0.103 0.068 0.102 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 346,400,000     -                   22,200,000       261,518,766     462,492               630,581,258      -                   630,581,258     
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผุ้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น
     เพิ่มหุน้สามญั 18 118,600,000     297,618,600     -                   -                   -                      416,218,600      -                   416,218,600     
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 26 -                   -                   -                   (235,967,680)   -                      (235,967,680)    -                   (235,967,680)   
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 118,600,000     297,618,600     -                   (235,967,680)   -                      180,250,920      180,250,920     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร -                   -                   -                   73,770,302       -                      73,770,302        -                   73,770,302       
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                   730,032            442,246               1,172,278          -                   1,172,278         
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   74,500,334       442,246               74,942,580        -                   74,942,580       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                   -                   3,800,000         (3,800,000)       -                      -                    -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 465,000,000 297,618,600 26,000,000 96,401,183 904,738 885,924,521      -                   885,924,521 

บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 465,000,000     297,618,600     26,000,000       96,401,183       904,738               885,924,521      -                   885,924,521     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมผ่านการรวมธุรกิจ 4 -                   -                   -                   -                   -                      -                    21,350,086       21,350,086       

การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจ

     ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                   -                   -                   -                   -                      -                    54,960,000       54,960,000       

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -                   -                   -                   -                   -                      -                    76,310,086       76,310,086       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                   -                   -                   58,780,073       -                      58,780,073        (1,487,597)       57,292,476       

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   (6,820)                 (6,820)               158                   (6,662)              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   58,780,073       (6,820)                 58,773,253        (1,487,439)       57,285,814       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                   -                   3,300,000         (3,300,000)       -                      -                    -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 465,000,000 297,618,600 29,300,000 151,881,256 897,918 944,697,774      74,822,647       1,019,520,421 

บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 346,400,000      -                    22,200,000        260,904,792      226,453             629,731,245      
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผุ้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพิ่มหุน้สามญั 18 118,600,000      297,618,600      -                    -                    -                    416,218,600      
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 26 -                    -                    -                    (235,967,680)     -                    (235,967,680)     
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 118,600,000      297,618,600      -                    (235,967,680)     -                    180,250,920      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร -                    -                    -                    73,770,302        -                    73,770,302        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    730,032             129,231             859,263             
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                    74,500,334        129,231             74,629,565        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                    -                    3,800,000          (3,800,000)         -                    -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 465,000,000 297,618,600 26,000,000 95,637,446 355,684 884,611,730 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 465,000,000      297,618,600      26,000,000        95,637,446        355,684             884,611,730      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                    -                    -                    63,596,985        -                    63,596,985        

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    (299,676)           (299,676)           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                    63,596,985        (299,676)           63,297,309        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                    -                    3,300,000          (3,300,000)         -                    -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 465,000,000      297,618,600      29,300,000        155,934,431      56,008               947,909,039      

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 57,292,476          73,920,065         63,596,985        73,770,302         

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 138,268               55,117                138,268             55,117                

กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 4 (3,503,492)           -                     -                    -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 4,702,292            8,345,547           3,684,932          8,345,547           

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,259,613            5,726,105           8,994,103          5,726,105           

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด (1,906,133)           (776,041)            (1,893,974)         (772,770)            

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (185,879)              -                     -                    -                     

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (5,178)                  220,923              (5,178)               220,923              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 274,463               603,376              274,463             603,376              

ดอกเบ้ียรับ (484,793)              (104,908)            (2,778,668)         (103,759)            

65,581,637 87,990,184 72,010,931 87,844,841 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 15,124,352          65,487,202         15,124,352 65,487,202 

ลูกหน้ีอ่ืน (36,963,346)         (133,090)            (2,416,862) (203,082)

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 11,054,755          14,474,505         11,054,755 14,474,505 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (2,063,017)           (543,188)            (2,063,017) (543,188)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (600)                    (982,316)            -                    (982,316)

เจา้หน้ีการคา้ (11,807,080)         (2,687,551)         (11,807,080) (2,687,551)

เจา้หน้ีอ่ืน (5,776,274)           1,075,847           (3,527,571) 855,355 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน -                      1,090,000           -                    1,090,000 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (220,086)              (249,930)            (220,086) (249,930)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 34,930,341 165,521,663 78,155,422 165,085,836 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (6,041,476)           (417,043)            (5,980,710) (364,539)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 28,888,865 165,104,620 72,174,712 164,721,297 

(บาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด 746,375,404        527,550,000       745,905,404      527,300,000       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือกองทุนเปิด (384,600,500)       (854,960,000)     (363,700,000)     (854,460,000)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (60,000,000)         -                     (60,000,000)       -                     

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 60,000,000          -                     60,000,000        -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                     (241,000,000)     -                     

เงินสดรับจากการใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                     68,000,000        -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืน (2,300,000)           -                     -                    -                     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พ่ิมข้ึน (17,399,074)         -                     (15,599,074)       -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (88,497,095)         -                     -                    -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                     (89,500,000)       -                     

เงินสดจ่ายจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                     (216,340,000)     -                     

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 54,960,000          -                     -                    -                     
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 18,836                 183                    18,836               183                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (386,050,803)       (20,219,687)       (9,462,298)         (20,219,687)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,167,466)           (620,860)            (1,164,101)         (620,860)            

รับดอกเบ้ีย 397,077               104,908              1,589,372          103,759              
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (78,263,621) (348,145,456) (121,251,861) (347,896,605)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 18 -                      416,218,600       -                    416,218,600       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 21,442,575 40,000,000 -                    40,000,000
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 197,053,214        -                     173,553,214      -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (61,733,345)         (14,043,122)       (61,733,345)       (14,043,122)       
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดจาก
   สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ (1,076,021)           (1,622,495)         (1,076,021)         (1,622,495)         
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                      (235,967,680)     -                    (235,967,680)     
ดอกเบ้ียจ่าย (4,842,757)           (8,326,887)         (3,850,687)         (8,326,887)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 150,843,666 196,258,416 106,893,161 196,258,416 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 101,468,910 13,217,580 57,816,012 13,083,108 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 21,784,847          8,567,267           21,560,870        8,477,762           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 6 123,253,757 21,784,847 79,376,882 21,560,870 

รายการทีไ่ม่เป็นเงินสดทีสํ่าคญั
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 153,311,299 -                     -                    -                     

(บาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

18 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 การซ้ือธุรกิจ 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 ลูกหน้ีอ่ืน 
10 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 ค่าความนิยม 
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 เจา้หน้ีอ่ืน 
17 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18 ทุนเรือนหุน้ 
19 สาํรอง 
20 ส่วนงานดาํเนินงาน 
21 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
22 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
23 ภาษีเงินได ้
24 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
25 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
26 เงินปันผล 
27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
28 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป   
 

บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีสํานกังานใหญ่
และสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160  
 
สาํนกังานสาขา 1 : เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่ามะปราง อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18110  
 
สาํนกังานสาขา 2 : เลขท่ี  252/108 (บี ) และ  252/109 (ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์   ชั้ น ท่ี  21 ถนน

รัชดาภิเษกแขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 

 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ตระกลูสุเมธโชติเมธา (ถือหุน้ร้อยละ 54) และตระกลูนนัที (ถือหุน้ร้อยละ 21)  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 และ 11 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง ทั้ งน้ีการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ได้ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เงินลงทุนเผือ่ขาย  มูลค่ายติุธรรม 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรวมธุรกิจ  มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ ท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใ ช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง)    การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชวิ้จารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดต่อจาํนวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ไดแ้ก่ หมายเหตุขอ้ 3 (จ) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทับางขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่ม     
ผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสาํคญั และรายงานโดยตรงต่อ
ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัอยา่ง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา 
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึง
การจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ี
ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
  

 หมายเหตุขอ้ 4 การซ้ือธุรกิจ 
 หมายเหตุขอ้ 12 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 หมายเหตุขอ้ 27 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัยอ่ย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ใหใ้ชร้าคาท่ีตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี 
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท       
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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(จ) ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
  
            ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมูลค่ายอดคงคา้งสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้กัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้ตกลงซ่ึงไม่ไดมี้รูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้สิทธิในการใชสิ้นทรัพยต์าม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด สินทรัพยด์งักล่าวมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและมีการให้ผลตอบแทนในลกัษณะของการจ่ายคืน 
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดยพิจารณาวา่ขอ้ตกลงใหสิ้ทธิการควบคุมสินทรัพยแ์ก่คู่สญัญาหรือไม่ 
 

(ฉ) อะไหล่และวัสดุส้ินเปลือง 
 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน ตน้ทุนของอะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองคาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อน 
ออกก่อน 

 
(ช) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
กาํหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึก
ดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด เงิน
ลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจําหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 
(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน  

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
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(ฌ) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ยและ
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกู้ยืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่
สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคา
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ี
ตามสญัญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  

 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 - 20 ปี 
ระบบไฟฟ้า        10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน ตามระยะเวลาสญัญาเช่า และ 5 ปี 
ยานพาหนะ          5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สาํหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่น
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม  

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น 

 

ค่าตัดจําหน่าย   
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

  ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
สญัญาซ้ือขายก๊าซ 10 ปี 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม กลุ่มบริษทัไม่ตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 
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(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายคาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 
(ฏ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุน 
 

(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน  
 

(ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษทั 
มีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

  
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ณ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 
การให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   

 
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 

 
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 

 

(ต) สัญญาเช่าดําเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลงหรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงินแต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่ายและตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 

(ถ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี 
เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ท) กาํไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั  กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  
 

(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
  

4 การซื้อธุรกิจ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีการซ้ือธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จํากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดั โดยซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 7,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,266.67 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 9.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 75 ของหุน้สามญัทั้งหมด 
 

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นการขยายธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
    มูลค่ายุตธิรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    1,001 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    1,180 
เจา้หน้ีอ่ืน    (48) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (236) 
รวมสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา    1,897 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยมูลค่าของ   
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของผูถู้กซ้ือ    
   ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม)    (474) 
ค่าความนิยม    8,077 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    9,500 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัธุรกิจ    (1,001) 
กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    8,499 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 
• การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายก๊าซไบโอมีเทนอดันั้นใชว้ธีิรายได ้(Income approach) ภายใตวิ้ธี Multi-

period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการดาํเนินงานตามสัญญาซ้ือขายก๊าซไบโอมีเทนอดัและ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการคาํนวณ ไดแ้ก่ ประมาณการรายไดใ้นอนาคต และอตัราคิดลด 

 

สาเหตุหลกัในการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายก๊าซไบโอมีเทนอดัเน่ืองจาก ณ วนัท่ีลงทุนบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ 
จาํกดั จะเร่ิมดาํเนินการขายก๊าซในเดือนพฤจิกายน 2561 ผูบ้ริหารจึงไดป้ระมาณการมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตาม
ขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะนั้น อยา่งไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2562 บริษทัไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่ บริษทั อาร์อี ไบโอฟู
เอลส์ จาํกดั เร่ิมดาํเนินการขายก๊าซล่าชา้ออกไป ประกอบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใหร้ะยะเวลาในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือเงินลงทุน ทาํให้ตอ้งรับรู้ผลต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย
ไปกบัมูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเป็นค่าความนิยมจาํนวนเงิน 8.1 ลา้นบาทบนัทึกรวมอยูใ่น
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
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ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั มีโอกาสไดรั้บเงินสนับสนุนจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
 

ต้นทุนท่ีเกีย่วข้องกับการซ้ือ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 1.08 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
 

นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ไม่มีรายไดแ้ต่มีผลขาดทุน
สุทธิจาํนวน 3.20 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่ม
บริษทัได้มีการซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะไม่มีรายได้รวมเพ่ิมข้ึนแต่มีผลขาดทุนสุทธิรวมเพ่ิมข้ึน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 3.22 ลา้นบาท 

 

(ข) บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า โดยซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 40 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 80 ของหุน้สามญัทั้งหมด 

 

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นการขยายธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
 

    มูลค่ายุตธิรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    2 
ลูกหน้ีอ่ืน    2,435 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    17,721 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    110,000 
เจา้หน้ีอ่ืน    (5,439) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (20,340) 
รวมสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา    104,379 
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    มูลค่ายุตธิรรม 
    (พันบาท) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยมูลค่าของ     
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของผูถู้กซ้ือ      
   ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม)    (20,876) 
กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม    (3,503) 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    80,000 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัธุรกิจ    (2) 
กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    79,998 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 
• การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าใชวิ้ธีรายได ้(Income approach) ภายใตวิ้ธี Multi-period Excess 

Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการดาํเนินงานตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้
สมมติท่ีสาํคญัในการคาํนวณ ไดแ้ก่ ประมาณการรายไดใ้นอนาคต และอตัราคิดลด 

• การประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นใชว้ิธีราคาตลาด (Market approach) 
 

สาเหตุหลกัในการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเน่ืองจาก ณ วนัท่ีลงทุนบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดัยงัไม่ได้
รับบตัรส่งเสริมการลงทุน ผูบ้ริหารจึงไดป้ระมาณการมูลค่ายติุธรรมโดยพิจารณาตามขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะนั้น อยา่งไร
ก็ตาม ณ เดือนมกราคม 2562 บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน ประกอบกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีให้ระยะเวลาในการประเมินมูลค่ายุติธรรมตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
ทาํให้ตอ้งรับรู้ผลต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปกบัมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเป็นกาํไรจาก
การซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมจาํนวนเงิน 3.5 ลา้นบาทรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวม 
 

 ต้นทุนท่ีเกีย่วข้องกับการซ้ือ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 3.91 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
 

นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ไม่มีรายไดแ้ต่มีผลขาดทุน
สุทธิจาํนวน 4.12 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่ม
บริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะไม่มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนแต่มีผลขาดทุนสุทธิรวมเพ่ิมข้ึนสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 4.18 ลา้นบาท 
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5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักับกลุ่มบริษัท  
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สากล เอนเนอย ีไบโอแมส  
พาวเวอร์ 15 จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 75  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ทั้งหมด 
บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ที ไลน ์ทรานสปอร์ต จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ธารธนาคม จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั เอน็15 เทคโนโลยี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ซีเอสเค เวสท ์รีไซคล่ิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ซีเอสเค อินเวนทอร่ี เซอร์วิสเซส จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ ํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ  ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 
รายไดอ่ื้น 
ดอกเบ้ียรับ 

ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าบริการอ่ืน ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 
รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
     

บริษัทย่อย     
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 867 - 
รายไดค่้าเช่า - - 83 - 
รายไดค่้าบริการอ่ืน - - 571 - 
รายไดอ่ื้น - - 14 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 2,508 - 
ค่าเช่า - - 23 - 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 165 213 165 213 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  

    

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 14,355 14,420 14,355 14,420 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4 46 4 46 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 14,359 14,466 14,359 14,466 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีอ่ืน – กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 25  30  25  30 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    
  
บริษัทย่อย        
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั - - 16,000 - 

 

         รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน ระหวา่งปี     -  -  96,000  - 
ลดลงระหว่างปี     -  -  (68,000)  - 
โอนเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว   -  -  (12,000)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม     -  -  16,000  - 

 
ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัทาํสญัญาเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจาํนวน 12 ลา้นบาท กบั บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั 
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 7 วนั นบัจากไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน หรือภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ี 18 เมษายน 2561 แลว้แต่กรณีใดถึงก่อนโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
11 ต่อปี ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกาํหนดเวลาการชาํระคืน เป็นการชาํระคืนเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน เดือนละ 0.21 ลา้นบาท จาํนวน 72 งวด โดยเร่ิมชาํระตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจากร้อยละ 11 ต่อปี เป็นร้อยละ 8 ต่อปี บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นเงิน
ใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ในปี 2561 บริษทัทาํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นจาํนวน 84 ลา้นบาท กบั บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั กาํหนด
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR+2.75 ต่อปี เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงและเพื่อการอนั
เก่ียวขอ้งเท่านั้น โดยกาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2562 
 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั -  -  12,000  - 
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั - - 145,000 - 
รวม - - 157,000 - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

     (พันบาท) 

บริษัทย่อย            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน     -  -  145,000  - 
โอนจากเงินกูย้มืระยะสั้น    -  -  12,000  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม     -  -  157,000  - 

 
ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัทาํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวจาํนวน 145 ลา้นบาท กบั บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ 
จาํกดั โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR+2.75 ต่อปี และชาํระเงินตน้เป็นรายเดือนจาํนวน 
64 งวด โดยเร่ิมชาํระตั้งแต่เดือน กนัยายน 2563 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง และเพื่อ
การอนัเก่ียวขอ้งเท่านั้น 
 

 ภาระคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีภาระคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชย์
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัและบริษทั (31 ธันวาคม 2560 :326 ล้านบาท)  



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 330  329  320  325 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 24,058  64  100  64 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 98,866  21,392  78,957  21,172 
รวม 123,254  21,785  79,377  21,561 

 
7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

กองทุนเปิด 65,522  425,398  12,959  393,570 
 

         รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของกองทุนเปิดท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 425,398 96,770 393,570 65,508 
ซ้ือระหวา่งปี 384,600 854,960 363,700 854,460 
ขายระหวา่งปี (744,469) (526,774) (744,011) (526,527) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (7) 442 (300) 129 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 65,522 425,398 12,959 393,570 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดมีดงัน้ี 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซ้ือระหวา่งปี 60,000  -  60,000 - 
ขายระหวา่งปี (60,000)  -  (60,000)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม -  -  -  - 

 

8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 42,142  57,266  42,142  57,266 
 

 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
 

9 ลูกหนีอ่ื้น 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 25  30  25  30 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  28,704  398  6,345  365 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด  8,744  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  3,897  983  2,612  983 
อ่ืนๆ   5,811  242  2,223  240 

รวม  47,181  1,653  11,205  1,618 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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10 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนที่ครบกาํหนดชาํระ  ส่วนที่ครบกาํหนดชาํระ  ส่วนที่ครบกาํหนดชาํระ   
 ภายในหนึ่งปี  หนึ่งถึงห้าปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงิน 37,320 37,321 126,690 126,690 190,850  222,522 354,860 386,533 
หัก ดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (19,727) (20,618) (68,119) (72,664) (50,758)  (65,941) (138,604) (159,223) 

  สุทธิ 17,593 16,703 58,571 54,026 140,092  156,581 216,256 227,310 

 
บริษทัทาํสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) “ปตท.” จาํนวนสองสัญญา เพื่อดาํเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตใ์ห้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวเขา้
เงื่อนไขวา่เป็นขอ้ตกลงที่ประกอบไปดว้ยสญัญาเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4  



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 201,999 201,999 
ซ้ือเงินลงทุน 4 89,500 - 
เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย  216,340  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 507,839 201,999 

 
การซ้ือเงินลงทุนและการเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั จาํนวน 7,500 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 1,266.67 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 9.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 75 ของหุน้สามญัทั้งหมด 
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท (10,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ  100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และไดเ้รียกชาํระหุน้เพ่ิมทุนตาม
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 75 (105,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นจาํนวนเงิน 10.50 ลา้นบาท 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 2,000,000 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 40 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุ้นร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญ
ทั้งหมด ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 25 ลา้นบาท 
(2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  10 บาท) เป็น 282.30 ลา้นบาท (28,230,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และไดเ้รียก
ชาํระหุน้เพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80 (20,584,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นจาํนวนเงิน 205.84 
ลา้นบาท 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สัดส่วนความเป็น         

 ลกัษณะธุรกิจ  เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

บริษัทย่อย   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 99.99  99.99 140,000  140,000 140,000  140,000 - - 
บริษทั สากล เอนเนอย ีไบโอแมส 

พาวเวอร์ 15 จาํกดั  
 

ผลิตและจาํหน่าย ไฟฟ้า 
 

99.99 
  

99.99 
 

62,000 
  

62,000 
 

61,999 
  

61,999 
 

- 
 

- 
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายก๊าซ 

   ไบโอมีเทนอดั 
 

75.00 
  

- 
 

15,000 
  

- 
 

20,000 
  

- 
 

- 
 

- 
บริษทั แม่กระทิง พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไฟฟ้า 80.00  - 282,300  - 285,840  - - - 
รวม    499,300 202,000 507,839 201,999 - - 

 
บริษทัยอ่ยทั้งสี่แห่งดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่ตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 

         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   171,618  12,122  -     - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 -  159,496  -     - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  171,618  171,618  -     - 

 
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 176.89 ลา้นบาท (2560: 176.89 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยพิจารณาราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํ 
 
การคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวนประมาณ 100.98 ลา้นบาท 
(2560 : 100.98 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 
 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   
  งบการเงินรวม 
            เครื่องตกแต่ง       
            ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
           อาคารและ  เครื่องจกัร    เครื่องมือ  และเครื่องใช ้    ระหวา่ง   
           หมายเหตุ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน                    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 238,130 8,137 21,071 634 2,319 12,218 16,037 938 299,484 
เพิ่มขึ้น     -    -  202    - 93 2,844    - 17,081 20,220 
จาํหน่าย  -  -  (120)  - (93) (4,130)    - (131) (4,474) 
โอน  -  92  2,449  1,587 - 6,546 - (10,674) - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพย ์
   เพื่อการลงทุน (159,496)    -    -    -    -    -    -    - (159,496) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
   และ 1 มกราคม 2561 

 
78,634 

 
8,229 

 
23,602 

 
2,221 

 
2,319 

 
17,478 

 
16,037 

 
7,214 

 
155,734 

เพิ่มขึ้น  - 979  - - 332 1,412 51 536,588 539,362 
จาํหน่าย  -  -  -  - (27) (164) - - (191) 
โอน   -  23,448  2,040  5,139 444 150 - (31,221) - 
ไดม้าจากการซื้อธุรกิจ 4 1,700  -  -  - - - - 16,021 17,721 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 80,334 32,656 25,642 7,360 3,068 18,876 16,088 528,602 712,626 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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  งบการเงินรวม 
            เครื่องตกแต่ง       
            ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
           อาคารและ  เครื่องจกัร    เครื่องมือ  และเครื่องใช ้    ระหวา่ง   
            ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคา                   
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560     - 2,119 4,400 96 1,906 9,882 7,662    - 26,065 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี     - 417 1,203 143 181 1,019 2,649    - 5,612 
จาํหน่าย     -    - (31)    - (92) (4,130)    -    - (4,253) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
   และ 1 มกราคม 2561 

 
   - 

 
2,536 

 
5,572 

 
239 

 
1,995 

 
6,771 

 
10,311 - 

 
27,424 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี   1,338 1,458 332 157 3,255 2,543 - 9,083 
จาํหน่าย  - - - - (27) (150) - - (177) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  - 3,874 7,030 571 2,125 9,876 12,854 - 36,330 
 

 
 
 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
           เครื่องตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เครื่องจกัร    เครื่องมือ  และเครื่องใช ้    ระหวา่ง   
           ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี               
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560                  
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560           
   และ 1 มกราคม 2561          
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 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 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

53 

 งบการเงินรวม 
           เครื่องตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เครื่องจกัร    เครื่องมือ  และเครื่องใช ้    ระหวา่ง   
           ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 80,334 28,782 18,612 6,789 943 9,000 1,531 528,602 674,593 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - - 1,703 - 1,703 
 80,334 28,782 18,612 6,789 943 9,000 3,234 528,602 676,296 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           เครื่องตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เครื่องจกัร    เครื่องมือ  และเครื่องใช ้    ระหวา่ง   
           ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 78,634 8,137 21,071 634 2,319 12,218 16,037 938 139,988 
เพิ่มขึ้น    -    -  202    - 93 2,844    - 17,081 20,220 
จาํหน่าย -  -  (120)  - (93) (4,130)    - (131) (4,474) 
โอน -  92  2,449  1,587 - 6,546 - (10,674) - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
   และ 1 มกราคม 2561 

 
78,634 

 
8,229 

 
23,602 

 
2,221 

 
2,319 

 
17,478 

 
16,037 

 
7,214 

 
155,734 

เพิ่มขึ้น - 845  - - 332 970 51 7,264 9,462 
จาํหน่าย -  -  -  - (27) (164) - - (191) 
โอน -  12,438  2,040  - - - - (14,478) - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 78,634 21,512 25,642 2,221 2,624 18,284 16,088 - 165,005 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           เครื่องตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เครื่องจกัร    เครื่องมือ  และเครื่องใช ้    ระหวา่ง   
           ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคา                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560    - 2,119 4,400 96 1,906 9,882 7,662    - 26,065 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี    - 417 1,203 143 181 1,019 2,649    - 5,612 
จาํหน่าย    -    - (31)    - (92) (4,130) -    - (4,253) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
   และ 1 มกราคม 2561 

   
 

- 

 
2,536 

 
5,572 

 
239 

 
1,995 

 
6,771 

 
10,311 - 

 
27,424 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 1,209 1,458 222 154 3,231 2,543 - 8,817 
จาํหน่าย - - - - (27) (150) - - (177) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 - 3,745 7,030 461 2,122 9,852 12,854 - 36,064 
 
 
 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           เครื่องตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เครื่องจกัร    เครื่องมือ  และเครื่องใช ้    ระหวา่ง   
           ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560           
   และ 1 มกราคม 2561          
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 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 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           เครื่องตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เครื่องจกัร    เครื่องมือ  และเครื่องใช ้    ระหวา่ง   
           ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง  รวม 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 78,634 17,767 18,612 1,760 502 8,432 1,531 - 127,238 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน    -    -    -    -    -    - 1,703    - 1,703 
 78,634  17,767  18,612  1,760  502  8,432  3,234 - 128,941 

ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  
มีจาํนวน 10.82 ลา้นบาท (2560:  9.74 ล้านบาท) 

 

การคํา้ประกัน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจาํนองสินทรัพยจ์าํนวนประมาณ 131.62 ลา้นบาท และ 103.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: 66.55 ล้านบาท และ 66.55 ล้านบาท) 
 เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามที่อธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 

 

การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ในระหวา่งปี 2560 กลุ่มบริษทัโอนที่ดินไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเนื่องจากปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชท้ี่ดินดงักล่าวในการดาํเนินธุรกิจ 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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14 ค่าความนิยม  
   งบการเงินรวม 

    หมายเหตุ  2561  2560 
  (พันบาท) 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      -  - 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 

 
  4  8,077  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม        8,077  - 
         

ขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       -  - 
         

มูลค่าสุทธิทางบญัชี         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       8,077  - 
 

การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม 
 

มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึน
การกําหนดข้อสมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต  
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 
สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี  
  

  งบการเงินรวม 
     2561  2560 
 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด     11.45  - 
อตัราการเติบโต     -  - 
ประมาณการการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (อตัราถวัเฉล่ีย 10 ปีขา้งหนา้) 
 

0.11 
 

- 
 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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อัตราคิดลด 
 
อตัราคิดลดคาํนวณมาจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของเงินทุน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียตน้ทุนของหน้ีสิน 
ของบริษทั อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงท่ีมาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 10 ปี และ 
ค่าเบตา้โดยเฉล่ียของอุตสาหกรรม 
 
อัตราการเติบโต 
 
กระแสเงินสดสาํหรับระยะเวลา 10 ปีไดน้าํมาคิดลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีกาํหนดโดย
ฝ่ายบริหาร  
 
ประมาณการการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบีย้ ค่าใ ช้จ่ายภาษเีงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 
 
ประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย ไดม้าจาก
การประมาณการรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตโดยฝ่ายบริหาร โดยมีสมมติฐานว่าค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานจะมีอตัราเพ่ิมข้ึนตามอตัราเงินเฟ้อสาํหรับ 10 ปีขา้งหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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15 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีมีหลกัประกนั 61,256  40,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 43,405 14,680 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 9,837 -     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
       ภายในหน่ึงปี 958 1,076 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 115,456 55,756 
   
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 123,647 41,568 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  14,678 -     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 553 1,510 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 138,878 43,078 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 254,334 98,834 
 
 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 40,000  40,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 19,905 14,680 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 9,837 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
       ภายในหน่ึงปี 958 1,076 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 70,700 55,756 
   
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 123,647 41,568 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14,678 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 553 1,510 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 138,878 43,078 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 209,578 98,834 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการ
จ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  114,498 54,680 69,742 54,680 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 110,410 41,568 110,410 41,568 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 27,915 - 27,915 - 
รวม 252,823 96,248 208,067 96,248 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 131,623  66,554  103,258  66,554 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 100,983  100,983  -  - 
 232,606  167,537  103,258  66,554 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงรวมเป็นเงินจาํนวน 62 
และ 40 ลา้นบาทตามลาํดบั (2560: 40 ล้านบาท และ 40 ล้านบาทตามลาํดับ) ซ่ึงประกอบดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยมี
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.30 และร้อยละ 4.30 - 6.28 ต่อปีตามลําดับ  (2560: ร้อยละ  4.15 และร้อยละ  4.15 ต่อปี
ตามลาํดับ) 
 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

63 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัททาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 100 ลา้นบาท กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
กาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1.43 ลา้นบาท จาํนวน 84 งวด โดยเร่ิมชําระตั้ งแต่เดือนกนัยายน 2557 
ดอกเบ้ียกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ MLR-2.375 ต่อปี สําหรับสองปีแรก ร้อยละ MLR-2.125 ต่อปี 
สําหรับปีท่ีสามถึงส่ี และ ร้อยละ MLR-1.625 ต่อปี สําหรับปีท่ีเหลือ เงินกูย้ืมน้ีค ํ้ าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน
แปลงหน่ึงพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั และการโอนสิทธิประโยชน์จาก
การเอาประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการ
ตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน และการรักษาสัดส่วนการถือหุน้รายใหญ่ในบริษทัไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 26 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัตลอดอายุสัญญาฉบบัน้ี อย่างไรก็ตามบริษทัไดช้าํระเงินกูก่้อน
กาํหนดทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัทาํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 30 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง กาํหนด
ชาํระคืนเป็นรายเดือนเดือนละ 0.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 4.76 ต่อปี จาํนวน 36 งวด โดยเร่ิม
ชาํระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 

 

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาสาํหรับวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง วงเงินสินเช่ือ
น้ีคํ้ าประกนัโดยการจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย บริษทัและผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือ
หุ้น การโอนอาํนาจการรับเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน การโอนอาํนาจการ
รับเงินตามสญัญาซ้ือขาย การโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน และการโอนสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ี 

 

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 20 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
โดยเร่ิมชาํระตั้ งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท และชาํระคืนยอดคงเหลือเป็นจาํนวน 77 งวด 
โดยชาํระเป็นรายเดือนๆละ 0.19 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-1.25 ต่อปีสาํหรับปีท่ีหน่ึงถึงห้า และ 
ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปีสาํหรับปีท่ีเหลือ  

 

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 3.5 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
โดยเร่ิมชาํระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ชาํระคืนเป็นรายเดือนๆละ 0.06 ลา้นบาทเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 78 งวด พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-1.25 ต่อปีสาํหรับปีท่ีหน่ึงถึงหา้ และร้อยละ MLR-1.00 ต่อปีสาํหรับปีท่ีเหลือ  

 

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 145 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง กาํหนด
ชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 2.014 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2.5 ต่อปี 
จาํนวน 72 งวด โดยเร่ิมชาํระในเดือนมีนาคม 2562 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 423.69  
ลา้นบาทและ 398.63 ลา้นบาทตามลาํดบั (2560: 299.98 ล้านบาท และ 299.98 ล้านบาทตามลาํดบั) 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
                  

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

 มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,010  (52)  958  1,175  (99)  1,076 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึง       
    ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 561  (8)  553 1,571  (61)  1,510 
รวม 1,571  (60)  1,511 2,746  (160)  2,586 

 
16 เจ้าหนีอ่ื้น 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

เจา้หน้ีค่าอาคารและเคร่ืองจกัร   153,311  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย   5,709  6,167  4,962  6,076 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย   3,459  3,105  3,459  3,105 
เจา้หน้ีอ่ืน   2,036  4,633  1,591  4,531 
อ่ืนๆ   4,058  1,950  1,621  1,750 
รวม   168,600  15,855  11,633  15,462 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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17 หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (30,569) (9,854) (9,993) (9,854) 
รวม (30,569) (9,854) (9,993) (9,854) 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
  

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2561 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้น กาํไร
หรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 23) 

 

ไดม้าจากการ
ซ้ือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 4)  

 
 

ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 

2561 
   (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี        
   สาํหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (9,123) (235) - (9,358) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (699) 635 - (64) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - (20,576) (20,576) 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - (559) - (559) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (32) 20 - (12) 
รวม (9,854) (139) (20,576) (30,569) 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
  

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2560 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
กาํไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 23)  

 
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 
2560 

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

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2561 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
กาํไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 23)  

 
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 
2561 

 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      
     สาํหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (9,123) (235) (9,358) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (699) 635 (64) 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - (559) (559) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (32) 20 (12) 
รวม (9,854) (139) (9,993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2560 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
กาํไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 23)  

 
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 
2560 

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

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  (9,182)  (4,156)  (7,729)     (4,053) 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (158)  (120)  (158)  (120) 
รวม (9,340)  (4,276)  (7,887)     (4,173) 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึง 2566 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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18 ทุนเรือนหุ้น      
 

 มูลค่าหุน้  2561  2560 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 0.5  930,000  465,000  930,000  465,000 
ออกหุน้ใหม่ 0.5  - -  - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 0.5  930,000  465,000  930,000  465,000 

      
ทุนท่ีออกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 0.5  930,000  465,000  692,800  346,400 
ออกหุน้ใหม่ 0.5  -  -  237,200  118,600 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 0.5  930,000  465,000  930,000  465,000 

 

การเสนอขายหุ้นสามัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 
237,200,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.80 บาท โดยบริษทัไดรั้บเงินจากการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนสุทธิจากค่าธรรมเนียม
การจดัจาํหน่ายเป็นจาํนวนเงิน 416.22 ลา้นบาท และได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและชาํระแล้วจาํนวน 118.6  
ล้านบาท  (237,200,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  0.5 บาท ) รวมเป็นทุนท่ีออกและชําระแล้วจํานวน  465 ล้านบาท 
(930,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) ท่ีกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560  

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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19 สํารอง  
 

การจัดสรรกาํไรและ/หรือกาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขาย 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

20 ส่วนงานดําเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสาํคญัพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้
อาํนาจการตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน การดาํเนินงานของ
แต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ 
ส่วนงาน 2 อ่ืนๆ 
 

การดาํเนินงานอ่ืนรวมถึงส่วนงานท่ียงัไม่เร่ิมดาํเนินการ ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือกาํหนดส่วนงาน
ท่ีรายงานในปี 2561 หรือ 2560 
 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูล
ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม อัดก๊าซธรรมชาติ  อื่น  ๆ  รวม  ตดัรายการระหว่างกัน  รวม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560  2561 2560  2561 2560 

   (พันบาท)  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก             
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 297,074  310,150  -  -  297,074  310,150  -  -  297,074  310,150 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 20,618  21,434  -  -  20,618  21,434  -  -  20,618  21,434 
รายไดอ้ื่น 7,099  1,559  1,135  615  8,234  2,174  (571)  (54)  7,663  2,120 

รวม 324,791  333,143  1,135  615  325,926  333,758  (571)  (54)  325,355  333,704 

                    
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 63,735  73,825  (6,958)  150  56,777  73,975  654  -  57,431  73,975 
                    
ดอกเบี้ยรับ 2,779  104  214 1  2,993  105  (2,508) -  485  105 
ตน้ทุนทางการเงิน 3,685  8,346  1,017 -  4,702  8,346  - -  4,702  8,346 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,994  5,726  266 -  8,994  5,726  - -  9,260  5,726 
รายจ่ายฝ่ายทุน 10,626  20,841  532,754  -  543,380  20,841  (2,850) -  540,530  20,841 
                    
สินทรัพยส์่วนงาน                     
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 1,197,982  1,039,249  863,981  203,705  2,061,963  1,242,954  (570,070)  (202,000)  1,491,893  1,040,954 
หนี้สินส่วนงาน                    
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 250,073  154,637  376,793  392  626,866  155,029  (154,494)  -  472,372  155,029 
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ส่วนงานภูมศิาสตร์  
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานท่ี 1 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 317.69 ลา้นบาท (2560:  331.58 ล้านบาท)  
จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  36,614  34,400  34,526  34,400 
โครงการเงินสมทบท่ีกาํหนดไว ้  1,679  1,067  1,645  1,067 
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้  274  349  274  349 
อ่ืนๆ   6,242  4,739  6,033  4,739 
รวม  44,809  40,555  42,478  40,555 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัได้จดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของ
เงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 4 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุก
เดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงั
และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ  165,131  169,781  165,091  169,781 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 21 44,809  40,555  42,478  40,555 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  9,260  5,726  8,994  5,726 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา  9,215  5,618  7,915  5,228 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  1,993  2,180  1,904  2,180 
อ่ืนๆ  32,814  27,523  30,989  27,502 
รวมต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 263,222  251,383  257,371  250,972 

 
23 ภาษีเงินได้  

 
ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับงวดปัจจุบนั   - - - - 
      

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  17     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     139 55 139 55 
      

รวมภาษีเงินได้  139 55 139 55 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษท่ีีแท้จริง   

 
  งบการเงินรวม 
  2561  2560 
  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    57,431    73,975 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20.00  11,486  20.00  14,795 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ    788    784 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พ่ิม    (17,189)    (19,547) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก    (44)    (61) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
5,098 

   
4,084 

รวม  0.24  139  0.07  55 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560 
  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    63,735    73,825 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20.00  12,747  20.00  14,765 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    905    784 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พ่ิม    (17,189)    (18,547) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
  3,676    4,053 

รวม  0.22  139  0.07  55 
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24 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานพาหนะ ซ่ึง
พอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมมีกาํหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 
 
(ง) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบั

แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
(จ) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
  2561  2560 
  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ
การ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
     (พันบาท) 
รายไดท้ั้งหมด  134,612  190,743  325,355  287,074  46,630  333,704 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560 
  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ
การ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
     (พันบาท) 
รายไดท้ั้งหมด  134,612  190,179  324,791  287,074  46,069  333,143 

 
25 กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี   

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของ

บริษัท (ขั้นพืน้ฐาน)  
 

58,780 
 

73,920 
 

63,597 
 

73,770 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 

930,000  692,800  930,000  692,800 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 

20 พฤศจิกายน 2560 
 

- 
   

27,294 
           

   - 
  

27,294 
จาํนวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉล่ียถ่วง
นํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  930,000 

 
720,094 

 
930,000 

 
720,094 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  0.063  0.103  0.068  0.102 

 
26 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมวิสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3406 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 235.97 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ในเดือนมีนาคม 2560 

 



บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน   
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการ
เกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจัดการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงักาํกบั
ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 15) กลุ่ม
บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวทาํใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืบางส่วนมีอตัราคงท่ี 
 

จากการท่ีบริษทัจะตอ้งใชเ้งินลงทุนตามแผนการพฒันาโครงการท่ีไดด้าํเนินการต่อเน่ืองมาโดยตลอดนั้น เพ่ือเป็น
การลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัมีแผนปรับโครงสร้างดอกเบ้ียให้การกูย้ืมเงินระยะยาว
สัญญามีการคิดอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ในขณะเดียวกัน 
บริษทัยงัคงมีโอกาสสําหรับทางเลือกอ่ืนๆ ในการระดมทุนท่ีไม่ใช่เงินกู ้เช่น การหาผูร่้วมทุนอ่ืนในการพฒันา
โครงการ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารจดัการเงินทุนของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม   



บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินและเงินใหกู้ย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนด
ชาํระมีดงัน้ี 

 

 

 งบการเงินรวม 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี 
หลงัจาก  

5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.50 – 3.71  17,593  58,571  140,092  216,256 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน 12.00 – 15.00 2,300  -  -  2,300 
รวม   19,893  58,571  140,092  218,556 

         
ปี 2560          

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี 
หลงัจาก  

5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.50 – 3.71  17,593  58,571  140,092  216,256 
 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

8.00 
MOR+2.75 

 
17,217 

  
100,168 

  
55,615 

  
173,000 

รวม   34,810  159,189  195,707  389,256 

         
ปี 2560          

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



บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระมี
ดงัน้ี 

 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือตํ่า เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัอยู่
ภายใตส้ญัญาระยะยาวกบัคู่สญัญาซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัตํ่า 

 

 งบการเงินรวม 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี 
หลงัจาก  

5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4.300 – 6.280  114,498  110,410  27,915  252,823 

          
ปี 2560          

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4.150 – 4.875  54,680  41,568  -  96,248 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี 
หลงัจาก  

5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4.300 – 4.760  69,742  110,410  27,915  208,067 

          
ปี 2560          

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4.150 – 4.875  54,680  41,568  -  96,248 



บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอและมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงเพียงพอต่อการดาํเนินงาน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง และมีการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม 
แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 

กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

มูลค่าตามบญัชี 
มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 มูลค่าตามบญัชี 
มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
  (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2561      
กองทุนเปิด  65,522  65,522 12,959 12,959 

       

31 ธันวาคม 2560      
กองทุนเปิด  425,398  425,398 393,570 393,570 



บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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28 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้         
อาคาร  240,238  6,194            -   6,194 
ซอฟตแ์วร์  1,640  1,093  1,640  1,093 
เคร่ืองจกัรและและอุปกรณ์  3,965  1,020            -  1,020 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน              -  76            -  76 
รวม  245,843  8,383  1,640  8,383 

 

จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ิน

ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลิก

ไม่ได้ 

        

ภายในหน่ึงปี  12,075 8,765 9,761 8,765 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  20,746 14,858 11,490 14,858 
หลงัจากหา้ปี 14,428  -  -  - 
รวม  47,249 23,623 21,251 23,623 

ภาระผูกพนัอ่ืน  ๆ      
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร   55,570 38,770 53,770 38,770 

 

บริษทัทาํสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและสญัญาบริการกบับริษทัแห่งหน่ึง กาํหนดระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่าถงัอดัแก็สกบับริษทัแห่งหน่ึงหลายฉบบั ซ่ึงเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน มีกาํหนดระยะเวลา 2 ปี ถึง  
5 ปี โดยส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆ กนัจนถึงเดือนกนัยายน 2563 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่ารถยนตก์บับริษทัแห่งหน่ึงหลายฉบบั ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน มีกาํหนดระยะเวลา 4 ปี โดย
ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2565 

 

กลุ่มบริษทัทาํสญัญาเช่าท่ีดินหลายฉบบัซ่ึงจะส้ินสุดจนถึงปี 2576 
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บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัจาํนวน 45 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ในทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนังสือคํ้ าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา  
(31  ธันวาคม 2560: กลุ่มบริษัทจาํนวน 30 ล้านบาท และบริษทัจาํนวน 30 ล้านบาท) 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 10.57 ลา้นบาท และ 8.77 ลา้นบาท 
ตามลาํดับโดยสถาบันการเงินดังกล่าวออกหนังสือคํ้ าประกันเพ่ือคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า (31 ธันวาคม 2560:  
8.77 ล้านบาท และ 8.77 ล้านบาท ตามลาํดับ) กลุ่มบริษทัและบริษทัได้นาํเงินฝากธนาคารจาํนวนเงิน 17.40 และ  
15.60 ลา้นบาทเพ่ือคํ้าประกนัต่อธนาคาร (31 ธันวาคม 2560: ไม่มี) 

 

29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ในเดือนมกราคม 2562 บริษทัทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 50 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง กาํหนด
ชาํระคืนในเดือน เมษายน 2562 พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-1 ต่อปีและ บริษทัทาํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะ
สั้ นจาํนวน 40 ลา้นบาท กบั บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั โดยกาํหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR+2.75 ต่อปี 
และมีกาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2562 
 
ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 135 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
กาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนๆละ 1.875 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-2.5 ต่อปี จาํนวน 72 งวดโดย
เร่ิมชาํระในเดือนพฤษภาคม 2562 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
จากกาํไรในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 55.8 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ 
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30 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ียังไม่ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มผีล

บังคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความ เส่ี ยงของเงินลงทุน สุท ธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและช่วงเวลา
ท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่า
ของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบ
การเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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