
 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

           

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง

หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํ เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การประเมินการด้อยค่าของความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) 3 (ฎ) 3 (ฏ) และ 13 ของงบการเงินรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมี

สาระสาํคญัซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจ 

 

ผูบ้ริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าท่ี

คาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงิน

สดท่ีจะได้รับคืนในอนาคตท่ีเกิดข้ึนและการกาํหนดขอ้

สมมติท่ีเก่ียวขอ้ง ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตาม

บญัชีของค่าความนิยมสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณในการกาํหนดขอ้

สมมติและมีความไม่แน่นอนในการประมาณการคิดลด

กระแสเงินสดท่ีจะได้รับคืนในอนาคต  ข้าพเจ้าจึง

พิจารณาวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• สอบถามผูบ้ริหารเพื่อทาํความเขา้ใจในกระบวนการ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขั้นตอนการ

ประเมินข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าและการจัดทํา

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน 
 

• พิจารณาขอ้สมมติท่ีสาํคญัในรายงานการประมาณมูล

ค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน และแผนการดําเนินธุรกิจ 

รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใช้ 

และทดสอบการคาํนวณของการดอ้ยค่าของค่าความ

นิยม 
 

• วิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีสาํคญั 
 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ   

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้

การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับ

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

(โศภิษฐ ์พรหมพล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ 2563 



บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 82,208,998       123,253,757     8,552,125         79,376,882       
เงินลงทุนชัว่คราว 6 67,934,060       65,522,474       40,052,668       12,958,954       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

และจะถึงกาํหนดเบิกใชภ้ายในหน่ึงปี 14 1,254,589         -                   -                   -                   
ลูกหน้ีการคา้ 7 93,530,290       42,141,896       40,548,214       42,141,896       
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 18,567,364       17,593,351       18,567,364       17,593,351       
ลูกหน้ีอ่ืน 4 55,220,931       47,180,928       8,687,126         11,204,978       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                   -                   1,733,060         1,217,046         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 20,000,000       -                   34,000,000       16,000,000       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 14 10,000,000       2,300,000         10,000,000       -                   
สินคา้คงเหลือ 8 11,283,210       -                   -                   -                   
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวียน 3,057,119         2,317,791         2,834,339         2,317,791         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 363,056,561     300,310,197     164,974,896     182,810,898     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 14 4,251,001 17,399,074       500,000 15,599,074       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                   -                   512,539,400     507,839,400     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 9 185,743,137     198,662,236     185,743,137     198,662,236     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                   289,188,050     155,782,954     
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวียน 3,259,435         2,490,568         3,259,435         2,490,568         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 171,617,614     171,617,614     -                   -                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 930,701,856     676,296,057     135,779,193     128,941,123     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 115,196,426     116,056,719     6,320,657         4,873,460         
ค่าความนิยม 13 8,077,363         8,077,363         -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,361,063       982,916            13,433,168       982,316            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,433,207,895  1,191,582,547  1,146,763,040  1,015,171,131  

รวมสินทรัพย์ 1,796,264,456  1,491,892,744  1,311,737,936  1,197,982,029  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 14 101,111,923     61,256,696       69,630,383       40,000,000       
เจา้หน้ีการคา้ 4 27,916,621       16,991,012       15,596,931       16,991,012       
เจา้หน้ีอ่ืน 4 92,240,916       168,599,565     18,021,725       11,632,928       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 71,931,851       53,242,022       56,525,333       29,742,022       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 9,433,331         957,675            552,565            957,675            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 302,634,642     301,046,970     160,326,937     99,323,637       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 443,909,869     138,325,434     196,886,130     138,325,434     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและ

   สัญญาเช่าซ้ือ 14 27,307,765       552,565            -                   552,565            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 31,200,933       30,568,754       10,216,231       9,992,754         
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 928,863            788,600            928,863            788,600            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,090,000         1,090,000         1,090,000         1,090,000         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 504,437,430     171,325,353     209,121,224     150,749,353     

รวมหนีสิ้น 807,072,072     472,372,323     369,448,161     250,072,990     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ
    จาํนวน 930,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 465,000,000     465,000,000     465,000,000     465,000,000     

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  (หุ้นสามัญ

    จาํนวน 930,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 465,000,000     465,000,000     465,000,000     465,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 15 297,618,600     297,618,600     297,618,600     297,618,600     

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 31,820,000       29,300,000       31,820,000       29,300,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 121,055,784     151,881,256     147,846,005     155,934,431     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15 79,628              897,918            5,170                56,008              

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 915,574,012     944,697,774     942,289,775     947,909,039     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 73,618,372       74,822,647       -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 989,192,384     1,019,520,421  942,289,775     947,909,039     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,796,264,456  1,491,892,744  1,311,737,936  1,197,982,029  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16 238,574,548   297,073,887   238,574,548   297,073,887   
รายไดจ้ากกการขาย 16 118,786,070   -                  -                  -                  
รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 19,727,423     20,617,755     19,727,423     20,617,755     
รายไดอ่ื้น 16 17,007,375     7,662,903       34,865,409     7,099,281       

รวมรายได้ 394,095,416   325,354,545   293,167,380   324,790,923   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 16 149,031,936   186,936,043   149,031,936   186,202,756   
ตน้ทุนขาย 8 98,171,635     -                  -                  -                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 18 100,436,744   76,285,466     71,723,478     71,167,982     
ตน้ทุนทางการเงิน 20,580,127     4,702,292       21,842,863     3,684,932       
รวมค่าใช้จ่าย 368,220,442   267,923,801   242,598,277   261,055,670   

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 25,874,974     57,430,744     50,569,103     63,735,253     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (770,516)         (138,268)         (223,476)         (138,268)         
กําไรสําหรับปี 25,104,458     57,292,476     50,345,627     63,596,985     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 533,327          1,899,471       54,454            1,594,298       

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ขาย

   ส่วนท่ีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน (1,351,769)      (1,906,133)      (105,292)         (1,893,974)      

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 6 (818,442)         (6,662)             (50,838)           (299,676)         

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ (114,095)         -                  (114,095)         -                  

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (114,095)         -                  (114,095)         -                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (932,537)         (6,662)             (164,933)         (299,676)         
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 24,171,921     57,285,814     50,180,694     63,297,309     

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,608,581     58,780,073     50,345,627     63,596,985     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,504,123)      (1,487,597)      -                  -                  

กําไรสําหรับปี 25,104,458     57,292,476     50,345,627     63,596,985     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 26,676,196     58,773,253     50,180,694     63,297,309     
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,504,275)      (1,487,439)      -                  -                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 24,171,921     57,285,814     50,180,694     63,297,309     

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20 0.030              0.063 0.054              0.068 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

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

การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมผา่นการรวมธุรกิจ -                  -                 -                   -                   -                      -                   21,350,086     21,350,086       
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจ

     ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                  -                 -                   -                   -                      -                   54,960,000     54,960,000       
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อย -                  -                 -                   -                   -                      -                   76,310,086     76,310,086       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี  
     กาํไร (ขาดทุน) -                  -                 -                   58,780,073      -                      58,780,073      (1,487,597)      57,292,476       
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                  -                 -                   -                   (6,820)                 (6,820)              158                 (6,662)               
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                 -                   58,780,073      (6,820)                 58,773,253      (1,487,439)      57,285,814       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 15 -                  -                 3,300,000        (3,300,000)       -                      -                   -                  -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 465,000,000   297,618,600   29,300,000      151,881,256    897,918               944,697,774    74,822,647     1,019,520,421  
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                 -                   -                   -                      -                   1,300,000       1,300,000         
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 21 -                  -                 -                   (55,799,958)     -                      (55,799,958)     -                  (55,799,958)      
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                 -                   (55,799,958)     -                      (55,799,958)     1,300,000       (54,499,958)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร (ขาดทุน) -                  -                 -                   27,608,581      -                      27,608,581      (2,504,123)      25,104,458       
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                  -                 -                   (114,095)          (818,290)             (932,385)          (152)                (932,537)           
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                 -                   27,494,486      (818,290)             26,676,196      (2,504,275)      24,171,921       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 15 -                  -                 2,520,000        (2,520,000)       -                      -                   -                  -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 465,000,000   297,618,600   31,820,000      121,055,784    79,628                 915,574,012    73,618,372     989,192,384     

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอื่นของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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     

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                   -                 -                 -                 (299,676)          (299,676)        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                 -                 63,596,985     (299,676)          63,297,309     

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 15 -                   -                 3,300,000      (3,300,000)     -                   -                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอื่นของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 465,000,000    297,618,600   29,300,000    155,934,431   56,008              947,909,039   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 21 -                   -                 -                 (55,799,958)   -                   (55,799,958)   

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                 -                 (55,799,958)   -                   (55,799,958)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                   -                 -                 50,345,627     -                   50,345,627     

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                   -                 -                 (114,095)        (50,838)            (164,933)        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                 -                 50,231,532     (50,838)            50,180,694     

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 15 -                   -                 2,520,000      (2,520,000)     -                   -                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 465,000,000    297,618,600   31,820,000    147,846,005   5,170                942,289,775   

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 25,104,458       57,292,476       50,345,627       63,596,985       
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 770,516            138,268            223,476            138,268            
กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม -                    (3,503,492)       -                    -                    
ตน้ทุนทางการเงิน 20,580,127       4,702,292         21,842,863       3,684,932         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 36,339,544       9,259,613         9,139,631         8,994,103         
กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด (1,351,569)       (1,906,133)       (105,292)          (1,893,974)       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                    (185,879)          -                    -                    
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 64,077              (5,178)               64,077              (5,178)               
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 174,216            274,463            174,216            274,463            
ดอกเบ้ียรับ (703,423)          (484,793)          (31,106,601)     (2,778,668)       

80,977,946 65,581,637 50,577,997 72,010,931 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (51,388,394)     15,124,352       1,593,682 15,124,352 
ลูกหน้ีอ่ืน (4,620,168)       (36,963,346)     6,090,129 (2,416,862)
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 11,945,086       11,054,755       11,945,086 11,054,755 
สินคา้คงเหลือ (11,283,210)     -                    -                    -                    
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (1,508,195)       (2,063,017)       (1,285,415) (2,063,017)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (6,843,838)       (600)                  (6,044,700) -                    
เจา้หน้ีการคา้ 10,925,609       (11,807,080)     (1,394,081)       (11,807,080)
เจา้หน้ีอ่ืน 8,895,578         (5,776,274)       3,705,382 (3,527,571)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (148,048)          (220,086)          (148,048) (220,086)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 36,952,366 34,930,341 65,040,032 78,155,422 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (6,534,309)       (6,041,476)       (6,406,152) (5,980,710)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 30,418,057 28,888,865 58,633,880 72,174,712 

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

15



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 95,373,364          746,375,404        13,088,650          745,905,404        
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (97,252,124)         (384,600,500)       (40,128,090)         (363,700,000)       
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด -                       (60,000,000)         -                       (60,000,000)         
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด -                       60,000,000          -                       60,000,000          
เงินสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,000,000)         -                       (424,000,000)       (241,000,000)       
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       272,079,247        68,000,000          
เงินสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน (10,000,000)         (2,300,000)           (10,000,000)         -                       
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน 2,300,000            -                       -                       -                       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง (เพิม่ข้ึน) 11,893,484          (17,399,074)         15,099,074          (15,599,074)         
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือธุรกิจสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -                       (88,497,095)         -                       -                       
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (89,500,000)         
เงินสดจ่ายจากการเพิม่ทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (4,700,000)           (216,340,000)       
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการเพิม่ทุนของบริษทัยอ่ย 1,300,000            54,960,000          -                       -                       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 9,813                   18,836                 9,813                   18,836                 
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (377,045,957)       (386,050,803)       (13,034,905)         (9,462,298)           
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,739,747)           (1,167,466)           (1,739,747)           (1,164,101)           
รับดอกเบ้ีย 612,960               397,077               30,063,740          1,589,372            
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (394,548,207) (78,263,621) (163,262,218) (121,251,861)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 373,481,541 21,442,575 342,000,000        -                       
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น (335,729,860) -                       (314,473,164)       -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 391,500,000        197,053,214        135,000,000        173,553,214        
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (67,651,962)         (61,733,345)         (50,082,219)         (61,733,345)         
เงินสดรับจากหน้ีสินซ่ึงเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน 41,292,060          -                       -                       -                       
เงินสดท่ีจ่ายสาํหรับหน้ีสินซ่ึงเกิดจากสัญญาเช่าการเงินและ

   สัญญาเช่าซ้ือ (6,061,203)           (1,076,021)           (957,675)              (1,076,021)           
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (55,799,958)         -                       (55,799,958)         -                       
ดอกเบ้ียจ่าย (17,945,227)         (4,842,757)           (21,883,403)         (3,850,687)           
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 323,085,391 150,843,666 33,803,581 106,893,161 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (41,044,759) 101,468,910 (70,824,757) 57,816,012 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 123,253,757        21,784,847          79,376,882          21,560,870          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 82,208,998 123,253,757 8,552,125 79,376,882 

รายการทีไ่ม่เป็นเงินสดทีสํ่าคญั

เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 64,484,536 153,311,299 2,724,136            -                       

(บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

16



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 ส่วนเกินมูลค่าหุน้และส ารอง 
16 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
17 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
18 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
19 ภาษีเงินได ้
20 ก าไรต่อหุน้ 
21 เงินปันผล 
22 เคร่ืองมือทางการเงิน 
23 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
24 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
25 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีส านกังานใหญ่และสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160  
 
ส านกังานสาขา 1 : เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18110  
 
ส านกังานสาขา 2 : เลขท่ี 252/108 (บี) และ 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์   ชั้ นท่ี 21 ถนน

รัชดาภิเษกแขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ตระกูลสุเมธโชติเมธา (ถือหุน้ร้อยละ 54) และตระกลูนนัที (ถือหุน้ร้อยละ 19)  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 และ 10 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากับลกูค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 
ขอ้ 3 (ถ)  

 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 25 

 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค)    การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ย หมายเหตุขอ้ 3 (จ) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหต้อ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  
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หมายเหตุขอ้ 13 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณ 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

หมายเหตุขอ้ 19 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัยอ่ย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี 
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

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

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท       
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ง) ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา  

 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สญัญา  
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน  
 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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(จ) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
  

           ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมูลค่ายอดคงคา้งสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้กัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้ตกลงซ่ึงไม่ไดมี้รูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้สิทธิในการใชสิ้นทรัพยต์าม
ระยะเวลาท่ีก าหนด สินทรัพยด์งักล่าวมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและมีการให้ผลตอบแทนในลกัษณะของการจ่ายคืน 
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดยพิจารณาวา่ขอ้ตกลงใหสิ้ทธิการควบคุมสินทรัพยแ์ก่คู่สญัญาหรือไม่ 

 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

        สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิต
เอง ตน้ทุนสินคา้ รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 

(ช) อะไหล่และวัสดุส้ินเปลือง 
 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน ตน้ทุนของอะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อน 
ออกก่อน 

 

(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ี
เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้ง
บนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด เงิน
ลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 
(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน  

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
(ญ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ยและ
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ หกัดว้ยค่า
เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะ
หกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  

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

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น 

 
ค่าตัดจ าหน่าย   

 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
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ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
สญัญาซ้ือขายกา๊ซ 10 ปี 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี 

 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม กลุ่มบริษทัไม่ตดัจ าหน่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 
 

(ฏ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ี
ซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้
แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  
และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 
(ฐ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุน 
 

(ฑ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน  
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

30 

(ฒ) หน้ีสินที่เกดิจากสัญญา 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ 
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ี 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

(ณ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทั 
มีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ  
ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 

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

  
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
   

(ต)  การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ  2  เ ป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

(ถ) รายได้ 
 
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้  
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
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รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 
 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 
การให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   

 
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 

 
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ท) รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 
(ธ) ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 

 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(น) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
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(บ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลงหรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงินแต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่ายและตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 
(ป) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี 
เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ผ) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
 

(ฝ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(พ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
  

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
รายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ทั้งหมด 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ธารธนาคม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทรานส์ เอนเนอย ีจ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 
รายไดอ่ื้น 
ดอกเบ้ียรับ 

ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าบริการอ่ืน ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  1,117  867 
รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  719  571 
        

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84


บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดอ่ื้น -  -  199  14 
ดอกเบ้ียรับ -  -  31,106  2,508 
        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 169  165  169  165 
ซ้ือวตัถุดิบ 67,812  -  -  - 
ค่าบริการอ่ืน 2,125  -  -  - 
        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 15,927  14,355  15,528  14,355 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3  4  3  4 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 15,930  14,359  15,531  14,359 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น  
บริษัทย่อย        
บริษทั แม่กระทิง พาวเวอร์ จ ากดั -  -  5,199  - 
บริษทั อาร์ อีไบโอ ฟูเอลส์ จ ากดั -  -  340  - 
        
        
        
        
        



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น  
กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 174  25  117  25 
บริษทั ธานธนาคม จ ากดั 116  -  -  - 
บริษทั บี.พี.15 จ ากดั 16  -  -  - 
รวม 306  25  5,656  25 

        

เจ้าหน้ีการค้า         

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั บี.พี.15 จ ากดั 6,430  -  -  - 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 996  -  -  - 
บริษทั ธารธนาคม จ ากดั 323  -  -  - 
รวม 7,749  -  -  - 

 
 

เจ้าหน้ีอื่น        

บริษัทย่อย        
บริษทั สากล เอนเนอย ีไบโอแมส  
    พาวเวอร์ 15 จ  ากดั 27 

 
- 

 
- 

 
- 

        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ทรานส์ เอนเนอร์ย ีจ ากดั 34  -  -  - 
บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จ ากดั 5  -  -  - 
อ่ืนๆ 103  -  1  - 
รวม 169  -  1  - 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม       
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 2562  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั       
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 5.5  -  20,000  -  20,000 

 
 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม       
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 2561  2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2561 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั       
บริษัทย่อย          
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั MOR+2.75  -  84,000  (68,000)  16,000 

          

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
บริษัทย่อย          
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั MOR+2.75  -  145,000  -  145,000 
บริษทั อาร์อีไบโอ ฟูเอลส์ จ ากดั 8.0  -  12,000  -  12,000 
รวม   -      157,000 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม       
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 2562  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั       
บริษัทย่อย          
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั MOR+2.75  16,000  89,000  (91,000)  14,000 

          

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 5.5  -  20,000  -  20,000 
รวม   16,000      34,000 

          

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
บริษัทย่อย          
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั MLR+0.25  145,000  135,000  -  280,000 
บริษทั อาร์อีไบโอ ฟูเอลส์ จ ากดั 8.0  12,000  -  (1,079)  10,921 
รวม   157,000      290,921 
 

สัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิง 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม 2567 โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะเป็นผูจ้ดัหาเช้ือเพลิงให้แก่บริษทั
ยอ่ยตามเง่ือนไขและราคาตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 401  330  330  320 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,360  24,058  1,322  100 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 80,448  98,866  6,900  78,957 
รวม 82,209  123,254  8,552  79,377 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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6 เงินลงทุนช่ัวคราว 
       
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 40  -  40  - 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-กองทุนเปิด 67,894  65,522  40,013  12,959 
รวม 67,934  65,522  40,053  12,959 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 
  

งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่า  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (พันบาท) 
2562  

เงินลงทุนช่ัวคราว          
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ -  128  (88)  -  40 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-กองทุนเปิด 65,522  97,124  (93,934)  (818)  67,894 
รวม 65,522  97,252  (94,022)  (818)  67,934 

 
2561  

เงินลงทุนช่ัวคราว  
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-กองทุนเปิด 425,398  384,600  (744,469)  (7)  65,522 
รวม 425,398  384,600  (744,469)  (7)  65,522 

 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่า  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (พันบาท) 
2562  

เงินลงทุนช่ัวคราว          
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ -  128  (88)  -  40 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-กองทุนเปิด 12,959  40,000  (12,895)  (51)  40,013 
รวม 12,959  40,128  (12,983)  (51)  40,053 

          
2561          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-กองทุนเปิด 393,570  363,700  (744,011)  (300)  12,959 
รวม 393,570  363,700  (744,011)  (300)  12,959 

          
7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 93,530  42,142  40,548  42,142 

 
ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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8 สินค้าคงเหลือ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
วตัถุดิบ  11,223  -  -  - 
สินคา้ส าเร็จรูป  60  -  -  - 
รวม  11,283  -  -  - 

         
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย  98,172  -  -  - 
 

 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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9 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,320  37,320  126,690  126,690  159,177  190,850  323,187  354,860 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (18,753)  (19,727)  (63,064)  (68,119)  (37,060)  (50,758)  (118,877)  (138,604) 

  สุทธิ 18,567  17,593  63,626  58,571  122,117  140,092  204,310  216,256 

 
บริษทัท าสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) “ปตท.” จ านวนสองสัญญา เพื่อด าเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวเขา้
เง่ือนไขวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสญัญาเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สดัส่วนความ
เป็น 

            

 ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

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

พาวเวอร์ 15 จ  ากดั  
 

ผลิตและจ าหน่าย ไฟฟ้า 
 

99.99 
  

99.99 
  

62,000 
  

62,000 
  

61,999 
  

61,999 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั แม่กระทิง พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไฟฟ้า 80.00  80.00  282,300  282,300  285,840  285,840  -  -  -  - 
 
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายก๊าซ 
   ไบโอมีเทนอดั 

 
75.95 

  
75.00 

  
21,000 

  
15,000 

  
24,700 

  
20,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม      505,300  499,300  512,539  507,839  -  -  -  - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั (“อาร์อี ไบโอฟูเอลส์”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15 ลา้นบาท (150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 21 ลา้นบาท (210,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท) และไดเ้รียกช าระหุน้เพิ่มทุนทั้งหมด โดยบริษทัซ้ือหุน้เพิ่มเติมในบริษทัยอ่ยน้ีรวมจ านวน 47,000 หุน้ 
ส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียทั้งหมดในอาร์อี ไบโอฟูเอลส์เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 75.95 

 

11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  171,618  171,618  -     - 

 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ  านวน 284.65 ลา้นบาท (2561: 176.89 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาด การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจ า 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 171.62 ลา้นบาท (2561 : 
100.98 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

  งบการเงินรวม 
            เคร่ืองตกแต่ง       
            ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
           อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
            ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน                    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  78,634  8,229  23,602  2,221  2,319  17,478  16,037  7,214  155,734 
เพิ่มข้ึน  -  979  -  -  332  1,412  51  536,588  539,362 
จ าหน่าย  -  -  -  -  (27)  (164)  -  -  (191) 
โอน   -  23,448  2,040  5,139  444  150  -  (31,221)  - 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  1,700  -  -  -  -  -  -  16,021  17,721 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
   และ 1 มกราคม 2562 

  
80,334 

  
32,656 

  
25,642 

  
7,360 

  
3,068 

  
18,876 

  
16,088 

  
528,602 

  
712,626 

เพิ่มข้ึน  -  696  3,153       961  660  3,911  -  278,837  288,218 
จ าหน่าย  -  -  -  -  -  (178)  -  -   (178) 
โอน   6,000  75,363  702,894  6,499  -  75  -  (790,831)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  86,334  108,715  731,689  14,820  3,728  22,684  16,088  16,608  1,000,666 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินรวม 
            เคร่ืองตกแต่ง       
            ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
           อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
            ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  -  2,536  5,572  239  1,995  6,771  10,311  -  27,424 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  1,338  1,458  332  157  3,255  2,543  -  9,083 

จ าหน่าย  -  -  -  -  (27)  (150)  -  -  (177) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
   และ 1 มกราคม 2562 

 
- 

  
3,874 

  
7,030 

  
571 

  
2,125 

  
9,876 

  
12,854 

 
- 

  
36,330 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  3,636  23,083  949  300  3,648  2,122  -  33,738 

จ าหน่าย  -  -  -  -  -  (104)  -  -  (104) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  -  7,510  30,113  1,520  2,425  13,420  14,976  -  69,964 

 

 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561                   
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 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 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 86,334  101,205  664,018  13,300  1,303  9,264  537  16,608  892,569 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  37,558  -  -  -  575  -  38,133 
 86,334  101,205  701,576  13,300  1,303  9,264  1,112  16,608  930,702 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 78,634  8,229  23,602  2,221  2,319  17,478  16,037  7,214  155,734 
เพิ่มข้ึน -  845  -  -  332  970  51  7,264  9,462 
จ าหน่าย -  -  -  -  (27)  (164)  -  -  (191) 
โอน -  12,438  2,040  -  -  -  -  (14,478)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
   และ 1 มกราคม 2562 

 
78,634 

  
21,512 

  
25,642 

  
2,221 

  
2,624 

  
18,284 

  
16,088 

  
- 

  
165,005 

เพิ่มข้ึน -  99    2,546    -  104  2,753  -  10,258  15,760 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  (178)  -  -  (178) 
โอน -  -  10,184  -  -  74  -  (10,258)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 78,634  21,611  38,372  2,221  2,728  20,933  16,088  -  180,587 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  2,536  5,572  239  1,995  6,771  10,311  -  27,424 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,209  1,458  222  154  3,231  2,543  -  8,817 
จ าหน่าย -  -  -  -  (27)  (150)  -  -  (177) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
   และ 1 มกราคม 2562 - 

  
3,745 

  
7,030 

  
461 

  
2,122 

  
9,852 

  
12,854 

 
- 

  
36,064 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,448  1,557  118  161  3,443  2,121  -  8,848 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  (104)  -  -  (104) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 -  5,193  8,587  579  2,283  13,191  14,975  -  44,808 

 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เคร่ืองตกแต่ง       
           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   
          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   
           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561                   
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 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 

                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,634  16,418  29,785  1,642  445  7,743  537  -  135,204 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  575  -  575 
 78,634  16,418  29,785  1,642  445  7,743  1,112  -  135,779 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
มีจ านวน 19.85 ลา้นบาท (2561: 10.82 ล้านบาท) 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจ านองสินทรัพยจ์  านวนประมาณ 866.96 ลา้นบาท และ 81.28 ลา้น
บาท ตามล าดบั (2561: 131.62 ล้านบาท และ 103.26 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 
 
ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาซ่ึงท่ีดินและการก่อสร้างโรงงานใหม่ท่ีได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวน 7 ลา้นบาท (2561:ไม่ม)ี มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 4.15 ถึง 7.50 (2561: ไม่ม)ี 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

 งบการเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

งานระหวา่ง
ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  
สญัญาซ้ือขาย

ก๊าซ  
สญัญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า  
ค่าความ
นิยม  

 
รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 78  1,039  3,092          -          -          -  4,209 
เพิ่มข้ึน         -  32  1,136          -          -          -  1,168 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ        -          -          -  1,180  110,000  8,077  119,257 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
   และ 1 มกราคม 2562 78 

  
1,071 

 
4,228 

 
1,180 

 
110,000 

  
8,077 

 
124,634 

เพิ่มข้ึน 618  161  960          -          -          -  1,739 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 696  1,232  5,188  1,180  110,000  8,077  126,373 
              

              

              

              

              

              



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

งานระหวา่ง
ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  
สญัญาซ้ือขาย

ก๊าซ  
สญัญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า  
ค่าความ
นิยม  

 
รวม 

 (พันบาท) 

ค่าตัดจ าหน่าย              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (78)  (245)  -  -  -  -  (323) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี         -  (177)  -  -  -  -  (177) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
   และ 1 มกราคม 2562 (78) 

  
(422) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(500) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (78)  (215)  -  (110)  (2,197)  -  (2,600) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (156)  (637)  -  (110)  (2,197)  -  (3,100) 
              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  -  649  4,228  1,180  110,000  8,077  124,134 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 540  595  5,188  1,070  107,803  8,077  123,273 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์  

ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

งานระหวา่ง
ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 78  1,039  3,092  4,209 
เพิ่มข้ึน -  29  1,136  1,165 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

      และ 1 มกราคม 2562 78 
  

1,068 
 

4,228 
 

5,374 
เพิ่มข้ึน 618  161  960  1,739 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 696  1,229  5,188  7,113 

        

ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (78)  (245)  -  (323) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  (177)  -  (177) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
   และ 1 มกราคม 2562 (78) 

  
(422) 

 
- 

 
(500) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (78)  (214)  -  (292) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (156)  (636)  -  (792) 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  -  646  4,228  4,874 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 540  593  5,188  6,321 

 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยม 
 

มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึน
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต ขอ้
สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินรวม 

     2562  2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด     10.74  11.45 
ประมาณการการเติบโตของก าไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย อตัราถวัเฉล่ีย 
 

1.00 
 

0.11 
 
อัตราคิดลด 
 
อตัราคิดลดค านวณมาจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียตน้ทุนของหน้ีสิน 
ของบริษทั อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงท่ีมาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลและค่าเบตา้โดย
เฉล่ียของอุตสาหกรรม 
 
อัตราการเติบโต 
 
กระแสเงินสดส าหรับอนาคตไดน้ ามาคิดลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีก าหนดโดยฝ่าย
บริหาร  
 
ประมาณการการเติบโตของก าไรก่อนดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
 
ประมาณการอตัราการเติบโตของก าไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ไดม้าจาก
การประมาณการรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตโดยฝ่ายบริหาร โดยมีสมมติฐานว่าค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานจะมีอตัราเพิ่มข้ึนตามอตัราเงินเฟ้อในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 
 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน ทั้งน้ีการเพิ่มข้ึนของอตัราคิดลดในอตัราท่ีมากกวา่ร้อยละ 17.85 จะท าใหมู้ลค่า
ตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

 

 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงินรวม  
 

  

เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มื
ระยะสั้น  เงินกูย้มืระยะยาว  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   61,257  191,567  1,511  254,335 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   37,752  323,848  (16,376)  345,224 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสด   2,103  427  51,606  54,136 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   101,112  515,842  36,741  653,695 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

 เงินกูย้มืระยะสั้น  เงินกูย้มืระยะยาว  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  40,000  168,067  1,511  209,578 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก
การจดัหาเงิน  27,527  84,917  (958)  111,486 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่
เงินสด  2,103  428  -  2,531 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  69,630  253,412  553  323,595 

 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชี 1,482  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  61,257 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 59,657  - 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 39,973  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
61,615 

 
43,405 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 10,317  9,837 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระ     
       ภายในหน่ึงปี 9,433  958 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 182,477  115,457 

    
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 439,555  123,647 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  4,355  14,678 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 27,308  553 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 471,218  138,878 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 653,695  254,335 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  40,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 59,657  - 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 9,973  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
46,208 

 
19,905 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 10,317  9,837 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระ     
       ภายในหน่ึงปี 553  958 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 126,708  70,700 
    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 192,531  123,647 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 4,355  14,678 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ -  553 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 196,886  138,878 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 323,594  209,578 
 

 ภาระค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบนัการเงินใหแ้ก่บริษทัยอ่ยสองแห่งรวมเป็นจ านวนเงิน 
276.25 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 326 ล้านบาท) 
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รายละเอียดของเงินกู้ยมืของกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัท        
1) วงเงินกูย้มืระยะสั้น จ านวนรวม 130 ลา้นบาท 
      ดอกเบ้ียร้อยละ 4.0 - 5.5 ต่อปี โดยมีก าหนด 

       

      ช าระคืนภายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกใช ้ -  40,000  -  40,000 
        
2) วงเงินกูย้มืระยะสั้น จ านวนรวม 70 ลา้นบาท        
       ดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 - 6.75 ต่อปี โดยมี        
       ก าหนดท่ีจะคืนภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ี        
       เบิกใช ้ 70,000  -  70,000  - 
        
3) วงเงินกูย้มืระยะยาว จ านวน 30 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.76 ต่อปี โดยมีก าหนด        
ช าระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือนจ านวน         
36 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 14,672  24,514  14,672  24,514 

        
4) วงเงินกูย้มืระยะยาว จ านวน 280 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.5 ต่อปี โดยมี        
ก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        
จ านวน 75 งวดเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 241,110  145,000  241,110  145,000 

        
บริษัทย่อย        

1) วงเงินเบิกเกินบญัชี จ านวน 5 ลา้นบาท   
ดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 

 
1,482 

  
- 

  
- 

  
- 

        
2) วงเงินทรัสตรี์ซีท จ านวน 35 ลา้นบาท        
       โดยมีก าหนดช าระคืนภายใน 180 วนั        
       นบัตั้งแต่วนัท่ีในสญัญา -  21,257  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
3) วงเงินกูย้มืระยะสั้น จ านวน 30 ลา้นบาท        
       จากบุคคลอ่ืน ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี 
       โดยมีก าหนดช าระคืนภายในเดือน 

       

       สิงหาคม 2563 30,000  -  -  - 
        
4) วงเงินกูย้มืระยะยาว จ านวน 30 ลา้นบาท        
 ดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี โดยมี        
       ก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน         

จ านวน 77 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือน        
กรกฎาคม 2562 16,780  23,500  -  - 
        

5) วงเงินกูย้มืระยะยาว จ านวน 250 ลา้นบาท        
 ดอกเบ้ียร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี โดยมีก าหนด      
       ช าระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือนจ านวน 

       

       77 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 250,000  -  -  - 
        

รวม 624,044  254,271  325,782  209,514 
หัก ส่วนลดท่ียงัไม่ตดัจ าหน่ายและ        
        ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดัจ่าย  (7,090)  (1,447)  (2,740)  (1,447) 
เงินกู้ยืมสุทธิ 616,954  252,824  323,042  208,067 

 
ภายใตส้ัญญาเงินกูก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
เงินกู้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัได้รับจดหมายผ่อนปรนการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ดงันั้น 
งบการเงินจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุง ซ่ึงอาจจ าเป็นหากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
เงินกูไ้ด ้
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สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั 
   ในการเบิกใช ้

  
5,506 

  
17,399 

  
500 

  
15,599 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  171,617  100,983  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  866,963  131,623  81,284  103,258 
รวม  1,044,086  250,005  81,784  118,857 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 178.52 ลา้นบาท
และ 175.00 ลา้นบาทตามล าดบั (2561: 423.69 ล้านบาท และ 398.63 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ  

                  
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 

 
10,857 

  
(1,424) 

 
9,433 

  
1,010 

  
(52) 

 
958 

ครบก าหนดช าระหลงัจาก 
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 

 
29,307 

  
(1,999) 

  
27,308 

  
561 

  
(8) 

 
553 

รวม 40,164  (3,423)  36,741  1,571  (60)  1,511 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 

 
561 

  
(8) 

 
553 

  
1,010 

  
(52) 

 
958 

ครบก าหนดช าระหลงัจาก  
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 

 
- 

  
- 

  
- 

  
561 

  
(8) 

 
553 

รวม 561  (8)  553  1,571  (60)  1,511 
 

15 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและส ารอง  
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

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

 

การจัดสรรก าไรและ/หรือก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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16 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัดงัรายละเอียดขา้งล่าง เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ
ท่ีส าคญัพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ  านาจ
การตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน และส่วนงานท่ีรายงานใน
ปี2562 ของกลุ่มบริษทั มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

ส่วนงานท่ีรายงานในปี 2561 
 
ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ 
ส่วนงาน 2 อ่ืนๆ 
 
ส่วนงานท่ีรายงานในปี 2562 
 
ส่วนงาน 1  ใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ 
ส่วนงาน 2  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
ส่วนงาน 3  อ่ืนๆ 
 

การด าเนินงานอ่ืนรวมถึงส่วนงานผลิตและจ าหน่ายไบโอมีเทนอดัและส่วนงานท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินการ ไม่มีส่วนงาน
ใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2562 หรือ 2561 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงานและการจ าแนกรายได้ตามประเภทสินค้าและบริการ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
   31 ธันวาคม 2561 

อดัก๊าซ
ธรรมชาต ิ  อ่ืนๆ  รวม  

ตัดรายการ
ระหว่างกนั  รวม 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก          
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 297,074  -  297,074  -  297,074 
- รายไดต้ามสญัญาเช่า  
      การเงิน 

 
20,618  

 
-  

 
20,618  

 
-  

 
20,618 

รายไดอ่ื้น 7,099  1,135  8,234  (571)  7,663 
รวม 324,791  1,135  325,926  (571)  325,355 

          
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วน
งานก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
63,735  

 
 (6,958)  

 
56,777  

 
654  

 
  57,431 

          
ดอกเบ้ียรับ 2,779  214  2,993  (2,508)  485 
ตน้ทุนทางการเงิน 3,685  1,017  4,702  -  4,702 
ค่าเส่ือมราคาและ 
   ค่าตดัจ าหน่าย 8,994  266  9,260  -  9,260 
รายจ่ายฝ่ายทุน 10,626  532,754  543,380  (2,850)  540,530 

          
สินทรัพยส่์วนงาน 1,197,982  863,981  2,061,963  (570,070)  1,491,893 
หน้ีสินส่วนงาน 250,073  376,793  626,866  (154,494)  472,372 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

68 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
   31 ธันวาคม 2562 

อดัก๊าซ
ธรรมชาต ิ  

ธุรกจิขาย
ไฟฟ้า  อ่ืนๆ  รวม  

ตัดรายการ
ระหว่างกนั  รวม 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอก            
- รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ 238,575   -  -   238,575   -  238,575  
- รายไดต้ามสญัญาเช่า
การเงิน      19,727   -  -      19,727   -  

   
19,727  

- รายไดจ้ากการขาย -  108,387   10,399  118,786  -  118,786 

รายไดอ่ื้น  34,865   887    14,477   50,229   (33,222)    17,007  
รวม 293,167   109,274     24,876    427,317   (33,222)  394,095  

            
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน 
    ภาษีเงินได ้    50,569  (12,943)  1,362  38,988  (13,113)  25,875 

            
ดอกเบ้ียรับ 31,495   83     232     31,810  (31,107)   703    
ตน้ทุนทางการเงิน 21,843  18,196     3,507  43,546  (22,966)     20,580   
ค่าเส่ือมราคาและ 
   ค่าตดัจ าหน่าย 9,140   17,216  7,262   33,618   2,722      36,340  
รายจ่ายฝ่ายทุน 15,759  320,126     3,572     339,457  (54,265)     285,192    

 
           

สินทรัพยส่์วนงาน  1,311,738   931,440  282,445  2,525,623  (729,359)    1,796,264 
หน้ีสินส่วนงาน  369,449  667,962     60,486  1,097,897  (290,825)  807,072 

 
 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 

ลูกค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลูกคา้สองรายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 366.69 ลา้นบาท (2561: จากส่วนงานท่ี 
1 เป็นเงิน 317.69 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   

 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับธุรกิจให้บริการอดัก๊าซ
ธรรมชาติและธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือ
ลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่   
   31 ธันวาคม กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ
การ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
    (พันบาท) 
รายไดท้ั้งหมด 171,094  223,001  394,095  134,612  190,743  325,355 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่   
   31 ธันวาคม 

 
กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ
การ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
     (พันบาท) 
รายไดท้ั้งหมด  62,707  230,460  293,167  134,612  190,179  324,791 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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17 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  49,270  36,614  36,555  34,526 
โครงการเงินสมทบท่ีก าหนดไว ้  2,000  1,679  1,871  1,645 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้  174  274  174  274 
อ่ืนๆ   8,871  6,242  7,950  6,033 
รวม  60,315  44,809  46,550  42,478 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 4 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

18 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ  127,902  165,131  127,902  165,091 
ค่าวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  71,963  1,193  2,176  1,904 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 17 60,315  44,809  46,550  42,478 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  36,340  9,260  9,140  8,994 
อ่ืนๆ  51,120  42,829  34,987  38,904 
รวมต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนขายและต้นทุนขาย       
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
347,640 

  
263,222 

  
220,755 

  
257,371 

 
19 ภาษีเงินได้  

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   139  -  -  - 
         

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     632  139  223  139 
         
รวมภาษีเงินได้  771  139  223  139 

 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   
 
  งบการเงินรวม 
  2562  2561 
  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    25,875    57,431 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20.00  5,175  20.00  11,486 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ    3,133    788 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พิ่ม    (15,828)    (17,189) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก    -    (44) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
8,291 

   
5,098 

รวม  2.96  771  0.24  139 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561 
  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    50,569    63,735 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20.00  10,114  20.00  12,747 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    1,054    905 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พิ่ม    (14,041)    (17,189) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
  3,096    3,676 

รวม  0.44  223  0.22  139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (31,201)  (30,569)  (10,216)  (9,993) 

 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
  

 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2562 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายได้
ใน ก าไรหรือ

ขาดทุน 

  
 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      
   ส าหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (9,358)  (384)  (9,742) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64)  64  -  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,576)  461  (20,115) 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (559)  (785)  (1,344) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (12)  12  - 
รวม (30,569)  (632)  (31,201) 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม 
  

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 

2561 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้น ก าไร
หรือขาดทุน 

 

ไดม้าจากการ
ซ้ือธุรกิจ  

 
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2561 

   (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี        
   ส าหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (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) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2562 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
ก าไรหรือขาดทุน  

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      
     ส าหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (9,358)  (384)  (9,742) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64)  64  - 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (559)  85  (474) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (12)  12  - 
รวม (9,993)  (223)  (10,216) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2561 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
ก าไรหรือขาดทุน  

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      
     ส าหรับรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (9,123)  (235)  (9,358) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (699)  635  (64) 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี -  (559)  (559) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (32)  20  (12) 
รวม (9,854)  (139)  (9,993) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  17,473  9,182  10,825  7,729 
ผลต่างชัว่คราว 513  158  513  158 
รวม 17,986  9,340  11,338  7,887 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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20 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี   

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัท (ขั้นพืน้ฐาน)  
 

27,609 
  

58,780 
 

50,346 
 

63,597 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว  930,000  930,000  930,000  930,000 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  0.030  0.063  0.054  0.068 

 
21 เงินปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรประจ าปี 2561 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 55.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2562 
 

22 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน   
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไร
หรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

77 

การบริหารจัดการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวมซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้มืมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 14) กลุ่ม
บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวท าใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืบางส่วนมีอตัราคงท่ี 
 

จากการท่ีบริษทัจะตอ้งใชเ้งินลงทุนตามแผนการพฒันาโครงการท่ีไดด้ าเนินการต่อเน่ืองมาโดยตลอดนั้น เพื่อเป็น
การลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัมีแผนปรับโครงสร้างดอกเบ้ียให้การกูย้ืมเงินระยะยาว
สัญญามีการคิดอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ในขณะเดียวกนั 
บริษทัยงัคงมีโอกาสส าหรับทางเลือกอ่ืนๆ ในการระดมทุนท่ีไม่ใช่เงินกู ้เช่น การหาผูร่้วมทุนอ่ืนในการพฒันา
โครงการ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารจดัการเงินทุนของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม 
   
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 และระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
และ 14 ตามล าดบั 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินและเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะ
ท่ีครบก าหนดช าระมีดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี  
หลงัจาก  

5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2562          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.50 – 3.71  18,567  63,626  122,118  204,311 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน 5.80        10,000  -  -       10,000 
รวม   28,567  63,626  122,118  214,311 
          

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 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี  
หลงัจาก  

5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2562          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.50 – 3.71  18,567  63,626  122,118  204,311 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน 5.80        10,000  -  -       10,000 
รวม   28,567  63,626  122,118  214,311 
          

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

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือต ่า เน่ืองจากรายไดส่้วน
ใหญ่ของกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตส้ญัญาระยะยาวกบัคู่สัญญาซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีความเส่ียง
ท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอและมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงเพียงพอต่อการด าเนินงาน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 2    ระดบั 2 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2562        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรม 

       

ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 40  40  40  40 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-กองทุนเปิด 67,894  67,894  40,013  40,013 
        
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  10,921  8,786 
เงินกูย้มืระยะยาว 14,672  13,837  14,672  13,837 
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หลักทรัพย์เผื่อขาย-กองทุนเปิดและตราสารทุนถือไวเ้พื่อค้า แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตรา
ผลตอบแทนจากการซ้ือขาย ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน 
 

23 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้                                              
ซอฟตแ์วร์  547  1,640  547  1,640 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,851  244,203  -  - 
รวม  2,398  245,843  547  1,640 

 

 

 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 2    ระดบั 2 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2561        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรม 

       

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-กองทุนเปิด 65,522  65,522  12,959  12,959 
        
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วดัมลูค่า 
   ด้วยมูลค่ายติุธรรม 

       

เงินกูย้มืระยะยาว 24,514  22,102  24,514  22,102 
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จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี   10,810   12,075        16,458   9,761 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี   10,980   20,746         2,299   11,490 
หลงัจากหา้ปี   12,737   14,428  -  - 
รวม   34,527   47,249    18,757   21,251 

         

ภาระผูกพนัอ่ืนๆ         
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร   40,570  55,570  38,770  53,770 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ทางบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากัด ได้ท าสัญญาจ้างเดินเคร่ืองจักรและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าชีวมวลกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) โดย
ค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

24 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้ความเห็นชอบการ
เสนอจ่ายเงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 23.25 ลา้นบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้
วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท  ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษทัให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 200 ลา้น
บาท ใหแ้ก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

 

25 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผล
บงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน  

   หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่า 
ตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น 
หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า  ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผล
บงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญา
เช่า  และรับรู้หน้ีสินในกรณีท่ีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 23 ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป
โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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