
 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

           

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

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

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง

หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํ เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การประเมินการด้อยค่าของความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก)  (ฎ)  (ฑ) 13 และ 26 ของงบการเงินรวม 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมี

สาระสําคัญซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ก๊าซไบโอมีเทนอดั 

 

ผูบ้ริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าท่ี

คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี

มีค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีอยู่ระหว่าง

การดาํเนินการขาย โดยพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมหักดว้ย

ตน้ทุนในการจาํหน่าย ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือ

มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

เ น่ืองจากความมีสาระสําคัญของรายการ ข้าพเจ้าจึง

พิจารณาวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• สอบถามผูบ้ริหารเพื่อทาํความเขา้ใจในกระบวนการ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขั้นตอนการ

ประเมินข้อบ่งช้ีของการด้อยค่ าและการจัดทํา

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน  
 

• พิจารณาแผนการดาํเนินธุรกิจและการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าท่ี

คาดว่าจะไดรั้บคืน และทดสอบการคาํนวณของการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 

ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ   

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้

การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

(โศภิษฐ์ พรหมพล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

1 มีนาคม 2564 



บริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 34,611,605         82,208,998         14,787,687         8,552,125           
เงินลงทุนชัว่คราว 22 10,030,870         67,934,060         -                     40,052,668         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้
ท่ีถึงก าหนดเบิกใชภ้ายในหน่ึงปี 14 8,952,200           1,254,589           -                     -                     

ลูกหน้ีการคา้ 7 78,119,783         93,530,290         34,291,964         40,548,214         
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 19,637,578         18,567,364         19,637,578         18,567,364         
ลูกหน้ีอ่ืน 5 55,969,703         57,888,207         11,234,814         8,687,126           
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 -                      -                     9,936,319           1,733,060           

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 5, 14 9,868,630           30,000,000         4,942,466           44,000,000         
สินคา้คงเหลือ 8 3,859,722           11,283,210         -                     -                     
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวียน 2,107,287           3,057,119           1,771,143           2,834,339           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 223,157,378       365,723,837       96,601,971         164,974,896       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 14 3,823,847 4,251,001           500,000 500,000              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10  -   -                     509,239,400       512,539,400       
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 9 171,753,823       185,743,137       171,753,823       185,743,137       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  -   -                     290,533,257       289,188,050       
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวียน 2,949,039           3,259,435           2,949,039           3,259,435           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 171,617,614       171,617,614       -                     -                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 914,637,073       930,701,856       142,978,779       135,779,193       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 115,883,705       123,273,789       5,177,351           6,320,657           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,579,235         14,361,063         13,650,263         13,433,168         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,395,244,336    1,433,207,895    1,136,781,912    1,146,763,040    

รวมสินทรัพย์ 1,618,401,714    1,798,931,732    1,233,383,883    1,311,737,936    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 5,14 23,132,458         101,111,923       16,800,000         69,630,383         
เจา้หน้ีการคา้ 5 27,674,480         27,916,621         13,498,981         15,596,931         
เจา้หน้ีอ่ืน 5 20,725,626         95,617,718         9,645,817           18,021,725         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 85,552,808         71,931,851         50,563,879         56,525,333         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินและ
   สัญญาเช่าซื้อท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 14 13,166,911         9,220,473           3,519,268           552,565              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 170,252,283       305,798,586       94,027,945         160,326,937       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 368,157,611       443,909,869       169,004,161       196,886,130       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
   การเงินและสัญญาเช่าซื้อ) 14 44,519,794         26,811,097         8,511,220           -                     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 29,848,537         31,200,933         8,922,575           10,216,231         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 952,565              928,863              723,496              928,863              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,090,000           1,090,000           1,090,000           1,090,000           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 444,568,507       503,940,762       188,251,452       209,121,224       

รวมหนีสิ้น 614,820,790       809,739,348       282,279,397       369,448,161       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  (หุ้นสามัญ

    จ านวน 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       

ก าไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 15 33,568,000         31,820,000         33,568,000         31,820,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 133,735,348       121,055,784       154,917,886       147,846,005       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                      79,628                -                     5,170                  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 929,921,948       915,574,012       951,104,486       942,289,775       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 73,658,976         73,618,372         -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,003,580,924    989,192,384       951,104,486       942,289,775       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,618,401,714    1,798,931,732    1,233,383,883    1,311,737,936    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 16
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 207,655,289   238,574,548   207,655,289   238,574,548    
รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 9 18,753,410     19,727,423     18,753,410     19,727,423      
รายไดจ้ากกการขาย 303,714,368   118,786,070    -    -   
รายไดอ่ื้น 3,536,741       17,007,375     24,712,775     34,865,409      

รวมรายได้ 533,659,808   394,095,416   251,121,474   293,167,380    

ค่าใช้จ่าย 18
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 133,647,657   149,031,936   133,647,657   149,031,936    
ตน้ทุนขาย 8 228,580,812   98,171,635      -    -   
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 5 104,314,449   100,436,744   71,338,481     71,723,478      
รวมค่าใช้จ่าย 466,542,918   347,640,315   204,986,138   220,755,414    

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 67,116,890     46,455,101     46,135,336     72,411,966      

ตน้ทุนทางการเงิน (31,101,188)    (20,580,127)    (11,734,899)   (21,842,863)    

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 36,015,702     25,874,974     34,400,437     50,569,103      

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 1,312,214       (770,516)         545,993          (223,476)          
ก าไรส าหรับปี 37,327,916     25,104,458     34,946,430     50,345,627      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (79,628)           533,327          (5,170)             54,454             

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย

   ส่วนท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทุน -                  (1,351,769)      -                  (105,292)          

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (79,628)           (818,442)         (5,170)             (50,838)            

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 390,247          (114,095)         390,247          (114,095)          

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 390,247          (114,095)         390,247          (114,095)          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 310,619          (932,537)         385,077          (164,933)          
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 37,638,535     24,171,921     35,331,507     50,180,694      

การแบ่งก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,287,312     27,608,581     34,946,430     50,345,627      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 40,604            (2,504,123)      -                  -                   

37,327,916     25,104,458     34,946,430     50,345,627      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,597,931     26,676,196     35,331,507     50,180,694      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 40,604            (2,504,275)      -                  -                   

37,638,535     24,171,921     35,331,507     50,180,694      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20 0.040              0.030 0.038              0.054 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย บริษทัใหญ่ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 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  

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 -                  -                     -                  1,300,000          1,300,000         

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

   รวมเงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (55,799,958)     -                     (55,799,958)    1,300,000          (54,499,958)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี  

     ก  าไร (ขาดทุน) -                 -                 -                 27,608,581      -                     27,608,581      (2,504,123)        25,104,458       

     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 (114,095)          (818,290)             (932,385)         (152)                  (932,537)           

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                 -                 -                 27,494,486      (818,290)             26,676,196      (2,504,275)        24,171,921       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 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 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม
ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น ผลก าไร (ขาดทุน) รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน บริษทัใหญ่ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีรายงานในปีก่อน 465,000,000   297,618,600  31,820,000    121,055,784    79,628                915,574,012    73,618,372        989,192,384     

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -               -               -                 -                    -                -                  -                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 465,000,000 297,618,600 31,820,000 121,055,784 79,628 915,574,012 73,618,372 989,192,384 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                 -                 -                 (23,249,995)     -                     (23,249,995)    -                    (23,249,995)      

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (23,249,995)     -                     (23,249,995)    -                    (23,249,995)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก  าไร -                 -                 -                 37,287,312      -                     37,287,312      40,604              37,327,916       

     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 390,247           (79,628)              310,619           -                    310,619            

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                 -                 -                 37,677,559      (79,628)              37,597,931      40,604              37,638,535       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                 -                 1,748,000      (1,748,000)       -                     -                  -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 465,000,000   297,618,600  33,568,000    133,735,348    -                     929,921,948    73,658,976        1,003,580,924  

บริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอ่ืนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 465,000,000    297,618,600    29,300,000      155,934,431    56,008             947,909,039    
รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                   -                   -                   (55,799,958)     -                   (55,799,958)     
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (55,799,958)     -                   (55,799,958)     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก  าไร -                   -                   -                   50,345,627      -                   50,345,627      
     ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                   -                   (114,095)          (50,838)            (164,933)          
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                   50,231,532      (50,838)            50,180,694      

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                   -                   2,520,000        (2,520,000)       -                   -                   

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

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อ

 ทุนเรือนหุ้น ผลก าไร (ขาดทุน) 
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีรายงานในปีก่อน 465,000,000    297,618,600    31,820,000      147,846,005    5,170               942,289,775    
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                   -                   -                   (3,266,801)       -                   (3,266,801)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 465,000,000    297,618,600    31,820,000      144,579,204    5,170               939,022,974    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                   -                   -                   (23,249,995)     -                   (23,249,995)     
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (23,249,995)     -                   (23,249,995)     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก  าไร -                   -                   -                   34,946,430      -                   34,946,430      
     ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                   -                   390,247           (5,170)              385,077           
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                   35,336,677      (5,170)              35,331,507      

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                   -                   1,748,000        (1,748,000)       -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 465,000,000    297,618,600    33,568,000      154,917,886    -                   951,104,486    

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 37,327,916      25,104,458      34,946,430      50,345,627      
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 19 (1,312,214)       770,516            (545,993)          223,476            
ตน้ทุนทางการเงิน 31,101,188      20,580,127      11,734,899      21,842,863      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12, 13 67,366,631      36,339,544      13,606,666      9,139,631        
ก าไรจากการจ าหน่ายกองทุนเปิด (236,050)          (1,351,569)       (52,066)            (105,292)          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม 639,840            -                   -                   -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10, 13 -                   -                   3,300,000        -                   
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มื 5 -                   -                   (1,407,108)       -                   
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                   64,077              -                   64,077              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 482,986            174,216            253,917            174,216            
ดอกเบ้ียรับ (557,890)          (703,423)          (21,643,151)     (31,106,601)     

134,812,407 80,977,946 40,193,594 50,577,997 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 15,410,507      (51,388,394)     6,256,250 1,593,682 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,464,738        (4,620,168)       (229,691) 6,090,129 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 12,919,100      11,945,086      12,919,100 11,945,086 
สินคา้คงเหลือ 7,423,488        (11,283,210)     -                   -                   
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 1,260,228        (1,508,195)       1,373,592 (1,285,415)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (218,172)          (6,843,838)       (217,095) (6,044,700)
เจา้หน้ีการคา้ (242,141)          10,925,609      (2,097,950)       (1,394,081)
เจา้หน้ีอ่ืน (3,835,947)       8,895,578        (4,211,969) 3,705,382 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                   (148,048)          -                   (148,048)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 171,994,208 36,952,366 53,985,831 65,040,032 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (5,923,036)       (6,534,309)       (5,864,508) (6,406,152)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 166,071,172 30,418,057 48,121,323 58,633,880 

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 76,574,302      95,373,364      40,614,254      13,088,650      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (18,514,690)     (97,252,124)     (514,690)          (40,128,090)     
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (11,868,630)     (30,000,000)     (6,942,466)       (434,000,000)   
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือ
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,000,000      2,300,000        33,775,141      272,079,247    
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั
   ในการเบิกใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) (7,270,457)       11,893,484      -                   15,099,074      
เงินสดจ่ายจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (4,700,000)       
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                   1,300,000        -                   -                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                   9,813                -                   9,813                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (75,612,665)     (377,045,957)   (6,579,501)       (13,034,905)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,222,518)       (1,739,747)       (1,170,841)       (1,739,747)       
รับดอกเบ้ีย 421,997            612,960            24,297,194      30,063,740      
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,492,661) (394,548,207) 83,479,091 (163,262,218)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 79,700,918 764,981,541    56,850,000      477,000,000    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (221,339,612) (403,381,822)   (161,207,367)   (364,555,383)   
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   28,600,000      -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (11,800,000)     -                   
เงินสดรับจากหน้ีสินซ่ึงเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน -                   41,292,060      -                   -                   
เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (14,153,881)     (6,061,203)       (4,209,427)       (957,675)          
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 21 (23,249,995)     (55,799,958)     (23,249,995)     (55,799,958)     
ดอกเบ้ียจ่าย (29,133,334)     (17,945,227)     (10,348,063)     (21,883,403)     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (208,175,904) 323,085,391 (125,364,852) 33,803,581 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (47,597,393) (41,044,759) 6,235,562 (70,824,757)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 82,208,998      123,253,757    8,552,125        79,376,882      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 6 34,611,605 82,208,998 14,787,687 8,552,125 

รายการทีไ่ม่เป็นเงนิสดทีส่ าคัญ
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 32,524 64,484,536 32,524              2,724,136        

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ลูกหน้ีการคา้ 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

11 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

15 ส่วนเกินมูลค่าหุน้และสาํรอง 

16 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

17 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

18 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

19 ภาษีเงินได ้

20 กาํไรต่อหุน้ 

21 เงินปันผล 

22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

23 การบริหารจดัการทุน   

24 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

25 การจดัประเภทรายการใหม่ 

26 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียนกบัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีสาํนกังานใหญ่และสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160  

สาํนกังานสาขา 1 : เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่ามะปราง อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18110  

สาํนกังานสาขา 2 : เลขท่ี 252/108 (บี) และ 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทย-ภทัรคอมเพลก็ซ์ ชั้นท่ี 21 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ตระกูลสุเมธโชติเมธา (ถือหุน้ร้อยละ 54) และตระกูลนนัที (ถือหุน้ร้อยละ 8)  
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจ

หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 

5 และ 10 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง

ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผย

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
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(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  

 

(ค)    การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง

ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชวิ้จารณญาณ 

ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดต่อ

จํานวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุข้อ 4 (ฏ) ซ่ึงเก่ียวกับเร่ืองการประเมินข้อตกลง

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง

อย่างมีนยัสาํคญัท่ีจะส่งผลใหต้อ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสาํคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน

ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 13 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกับการใช้ข้อสมมติท่ีสําคัญในการ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

หมายเหตุขอ้ 19 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนาํผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
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งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

 กาํไรสะสม –  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 กาํไรสะสม –  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  121,055  147,846 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก     

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน     

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก(2) -  (4,084) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  -  817 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  121,055  144,579 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํเสนอใน 

ปี 2562 และไม่นาํขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ค) 

ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 กาํหนดการจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดย

จดัประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการ

สินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือกาํหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภท

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนด

โดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 
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ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ

ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ีย

ตามสัญญา  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการ

กระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 
 

งบการเงินรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,209  -  -  82,209 

ลูกหน้ีการคา้ 93,530  -  -  93,530 

ลูกหน้ีอ่ืน 57,888  -  -  57,888 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 204,310  -  -  204,310 

เงินให้กูย้มื 30,000  -  -  30,000 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 5,506  -  -  5,506 

- ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 40  40  -  - 

- ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 67,894  67,894  -  - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 73,440  67,934  -  5,506 

        

หนีสิ้นทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 101,112  -  -  101,112 

เจา้หน้ีการคา้ 27,917  -  -  27,917 

เจา้หน้ีอ่ืน 95,618  -  -  95,618 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 515,842  -  -  515,842 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 36,031  -  -  36,031 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,552  -  -  8,552 

ลูกหน้ีการคา้ 40,548  -  -  40,548 

ลูกหน้ีอ่ืน 8,687  -  -  8,687 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 204,310  -  -  204,310 

เงินให้กูย้มื 334,921  -  -  334,921 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 500  -  -  500 

- ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 40  40  -  - 

- ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพย ์

   เผื่อขาย 40,013 

 

40,013 

 

- 

 

- 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 40,553  40,053  -  500 

        

หนีสิ้นทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 69,630  -  -  69,630 

เจา้หน้ีการคา้ 15,597  -  -  15,597 

เจา้หน้ีอ่ืน 18,022  -  -  18,022 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 253,411  -  -  253,411 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 553  -  -  553 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการ

คาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่า

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอยา่งไร 

และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน 

ตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเพิ่มขึ้น ดงัน้ี 

 

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สาํหรับ 

   

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,084 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  4,084 

 

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 
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เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบ

แทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทั

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า

ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า   

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 

12 เดือน   

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 20,276  8,943 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ลดลง (315)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (19,961)  (8,943) 

 

ทั้งน้ี ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม

ส่วนเพิ่มและขอ้ยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น รวมกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่ม

บริษทัและบริษทัจึงรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นจาํนวน 20.28 ลา้นบาท และ 8.94 

ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตั้งแต่ร้อยละ 4.40 ถึง 5.88 ต่อปี 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ

ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและส่วนงานอ่ืนๆ 
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4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)  

ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาํระ

ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง

เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
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หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี 

การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า

ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ 

วดัมูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ  

ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิด

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่

วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า

จากผูถู้กซ้ือ 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ี

เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 

การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
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สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ ์

ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

(ค.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจ้าหน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออก     

ตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่ม

บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการ

จดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย

มูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ี

ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการทาํรายการ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือ

เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

(ค.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน – การจัดประเภท 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี

การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ

ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจัด

ประเภท  
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ

เพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้ถือไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้        

เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือก

น้ีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีได้อธิบายไวข้้างต้นจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน           

ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพย์

ทางการเงินท่ีเข้าข้อกําหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน   ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลด

ความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดี

ท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีนาํเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

- นโยบายและวตัถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบ้ีย 

การจับคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกับระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแส       

เงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 
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- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผู ้จัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  

 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการ

ขายซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด

คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ท่ี

คา้งชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง

ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั้นตน้  

 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย

ขอ้กาํหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจทาํ

ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง 

- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด  

- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 

- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัท ถูกจาํกัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามท่ีกําหนด 

(เช่น สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรและขาดทุนสุทธิ

รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   

 

สินทรัพยท์างการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีแท้จริง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้

ดอกเบ้ีย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก

บญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หากให้ถือไวเ้พื่อ

คา้ ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ีย

จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

(ค.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม

บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้

คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษัทเข้าทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ใน

กรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  
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หนีสิ้นทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ

หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงิน

สดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่า

ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  

 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลคา่ตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน

มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ี

เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้ง

บนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด เงิน

ลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ

ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท       

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น

ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา  

 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้

ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญา  

 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 

หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  

 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

33 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิต

เอง ตน้ทุนสินคา้ รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 

 

(ช) อะไหล่และวัสดุส้ินเปลือง 

 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน ตน้ทุนของอะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองคาํนวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อน 

ออกก่อน 

 

(ซ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี

เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ยและ

การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละต้นทุนการกู้ยืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่

สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ

สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม

บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

เกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20  ปี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 20  ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 - 20 ปี 

ระบบไฟฟ้า 10 - 20 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ

ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ

นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

สัญญาซ้ือขายก๊าซ 10 ปี 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม กลุ่มบริษทัไม่ตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 
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(ฏ) สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม

บริษทันําคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม

บริษทั จะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ี

เป็นเอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้

สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี

การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินท่ีรับรู้ 

เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

หรือก่อนวันท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิ 

จากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี

ผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่ม

บริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือ

สินทรัพยใ์นกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่า 

ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันี

หรืออตัรา และจาํนวนเงินท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึง จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย

ตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ  

 

กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงิน

ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิ

เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ

หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา

ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  

 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าวา่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้ งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงไดรั้บจากสินทรัพย์อา้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวม

เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  
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กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญา

เช่าเงิน ทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่ม

บริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

(ดูหมายเหตุขอ้ 4(ฐ)) กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงใชใ้นการคาํนวณ

เงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลงหรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ี

เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินแต่ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่ายและต้นทุนทาง 

การเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
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(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการอ่ืน

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเช่ือท่ีอนุมติัและไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกั ผล

ขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงิน

สดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด

วา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ย

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์

ทางการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งสํารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั

และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง

มีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม

สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน ‘ระดบัท่ีน่า

ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล  

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานท่ีถดถอย

อย่างมีนัยสําคัญของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่าย

ชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสําคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ

กลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ เป็นตน้  

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ

ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก

จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นรายการเก่ียวเน่ืองกบั

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 

ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ี 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์าง

การเงินมีการดอ้ยค่าด้านเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบ 

เชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์

ทางการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัสําคญั การผิดสัญญา 

เช่น การคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 

 

การตัดจาํหน่าย 

 

มูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น

การกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน

กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ี

ซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้

แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายคาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

43 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  

และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ

ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน

กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปีใน

ช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์

สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วันท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ

เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 

เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ 

 

(ฒ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุน 

 

(ณ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ด) หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 

 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ 

กลุ่มบริษทัได้รับชาํระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ี 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 

(ต) ผลประโยชน์พนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ

อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษัท 

มีสินทรัพยเ์กิดขึ้น ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บ

คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่างๆ 

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ  

ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน

กาํไรหรือขาดทุน  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ถ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ท) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 

กลุ่มบริษัท สามารถเขา้ถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ

หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอในจํานวน              

ท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ

สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค

การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ  
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หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย

ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่

สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการทาํรายการ 

และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนับสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือ

เม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2 เ ป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

(ธ) รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  

 

การขายสินค้าและบริการ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้  
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รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

เกิดขึ้น 

 

(น) รายได้อื่น 

 

รายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

 

(บ) ดอกเบ้ีย 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  

 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  

 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้

คิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ

รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน

กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

49 

(ป) ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง

ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 

ผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น

รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่ม

บริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล

กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน

พื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคตข้อมูล

ใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่การ

เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษี 

เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนั 

สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะ

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ

ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ผ) กําไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

 

(ฝ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือ

กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม

บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจ

ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

 

(พ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล 
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5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 ผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี

รายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่

จัดต้ัง ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ทั้งหมด 

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 

บริษทั ธารธนาคม จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 

บริษทั ที ไลน์ ทรานสปอร์ต จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 

บริษทั บี.พี. 15 จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ทรานส์ เอนเนอย ีจาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม

บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

รายไดค้่าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายก๊าซไบโอมีเทนอดั ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ค่าบริการอ่ืนและค่าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  236  1,117 

รายไดอ่ื้น -  -  576  918 

ดอกเบ้ียรับ -  -  21,200  31,106 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  318  - 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดจ้ากการขายก๊าซไบโอมีเทนอดั 420  -  -  - 

รายไดอ่ื้น 164  169  164  169 

ดอกเบ้ียรับ 178  -  178  - 

ดอกเบ้ียจ่าย 134  -  -  - 

ซ้ือวตัถุดิบ 92,046  67,812  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 6,476  2,125  61  - 

        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 19,674  15,927  18,800  15,528 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 117  3  45  3 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 19,791  15,930  18,845  15,531 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น  

บริษัทย่อย        

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั -  -  -  5,199 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั -  -  261  340 

 -  -  261  5,539 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 22  174  22  117 

บริษทั ธารธนาคม จาํกดั -  116  -  - 

บริษทั บี.พี. 15 จาํกดั 112  16  -  - 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จาํกดั 54  -  -  - 

 188  306  22  117 

รวม 188  306  283  5,656 

        

เจ้าหน้ีการค้า         

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทั บี.พี.15 จาํกดั 1,671  6,430  -  - 

บริษทั ธารธนาคม จาํกดั 53  323  -  - 

รวม 1,724  6,753  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอื่น        

บริษัทย่อย        

บริษทั เอสเคอี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

   (เดิมช่ือ: บริษทั สากล เอนเนอย ีไบโอแมส 

   พาวเวอร์ 15 จาํกดั) - 

 

- 

 

6 

 

- 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั -  -  14  - 

 -  -  20  - 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 684  996  -  - 

บริษทั ทรานส์ เอนเนอร์ย ีจาํกดั -  34  -  - 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จาํกดั 52  5  31  - 

อ่ืนๆ -  103  -  1 

 736  1,138  31  1 

รวม 736  1,138  51  1 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทั ทรานส์ เอนเนอร์ย ีจาํกดั 872  -  -  - 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จาํกดั 3,028  -  -  - 

รวม 3,900  -  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม       

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 2563  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน          

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 5.50  20,000  -  (20,000)  - 

 

 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม       

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 2562  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน          

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 5.50  -  20,000  -  20,000 
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 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม       

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 2563  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษัทย่อย          

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั MOR+2.75  14,000  -  (14,000)  - 
          

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน          

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 5.50  20,000  -  (20,000)  - 

รวม   34,000      - 
          

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย          

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั MLR+0.25  280,000  -  -  280,000 

 MOR+2.75  -  14,000  -  14,000 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั 7.35-8.00  10,921  -  (1,775)  9,146 

   290,921      303,146 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

   

- 

  

(4,084) 

  

1,408 

  

(2,676) 

สุทธิ   290,921      300,470 

          

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

บริษัทย่อย          

บริษทั เอสเคอี  

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(เดิมช่ือ: บริษทั สากล เอนเนอย ี

ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จาํกดั) 

 

 

 

4.00 

  

 

 

- 

  

 

 

21,000 

  

 

 

(8,000) 

  

 

 

13,000 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั 4.00  -  7,600  (3,800)  3,800 

รวม   -      16,800 
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 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม       

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 2562  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษัทย่อย          

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั MOR+2.75  16,000  89,000  (91,000)  14,000 
          

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน          

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 5.50  -  20,000  -  20,000 

รวม   16,000      34,000 

          

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย          

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั MOR+0.25  145,000  135,000  -  280,000 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั 8.00  12,000  -  (1,079)  10,921 

รวม   157,000      290,921 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้ืม ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเงินให้กูย้มื และประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใน

ปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม 2567 โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะเป็นผูจ้ดัหาเช้ือเพลิงให้แก่บริษทั

ยอ่ยตามเง่ือนไขและราคาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

58 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาจา้งขนส่งก๊าซไบโอมีเทนอดักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อขนส่งก๊าซไบโอ

มีเทนอดัจากสถานีก๊าซไปยงัลูกคา้ของบริษทัยอ่ย ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีกาํหนด

ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัไดส่้งมอบและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัรับมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่า ภายใตข้อ้ตกลงค่าเช่า

และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 374  401  322  330 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,340  1,360  428  1,322 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 32,898  80,448  14,038  6,900 

รวม 34,612  82,209  14,788  8,552 

 

7 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 78,120  93,530  34,292  40,548 

 

ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 

  



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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8 สินค้าคงเหลือ 

 

  งบการเงินรวม 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

วตัถุดิบ  3,817  11,223 

สินคา้สาํเร็จรูป  43  60 

รวม  3,860  11,283 

     

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย  228,581  98,172 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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9 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

 เกิน 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี 

 เกิน 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 3 ปี 

 เกิน 3 ปี 

แต่ไม่เกิน 4 ปี 

 เกิน 4 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 

  

มากกวา่ 5 ปี 

  

รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

2563   

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  37,320  31,673  31,673  31,673  31,673  127,502  291,514 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 0.50 – 3.71 (17,682)  (16,500)  (15,182)  (13,699)  (12,002)  (25,058)  (100,123) 

  สุทธิ  19,638  15,173  16,491  17,974  19,671  102,444  191,391 

               

2562               

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  37,320  31,673  31,673  31,673  31,673  159,175  323,187 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 0.50 – 3.71 (18,753)  (17,683)  (16,500)  (15,182)  (13,699)  (37,060)  (118,877) 

  สุทธิ  18,567  13,990  15,173  16,491  17,974  122,115  204,310 

บริษทัทาํสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกับบริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) “ปตท.” จาํนวนสองสัญญา เพื่อดาํเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ให้รถขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามลาํดบั สัญญา

ดงักล่าวถือเป็นสัญญาท่ีประกอบดว้ยสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี  
 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนความ

เป็น 

                

 ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 99.99  99.99  140,000  140,000  140,000  140,000  -  -  140,000  140,000  -  - 

บริษทั เอสเคอี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

   (เดิมช่ือ: บริษทั สากล เอนเนอยี  

   ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จาํกดั) 

 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

 

99.99 

  

99.99 

  

62,000 

  

62,000 

  

61,999 

  

61,999 

  

- 

  

- 

  

61,999 

  

61,999 

  

- 

  

- 

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 80.00  80.00  282,300  282,300  285,840  285,840  -  -  285,840  285,840  -  - 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายก๊าซ 

   ไบโอมีเทนอดั 

75.95  75.95  21,000  21,000  24,700  24,700  (3,300)*  -  21,400  24,700  -  - 

รวม      505,300  505,300  512,539  512,539  (3,300)  -  509,239  512,539  -  - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย และบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

*ดูหมายเหตุขอ้ 13 สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเร่ือง การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

   งบการเงินรวม 

   2563  2562 

   (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   171,618  171,618 

 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 284.65 ลา้นบาท (2562: 284.65 

ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาด มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

 

การวัดมูลค่ายติุธรรม  

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี

คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํ 

 

การคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 171.62 ลา้นบาท (2562 : 171.62 

ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   

  งบการเงนิรวม 
            เคร่ืองตกแต่ง       

  ท่ีดินและ          ติดตั้ง    สินทรัพย ์   

  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   

            ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน                    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  80,334  32,656  25,642  7,360  3,068  18,876  16,088  528,602  712,626 

เพ่ิมขึ้น  -  696  3,153  961  660  3,911  -  278,837  288,218 

จาํหน่าย  -  -  -  -  -  (178)  -  -  (178) 

โอน  6,000  75,363  702,894  6,499  -  75  -  (790,831)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

และ 1 มกราคม 2563  

 

86,334  

 

108,715  

 

731,689  

 

14,820  

 

3,728  

 

22,684  

 

16,088  

 

16,608  

 

1,000,666 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

   จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16   

   เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ข))  

 

 

4,579  

 

 

9,038  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

726  

 

 

5,933  

 

 

-  

 

 

20,276 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 90,913  117,753  731,689  14,820  3,728  23,410  22,021  16,608  1,020,942 

เพ่ิมขึ้น  4,515  564  952  -  995  2,000  5,061  9,682  23,769 

จาํหน่าย  -  (204)  -  (9)  -  (29)  -  -  (242) 

โอน  5,550  13,326  -  -  557  4,603  -  (24,036)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  100,978  131,439  732,641  14,811  5,280  29,984  27,082  2,254  1,044,469 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงนิรวม 

            เคร่ืองตกแต่ง       

  ท่ีดินและ          ติดตั้ง    สินทรัพย ์   

  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   

            ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา                   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  (3,874)  (7,030)  (571)  (2,125)  (9,876)  (12,854)  -  (36,330) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (3,636)  (23,083)  (949)  (300)  (3,648)  (2,122)  -  (33,738) 

จาํหน่าย  -  -  -  -  -  104  -  -  104 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   และ 1 มกราคม 2563 

 

- 

  

(7,510) 

  

(30,113) 

  

(1,520) 

  

(2,425) 

  

(13,420) 

  

(14,976) 

 

- 

  

(69,964) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (806)  (8,594)  (41,714)  (1,161)  (552)  (3,975)  (3,178)  -  (59,980) 

จาํหน่าย  -  98  -  -  -  14  -  -  112 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  (806)  (16,006)  (71,827)  (2,681)  (2,977)  (17,381)  (18,154)  -  (129,832) 
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 งบการเงินรวม 

           เคร่ืองตกแต่ง       

 ท่ีดินและ          ติดตั้ง    สินทรัพย ์   

 ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   

           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562                  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 86,334  101,205  650,573  13,300  1,303  9,264  537  16,608  879,124 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  51,003  -  -  -  575  -  51,578 

 86,334  101,205  701,576  13,300  1,303  9,264  1,112  16,608  930,702 

 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563                  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 91,878  108,544  613,790  12,130  2,303  11,362  374  2,254  842,635 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,294  6,889  47,024  -  -  1,241  8,554  -  72,002 

 100,172  115,433  660,814  12,130  2,303  12,603  8,928  2,254  914,637 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เคร่ืองตกแต่ง       

           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   

           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 78,634  21,512  25,642  2,221  2,624  18,284  16,088  -  165,005 

เพ่ิมขึ้น -  99  2,546  -  104  2,753  -  10,258  15,760 

จาํหน่าย -  -  -  -  -  (178)  -  -  (178) 

โอน -  -  10,184  -  -  74  -  (10,258)  - 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   และ 1 มกราคม 2563 

 

78,634 

  

21,611 

  

38,372 

  

2,221 

  

2,728 

  

20,933 

  

16,088 

  

- 

  

180,587 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

   จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16   

   เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตขุอ้ 3(ข)) 

 

 

- 

  

 

4,881 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

697 

  

 

3,365 

  

 

- 

  

 

8,943 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 78,634  26,492  38,372  2,221  2,728  21,630  19,453  -  189,530 

เพ่ิมขึ้น -  564  -  -  12  1,128  5,061  3,370  10,135 

โอน -  -  -  -  -  1,116  -  (1,116)  - 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 78,634  27,056  38,372  2,221  2,740  23,874  24,514  2,254  199,665 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เคร่ืองตกแต่ง       

           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   

           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา                  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  (3,745)  (7,030)  (461)  (2,122)  (9,852)  (12,854)  -  (36,064) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (1,448)  (1,557)  (118)  (161)  (3,443)  (2,121)  -  (8,848) 

จาํหน่าย -  -  -  -  -  104  -  -  104 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   และ 1 มกราคม 2563 - 

  

(5,193) 

  

(8,587) 

  

(579) 

  

(2,283) 

  

(13,191) 

  

(14,975) 

 

- 

  

(44,808) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (3,115)  (2,824)  (324)  (159)  (2,953)  (2,503)  -  (11,878) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -  (8,308)  (11,411)  (903)  (2,442)  (16,144)  (17,478)  -  (56,686) 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เคร่ืองตกแต่ง       

           ติดตั้ง    สินทรัพย ์   

          อาคารและ  เคร่ืองจกัร    เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   

           ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช ้  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562                  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,634  16,418  29,785  1,642  445  7,742  538  -  135,204 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  575  -  575 

 78,634  16,418  29,785  1,642  445  7,742  1,113  -  135,779 

                  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563                  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,634  14,823  26,961  1,318  298  6,489  374  2,254  131,151 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,925  -  -  -  1,241  6,662  -  11,828 

 78,634  18,748  26,961  1,318  298  7,730  7,036  2,254  142,979 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ดิค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

มีจาํนวน 23.52 ลา้นบาท (2562: 19.85 ล้านบาท) 
 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจาํนองสินทรัพย ์เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 

 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและการก่อสร้างโรงงานใหม่ท่ีไดบ้นัทึกเป็น

ส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั (2562: 7 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.15 ถึง 7.50) 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 800  -  -  - 

- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2,339  -  1,255  - 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,034  4,822  -  - 

- เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 357  -  343  - 

- ยานพาหนะ 2,439  575  1,763  575 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,049  -  490  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 480  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 30  -  30  - 

ค่าเช่าจ่าย -  4,911  -  3,648 

 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวน 14.15 ลา้นบาท และ 4.21 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

งานระหว่าง

ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  

สัญญาซ้ือขาย

ก๊าซ  

สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า  

ค่าความ

นิยม  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 78  1,071  4,228  1,180  110,000  8,077  124,634 

เพ่ิมข้ึน 618  161  960  -  -  -  1,739 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 696  1,232  5,188  1,180  110,000  8,077  126,373 

เพ่ิมข้ึน -  471  166  -  -  -  637 

โอน -  5,354  (5,354)  -  -  -  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 696  7,057  -  1,180  110,000  8,077  127,010 
              

ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (78)  (422)  -  -  -  -  (500) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (78)  (215)  -  (110)  (2,197)  -  (2,600) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 (156)  (637)  -  (110)  (2,197)  -  (3,100) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (124)  (1,638)  -  (118)  (5,507)  -  (7,387) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  (640)  (640) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (280)  (2,275)  -  (228)  (7,704)  (640)  (11,127) 
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 งบการเงินรวม 

 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

งานระหวา่ง

ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  

สัญญาซ้ือขาย

ก๊าซ  

สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า  

ค่าความ

นิยม  

 

รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 416  4,782  -  952  102,296  7,437  115,883 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  

ค่าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

งานระหวา่ง

ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 78  1,068  4,228  5,374 

เพิ่มขึ้น 618  161  960  1,739 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

      และ 1 มกราคม 2563 696 

 

1,229 

 

5,188 

 

7,113 

เพิ่มขึ้น -  419  166  585 

โอน -  5,354  (5,354)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 696  7,002  -  7,698 

        

ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (78)  (422)  -  (500) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (78)  (214)  -  (292) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   และ 1 มกราคม 2563 (156) 

 

(636) 

 

- 

 

(792) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (124)  (1,605)  -  (1,729) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (280)  (2,241)  -  (2,521) 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 416  4,761  -  5,177 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

ปี 2563 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษทัย่อยมาจาก

มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 

2564 ท่ีอนุมติัให้บริษทัขายหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ใน

ราคา 21.40 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ท่ีรวมค่าความนิยมใน

งบการเงินรวม และมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 22.04 ลา้นบาท และ 24.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั ดงันั้นบริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 0.64 ลา้นบาท และ 3.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ปี 2562 

 

มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดขึ้น

การกาํหนดขอ้สมมติมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแผนการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ขอ้สมมติ

หลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคนืมีดงัน้ี 

  
 งบการเงินรวม 

     2562  
(ร้อยละ) 

อตัราคิดลด    10.74 

ประมาณการการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย อตัราถวัเฉล่ีย 1.00 

 

อัตราคิดลด 

อตัราคิดลดคาํนวณมาจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียตน้ทุนของหน้ีสินของ

บริษทั อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงท่ีมาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลและค่าเบตา้โดยเฉล่ีย

ของอุตสาหกรรม 
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อัตราการเติบโต 

กระแสเงินสดสําหรับอนาคตไดน้าํมาคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีกาํหนดโดยฝ่าย

บริหาร 

ประมาณการการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย 

ประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย ไดม้าจาก

การประมาณการรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตโดยฝ่ายบริหาร โดยมีสมมติฐานว่าค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานจะมีอตัราเพ่ิมขึ้นตามอตัราเงินเฟ้อในอนาคตอยา่งสมํ่าเสมอ 

จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน ทั้งน้ีการเพิ่มขึ้นของอตัราคิดลดในอตัราท่ีมากกว่าร้อยละ 17.85 จะทาํให้มูลค่า

ตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

14 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงินรวม  

 

 

เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้มื

ระยะสั้น  

เงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนั

การเงิน  

หน้ีสินตาม

สัญญาเช่า  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  101,112  515,842  36,031  652,985 

การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก 

การจดัหาเงิน  (78,350)  (63,289)  (14,153)  (155,792) 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่ 

เงินสด  370  1,158  35,809  37,337 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  23,132  453,711  57,687  534,530 
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  งบการเงินรวม  

 

 

เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้มื

ระยะสั้น  

เงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนั

การเงิน  

หน้ีสินตาม

สัญญาเช่า  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  61,257  191,567  1,511  254,335 

การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด

จากการจดัหาเงิน  37,752  323,848  (16,377)  345,223 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี

มิใช่เงินสด  2,103  427  50,897  53,427 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  101,112  515,842  36,031  652,985 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 เงินกูย้ืมระยะสั้น  

เงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนั

การเงิน  

หน้ีสินตาม

สัญญาเช่า  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  69,630  253,411  553  323,594 

การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก

การจดัหาเงิน  (53,200)  (34,357)  (4,210)  (91,767) 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่

เงินสด  370  514  15,687  16,571 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  16,800  219,568  12,030  248,398 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนั

การเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนั

การเงิน  

หน้ีสินตาม

สัญญาเช่า  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  427  -  2,530 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  69,630  253,411  553  323,594 

 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชี 3,132  1,482 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - มีหลกัประกนั 20,000  - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  59,657 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  39,973 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 

81,198 

  

61,615 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 4,355  10,317 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2562: หนีสิ้นตาม    

   สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 13,167  9,220 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 121,852  182,264 
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 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 353,254  439,555 

- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั  14,904  4,355 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินและ    

   สัญญาเช่าซ้ือ) 44,520  26,811 

รวมหนีสิ้นท่ีมดีอกเบีย้ไม่หมุนเวียน 412,678  470,721 

รวมหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 534,530  652,985 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน    

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  59,657 

- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 16,800  9,973 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 46,209  46,208 

- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 4,355  10,317 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2562: หนีสิ้นตาม    

   สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 3,519  553 

รวมหนีสิ้นท่ีมดีอกเบีย้ระยะส้ัน 70,883  126,708 
    

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 154,100  192,531 

- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 14,904  4,355 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินและ 

   สัญญาเช่าซ้ือ) 

 

8,511 

  

- 

รวมหนีสิ้นท่ีมดีอกเบีย้ไม่หมุนเวียน 177,515  196,886 

รวมหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 248,398  323,594 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

78 

 ภาระคํ้าประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัย่อยสองแห่งรวมเป็นจาํนวนเงิน 

326.60 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 276.25 ล้านบาท) 

 

รายละเอียดของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัท        

1) วงเงินกูย้มืระยะส้ัน จาํนวน 70 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 - 6.75 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 30 วนั        

นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกใช ้ -  70,000  -  70,000 

        

2) วงเงินกูย้มืระยะส้ัน จาํนวน 3.8 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 1 ปี        

นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกใช ้ -  -  3,800  - 
        

3) วงเงินกูย้มืระยะส้ัน จาํนวน 28 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 1 ปี        

นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกใช ้ -  -  13,000  - 
        

4) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 30 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.76 ต่อปี โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน จาํนวน         

36 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 4,355  14,672  4,355  14,672 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัท (ต่อ)        

5) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 280 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.50 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        

จาํนวน 75 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 202,220  241,110  202,220  241,110 

        

6) วงเงินกูห้มุนเวียน จาํนวน 15 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวในเดือน        

เมษายน 2565 15,000  -  15,000  - 
        

บริษัทย่อย        

1) วงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 5 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 3,132  1,482  -  - 

        

2) วงเงินกูย้มืระยะส้ัน จาํนวน 30 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี        

โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือน        

สิงหาคม 2563 -  30,000  -  - 

        

3) วงเงินกูย้มืระยะส้ัน จาํนวน 30 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวในเดือน        

พฤษภาคม 2564 20,000  -  -  - 
        

4) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 30 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน         

จาํนวน 77 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือน        

กรกฎาคม 2562 16,215  16,780  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย (ต่อ)        

5) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 250 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        

จาํนวน 75 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 220,434  250,000  -  - 
        

6) วงเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 1.2 ลา้นบาท         

ดอกเบ้ียร้อยละ 2 และ MLR - 1.00 ต่อปี         

โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        

จาํนวน 60 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 1,200  -  -  - 

รวม 482,556  624,044  238,375  325,782 

หัก ส่วนลดท่ียงัไม่ตดัจาํหน่ายและ        

         ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดัจ่าย  (5,713)  (7,090)  (2,007)  (2,740) 

เงินกู้ยืมสุทธิ 476,843  616,954  236,368  323,042 
 

ภายใตส้ัญญาเงินกูก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดํารงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่สามารถดํารง

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดรั้บจดหมายผ่อน

ปรนการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงันั้นงบการเงินจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุง ซ่ึงอาจจาํเป็นหาก

บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้
 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหน้ีสิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั 

   ในการเบิกใช ้

 

12,776 

  

5,506 

  

500 

  

500 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 171,617  171,617  -  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 827,485  866,963  83,217  84,222 

รวม 1,011,878  1,044,086  83,717  84,722 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 206.87 ลา้นบาท

และ 175 ลา้นบาทตามลาํดบั (2562: 178.52 ล้านบาท และ 175 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า  

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 16,000  (2,833)  13,167  10,644  (1,424)  9,220 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก 

1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

 

42,736 

  

(4,305) 

  

38,431 

  

28,810 

  

(1,999) 

  

26,811 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก 

5 ปี 8,363  (2,274)  6,089 

  

- 

  

- 

  

- 

รวม 67,099  (9,412)  57,687  39,454  (3,423)  36,031 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระ 

   ภายใน 1 ปี 

 

3,990 

  

(470) 

 

3,519  561  (8)  553 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก  

   1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 8,991 

 

(479)  8,511  -  -  - 

รวม 12,981  (949)  12,030  561  (8)  553 
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15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสํารอง  

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

การจัดสรรกําไรและ/หรือกาํไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

16 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัดงัรายละเอียดขา้งล่าง เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ

ท่ีสําคญัพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจ

การตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน และส่วนงานท่ีรายงานใน 

ปี 2563 และ 2562 ของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1  ใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ 

ส่วนงาน 2  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  

ส่วนงาน 3  อ่ืนๆ 

 

การดาํเนินงานอ่ืนรวมถึงส่วนงานผลิตและจาํหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดัและส่วนงานท่ียงัไม่เร่ิมดาํเนินการ ไม่มีส่วน

งานใด ท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อกาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2563 หรือ 2562 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงานและการจําแนกรายได้ตามประเภทสินค้าและบริการ 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ  ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 

 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        

- รายไดจ้ากการให้บริการ 207,655  238,575  -  -  -  -  207,655  238,575  -  -  207,655  238,575 

- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 18,754  19,727  -  -  -  -  18,754  19,727  -  -  18,754  19,727 

- รายไดจ้ากการขาย -  -  286,516  108,387  17,198  10,399  303,714  118,786  -  -  303,714  118,786 

รายไดอ้ื่น 24,713  34,865  541  887  835  14,477  26,089  50,229  (22,552)  (33,222)  3,537  17,007 

รวม 251,122  293,167  287,057  109,274  18,033  24,876  556,212  427,317  (22,552)  (33,222)  533,660  394,095 

                        

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

     ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 34,400 
 

50,569 

  

15,420 
 

(12,489) 
 

 

(12,489) 
 

1,362 
 

 

37,331 
 

38,988 
 

 

(1,515) 
 

 

(13,113) 
 

 

36,016 
 

 

25,875 

                        

สินทรัพยส่์วนงาน  1,233,383  1,311,738  842,355  934,107  277,840  282,445  2,353,578  2,528,290  (735,176)  (729,358)  1,618,402  1,798,932 

หน้ีสินส่วนงาน 282,279  369,448  564,199  670,629  68,547  60,487  915,025  1,100,564  (300,204)  (290,825)  614,821  809,739 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 

 

ลูกค้ารายใหญ่  

 

รายไดจ้ากลูกคา้สองรายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 512.92 ลา้นบาท (2562: 366.69 ล้าน

บาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   

 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับธุรกิจให้บริการอดัก๊าซ

ธรรมชาติและธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่   
   31 ธันวาคม 

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
    (พันบาท) 

รายไดท้ั้งหมด 286,516  247,143  533,659  171,094  223,001  394,095 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่   

   31 ธันวาคม 

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
    (พันบาท) 

รายไดท้ั้งหมด -  251,121  251,121  62,707  230,460  293,167 
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17 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  48,732  42,109  40,253  36,555 

โครงการเงินสมทบท่ีกาํหนดไว ้  1,568  1,252  1,568  1,252 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้  483  174  254  174 

อ่ืนๆ   6,771  9,619  5,930  8,569 

รวม  57,554  53,154  48,005  46,550 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 4 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ี

ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทุนโดยผูจ้ัดการ

กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนจากการให้บริการและการขาย  149,823  135,063  112,247  127,902 

ค่าวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  134,795  71,963  1,365  2,176 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 17 57,554  53,154  48,005  46,550 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  67,369  36,340  13,607  9,140 

อ่ืนๆ  57,002  51,120  29,762  34,987 

รวมต้นทุนการให้บริการและการขายและค่าใช้จ่าย 

ในการขายและการบริหาร 466,543 

  

347,640 

 

204,986 

  

220,755 

        

19 ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        

สาํหรับงวดปัจจุบนั  110  139  -  - 

        

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (1,422)  632  (546)  223 

รวมภาษีเงินได้ (1,312)  771  (546)  223 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง   
 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   36,016    25,875 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  7,203  20.00  5,175 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   1,535    2,501 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (1,422)    632 

ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พิ่ม   (7,762)    (15,828) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  

2,247 

   

8,291 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่

นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 

  

(3,113) 

   

- 

รวม (3.64)  (1,312)  2.96  771 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   34,400    50,569 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  6,880  20.00  10,114 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   722    831 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (546)    223 

ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พิ่ม   (4,573)    (14,041) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    3,096 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่

นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั   (3,029)    - 

รวม (1.58)  (546)  0.44  223 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 166  -  1,361  - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (30,015)  (31,201)  (10,284)  (10,216) 

สุทธิ (29,849)  (31,201)  (8,923)  (10,216) 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2563  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ผลประโยชน์พนกังาน -  215  (70)  145 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  21  -  21 
        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี        

   สาํหรับรายไดต้ามสัญญาเช่า (9,742)  (140)  -  (9,882) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,115)  1,125  -  (18,990) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,344)  201  -  (1,143) 

รวม (31,201)  1,422  (70)  (29,849) 
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 งบการเงินรวม 

  

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 

 บนัทึกเป็น  

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

กาํไรหรือขาดทุน 

  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      

   สาํหรับรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน (9,358)  (384)  (9,742) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64)  64  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,576)  461  (20,115) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (559)  (785)  (1,344) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (12)  12  - 

รวม (30,569)  (632)  (31,201) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที่ 

1 มกราคม 

2563 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จ

อ่ืน 

 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้  

ณ วันที ่

31 

ธันวาคม  

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลประโยชน์พนกังาน -  215  (70)  -  145 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุขอ้ 3) -  (282)  -  817  535 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -  660  -  -  660 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  21  -  -  21 
          

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี          

     สาํหรับรายไดต้ามสัญญาเช่า (9,742)  (140)  -  -  (9,882) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (474)  72  -  -  (402) 

รวม (10,216)  546  (70)  817  (8,923) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่

1 มกราคม 2562 

 บนัทึกเป็น  

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

กาํไรหรือขาดทุน  

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี      

     สาํหรับรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน (9,358)  (384)  (9,742) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64)  64  - 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (559)  85  (474) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (12)  12  - 

รวม (9,993)  (223)  (10,216) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ยอดขาดทุนยกไป  11,906  12,772  3,250  6,279 

ผลต่างชัว่คราว 1,701  513  -  513 

รวม 13,607  13,285  3,250  6,792 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2564 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่

มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 

20 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี   
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ

บริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)  37,287 

 

27,609 

 

34,946 

 

50,346 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  930,000  930,000  930,000  930,000 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.040  0.030  0.038  0.054 

 

21 เงินปันผล 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563      

เงินปันผลระหวา่งกาล 9 เมษายน 2563  พฤษภาคม 2563 0.025  23.25 

      

ปี 2562      

เงินปันผลประจาํปี 24 เมษายน 2562  พฤษภาคม 2562 0.060  55.80 

 

22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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 งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

  

 

ระดบั 1 

  

 

ระดบั 2 

  

 

ระดบั 3 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

ตราสารหน้ี 10,031  -  -  10,031  -  10,031 

            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงิน - 

 

20,459  -  19,007  -  19,007 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

  

 

ระดบั 1 

  

 

ระดบั 2 

  

 

ระดบั 3 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั -  9,146  -  7,900  -  7,900 

            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงิน -  19,259  -  18,085  -  18,085 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 2    ระดบั 2 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 

       

ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้ 40  40  40  40 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 67,894  67,894  40,013  40,013 

        

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่

ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

       

เงินให้กูย้มืระยะยาว -  -  10,921  8,786 

เงินกูย้ืมระยะยาว 14,672  13,837  14,672  13,837 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินเหล่านั้นจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน แสดงดว้ย

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน และสาํหรับตราสารหน้ีท่ีมีการประกาศปิดกอง ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่าโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีประกาศปิดกอง กระทบยอดดว้ยผลตอบแทนท่ีประกาศจ่ายคืนให้ผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นคร้ังๆ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใชวิ้ธีส่วนลดกระแสเงินสดซ่ึงใช้

อตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้มืใกลเ้คียงกนั  
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(ข) รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนและตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

- 

  

40 

 

- 

 

40 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

10,031 

  

67,894 

 

- 

 

40,013 

รวม 10,031  67,934  -  40,053 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 

  
งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

รายการ

ปรับปรุงจาก

การปรับมูลค่า  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

 (พันบาท) 

2563  

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 40 

 

335 

 

(375) 

 

- 

  

- 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

67,894 

 

18,180 

 

(75,963) 

 

114 

  

10,031 

รวม 67,934  18,515  (76,338)  114  10,031 

  

2562  

ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ -  128  (88)           -  40 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย-  

   กองทุนเปิด 

 

65,522 

  

97,124 

  

(93,934) 

  

(818) 

  

67,894 

รวม 65,522  97,252  (94,022)  (818)  67,934 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

รายการ

ปรับปรุงจาก

การปรับมูลค่า  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

 (พันบาท) 

2563  

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไร 

   หรือขาดทุน 40 

  

 

335 

  

 

(375) 

 

- 

  

 

- 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไร 

   หรือขาดทุน 

 

 

40,013 

  

 

180 

  

 

(40,187) 

  

 

4 

  

 

- 

รวม 40,053  515  (40,562)  4  - 

          

2562          

ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ -  128  (88)  -  40 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย- 

   กองทุนเปิด 

 

12,959 

  

40,000 

  

(12,895) 

  

(51) 

  

40,013 

รวม 12,959  40,128  (12,983)  (51)  40,053 

 

(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน  

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความ

เส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและ

ติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจัดทาํขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ

กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน

ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงาน

ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ

บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั

เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํ

หนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะ

รายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้

และเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 

(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  

 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละ

ราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ 

ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัชาํระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจ

อยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 16  

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่าย

ชาํระสูงสุดท่ี 2 เดือน 

 

การแสดงขอ้มูลเก่ียวกับฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับ

ลูกหน้ีการคา้ แสดงในหมายเหตุขอ้ 7 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

97 

(ข.1.2)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและอนุพันธ์ 

 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ ถูกจาํกดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน  ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า

มีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า 

 

(ข.1.3)  การคํา้ประกัน  
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้การคํ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัย่อยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 กลุ่มบริษทัออกหนงัสือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารสําหรับบริษทัยอ่ย 2 แห่ง (ดูหมายเหตุ  

ขอ้ 14) 

 

(ข.2)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอและมีวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินหลายแห่งซ่ึงเพียงพอต่อการ

ดาํเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง และมีการบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และระยะท่ีครบกาํหนดของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 9, 5 

และ 14 ตามลาํดบั 

 

(ข.3)  ความเส่ียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่ม

บริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้  
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้  

 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของ

เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยหลกัท่ีเกิดจากเงิน

กูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 5 และ 14)  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร  

  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 0.25 ซ่ึงเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ทาํให้เกิดการ

เพิ่มขึ้นหรือลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ตั้งอยู่บน

ขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรหรือขาดทุน  กาํไรหรือขาดทุน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบ้ีย

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 

0.25% 

 อตัราดอกเบ้ีย

ลดลง  

ร้อยละ  

0.25% 

 อตัราดอกเบ้ีย

เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ  

0.25% 

 อตัราดอกเบ้ีย

ลดลง  

ร้อยละ  

0.25% 

 (พันบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 1,021  (998)  452  (452) 

 

23 การบริหารจัดการทุน  

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวมซ่ึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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24 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้                                             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 921  1,851  921  - 
        

ภาระผูกพนัอ่ืนๆ        

สัญญาบริการและอ่ืนๆ 14,458  17,112  13,098  17,551 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  38,770  40,570  38,770  38,770 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาจา้งเดินเคร่ืองจกัรและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าชีวมวลกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 

3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) โดยค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาจา้งดาํเนินงานและบาํรุงรักษาสถานีผลิตและจาํหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดักบับริษทั

แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมดาํเนินงานและบาํรุงรักษาโดยค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญา 

 

25 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบ

การเงินปี 2563 ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

  

จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ลูกหน้ีอ่ืน 55,221  2,667  57,888 

เจา้หน้ีอ่ืน (92,241)  (3,377)  (95,618) 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (9,433)  213  (9,220) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (27,308)  497  (26,811) 

   -   



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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26 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) “ปตท.” ได้แจ้งปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติ

สาํหรับยานยนต ์โดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน “PMS” พื้นท่ีบา้นนา-แก่งคอย ของบริษทัเท่ากบัศูนยต์นัต่อวนั 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยบริษัทยงัมีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมในการอัดก๊าซให้ ปตท. 

ตลอดเวลา และปตท. ยงัคงชาํระค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ให้กบับริษทัเป็นรายเดือนในอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

ซ่ึงในช่วงระยะเวลาหลงัจากน้ี ปตท.จะร่วมกบับริษทัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาปริมาณการผลิตก๊าซของ PMS พื้นท่ี

บา้นนา-แก่งคอยท่ีลดลง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการขายหุ้นสามญั

ทั้งหมดในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ในราคา 21.40 ลา้นบาท นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติใหน้าํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัรายการ ดงัน้ี 

 

- อนุมติัการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1,748,000 บาท และอนุมติั

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นจาํนวน

เงิน 13.95 ลา้นบาท 

 

- อนุมติัการเขา้ลงทุนหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จาํกดั (N15) ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

มูลค่าการทาํรายการจาํนวน 145 ลา้นบาท ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) 

 

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจาํนวน 465 ลา้นบาท (จาํนวน 930 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท) เป็นจาํนวน 558 ลา้นบาท (จาํนวน 1,116 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 186 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อชาํระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทาํ

รายการลงทุนในหุน้สามญัใน N15 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

 

- อนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน 186 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย

ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเสนอขายใน

อตัราส่วนการจองซ้ือ 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดท้ิง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 

0.80 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 148.80 ลา้นบาท เพื่อใชช้าํระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ทาํรายการลงทุนในหุ้น

สามญัของ N15 
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