
 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

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 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง

หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 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 

 

การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในบริษัทย่อย 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ของงบการเงินรวม 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ในระหว่างปี 2564 ผูบ้ริหารได้พิจารณาว่ามีข้อบ่งช้ีการ

ด้อยค่าของอาคารของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ผูบ้ริหารได้

ประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้ เ กิดกระแสเงินสดด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ซ่ึ ง

ประมาณการจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะได้รับใน

อนาคตจากการใชสิ้นทรัพยด์งักล่าว 

 

เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการกาํหนด

ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืน ตลอดจนรายการดังกล่าวมีสาระสําคญัต่องบการเงิน

ขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสาํคญัในการ 

ตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• สอบถามผูบ้ริหารเพื่อทาํความเขา้ใจใน ขั้นตอนการ

ประเมินขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กระบวนการประมาณมูลค่า

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและการจดัทาํประมาณการคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

• พิจารณาขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืน และแผนการดาํเนินธุรกิจรวมทั้งประเมินความ

เหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใชแ้ละทดสอบการคาํนวณของ

การทดสอบดอ้ยค่า 

• ประเมินการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติ

ท่ีสาํคญั 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 4 ซ่ึงได้อธิบายถึงผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ตัวเลข

เปรียบเทียบท่ีนํามาแสดงน้ีนํามาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี และสําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 และ

หลังจากปรับปรุงรายการตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุข้อ 4 ทั้งน้ีความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปล่ียนแปลงไปเน่ือง 

จากเร่ืองน้ี 
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ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

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 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ี 

 

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

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้

การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

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 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 25,247,254        35,297,644        8,165,525          14,787,687        

เงินลงทุนชวัคราว 21,752               10,030,870        -                    -                    

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

ทีถึงกาํหนดเบิกใชภ้ายในหนึงปี 14 4,313,795          8,952,200          -                    -                    

ลูกหนีการคา้ 7 89,927,179        93,676,826        19,030,181        34,291,964        

ลูกหนีตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 21,206,050        19,950,559        20,820,440        19,637,578        

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 5 47,399,927        58,688,977        15,364,702        11,234,814        

เงินให้กูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 3,186,381          -                    3,186,381          9,936,319          

เงินให้กูย้มืระยะสนั 5 235,000             9,868,630          10,000,000        4,942,466          

สินคา้คงเหลือ 8 5,092,157          3,932,922          663,300             -                    

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองหมุนเวียน 3,324,051          2,134,597          1,673,557          1,771,143          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 199,953,546      242,533,225      78,904,086        96,601,971        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 14 17,274,110 3,823,847          500,000 500,000             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                    632,839,400      509,239,400      

ลูกหนีตามสญัญาเช่า 9 157,053,855      172,486,304      156,580,985      171,753,823      

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 12,927,241        -                    12,927,241        -                    

เงินให้กูย้มืระยะยาว 5 4,047,191          -                    286,654,124      290,533,257      

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองไม่หมุนเวียน 2,897,143          2,949,039          2,897,143          2,949,039          

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 11 171,617,614      171,617,614      -                    -                    

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 12 900,519,462      1,024,681,152   133,310,206      142,978,779      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 100,354,216      115,883,705      3,551,207          5,177,351          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 20,321,063        14,579,234        19,514,771        13,650,263        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,387,011,895   1,506,020,895   1,248,775,077   1,136,781,912   

รวมสินทรัพย์ 1,586,965,441   1,748,554,120   1,327,679,163   1,233,383,883   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั 5, 14 5,000,000          23,132,458        30,800,000        16,800,000        

เจา้หนีการคา้ 5 30,811,844        35,727,338        7,467,279          13,498,981        

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 5 18,208,754        25,190,579        7,506,622          9,645,817          

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 123,098,443      94,069,382        61,213,967        50,563,879        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 17,020,656        18,025,217        3,989,850          3,519,268          

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 194,139,697      196,144,974      110,977,718      94,027,945        

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 14 254,399,765      395,645,347      107,865,297      169,004,161      

หนีสินตามสญัญาเช่า 14 20,814,977        58,784,266        5,148,777          8,511,220          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 29,328,417        31,431,310        9,008,170          8,922,575          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,085,275          1,966,180          872,706             723,496             

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

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 307,718,434      488,917,103      123,984,950      188,251,452      

รวมหนสิีน 501,858,131      685,062,077      234,962,668      282,279,397      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 16

   ทุนจดทะเบียน 558,000,000      465,000,000      558,000,000      465,000,000      

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 558,000,000      465,000,000      558,000,000      465,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 15 353,418,600      297,618,600      353,418,600      297,618,600      

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 33,904,000        33,568,000        33,904,000        33,568,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 146,464,171      133,735,348      147,393,895      154,917,886      

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั 4 (82,458,483)       -                    -                    -                    

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,009,328,288   929,921,948      1,092,716,495   951,104,486      

ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อน

   การปรับโครงสร้างธุรกิจ 4 -                     59,911,119        -                    -                    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 75,779,022        73,658,976        -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,085,107,310   1,063,492,043   1,092,716,495   951,104,486      

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,586,965,441   1,748,554,120   1,327,679,163   1,233,383,883   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท) 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 17

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 130,226,941   225,439,339   110,402,657   207,655,289    

รายไดต้ามสญัญาเช่า 9 17,874,262     19,003,379     17,683,243     18,753,410      

รายไดจ้ากกการขาย 333,382,012   350,249,632   -                  -   

รายไดอื้น 5 6,619,044       4,463,046       25,786,518     24,712,775      

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 13,357,350      -   -                  -   

รวมรายได้ 501,459,609   599,155,396   153,872,418   251,121,474    

ค่าใช้จ่าย 18

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 74,924,840     143,701,073   64,371,738     133,647,657    

ตน้ทุนขาย 8 250,738,661   256,429,393   -                  -   

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 5 120,881,113   127,979,115   73,560,260     71,338,481      

รวมค่าใช้จ่าย 446,544,614   528,109,581   137,931,998   204,986,138    

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 54,914,995     71,045,815     15,940,420     46,135,336      

ตน้ทุนทางการเงิน (24,817,946)    (34,360,903)   (9,164,086)      (11,734,899)    

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 30,097,049     36,684,912     6,776,334       34,400,437      

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 1,943,255       1,576,293       (71,453)          545,993           

กาํไรสําหรับปี 32,040,304     38,261,205     6,704,881       34,946,430      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                  (79,628)          -                 (5,170)             

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  (79,628)          -                 (5,170)             

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 279,455          390,247          56,570            390,247           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 279,455          390,247          56,570            390,247           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 279,455          310,619          56,570            385,077           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 32,319,759     38,571,824     6,761,451       35,331,507      

การแบ่งกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 26,734,810     37,287,312     6,704,881       34,946,430      

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 2,630,398       933,289          -                 -                  

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,675,096       40,604            -                 -                  

32,040,304     38,261,205     6,704,881       34,946,430      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,014,265     37,597,931     6,761,451       35,331,507      

 ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 2,630,398       933,289          -                 -                  

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,675,096       40,604            -                 -                  

32,319,759     38,571,824     6,761,451       35,331,507      

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 20 0.026              0.040 0.006              0.038 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของ

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) รวมส่วนของ ผูถื้อหุน้เดิม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า ผูถื้อหุน้ ก่อนการปรับ ส่วนไดเ้สียที รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน บริษทัใหญ่ โครงสร้าง ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

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

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 4 -                  -                  -                -                -                        -                    58,977,830      -                       58,977,830        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 465,000,000   297,618,600   31,820,000    121,055,784  79,628                   915,574,012     58,977,830      73,618,372           1,048,170,214   

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 21 -                  -                  -                (23,249,995)  -                        (23,249,995)      -                   -                       (23,249,995)       

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี  

     กาํไร -                  -                  -                37,287,312    -                        37,287,312       933,289           40,604                  38,261,205        

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                  -                  -                390,247         (79,628)                 310,619            -                   -                       310,619             

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                37,677,559    (79,628)                 37,597,931       933,289           40,604                  38,571,824        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 15 -                  -                  1,748,000      (1,748,000)    -                        -                    -                   -                       -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 465,000,000 297,618,600 33,568,000 133,735,348 -                        929,921,948 59,911,119 73,658,976 1,063,492,043 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนตาํกว่าทุน ส่วนของ

 ทุนเรือนหุน้ จากการรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ผูถื้อหุน้เดิม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร ผูถื้อหุน้ ก่อนการปรับ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ควบคุมเดียวกนั บริษทัใหญ่ โครงสร้าง ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 ตามทีรายงานในงวดก่อน 465,000,000   297,618,600   33,568,000    133,735,348  -                        929,921,948     -                   73,658,976           1,003,580,924   

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 4 -                -                -               -               -                      -                  59,911,119     -                     59,911,119        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 465,000,000 297,618,600 33,568,000 133,735,348 -                      929,921,948 59,911,119 73,658,976 1,063,492,043 

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เพมิหุน้สามญั 16 93,000,000     55,800,000     -                -                -                        148,800,000     -                   -                       148,800,000      

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 21 -                  -                  -                (13,949,442)  -                        (13,949,442)    -                   -                       (13,949,442)       

   รวมเงินทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 93,000,000     55,800,000     -                (13,949,442)  -                        134,850,558     -                   -                       134,850,558 

    การเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยและจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

    การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 10 -                  -                  -                -                -                        -                    -                   (555,050)              (555,050)            

    การซือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4 -                  -                  -                -                (82,458,483)          (82,458,483)    (62,541,517)     -                       (145,000,000)     

    รวมการเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยและ

       การปรับโครงสร้างธุรกิจ -                  -                  -                -                (82,458,483)          (82,458,483)      (62,541,517)     (555,050)              (145,555,050)

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                  -                  -                26,734,810    -                        26,734,810       2,630,398        2,675,096             32,040,304        

     กาํไรเบด็เสร็จอืน -                  -                  -                279,455         -                        279,455          -                   -                       279,455             

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                27,014,265    -                        27,014,265       2,630,398        2,675,096             32,319,759        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 15 -                  -                  336,000         (336,000)       -                        -                    -                   -                       -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 558,000,000   353,418,600   33,904,000    146,464,171  (82,458,483)          1,009,328,288  -                   75,779,022           1,085,107,310   

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 465,000,000     297,618,600     31,820,000        144,579,204     5,170                 939,022,974       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 21 -                     -                     -                     (23,249,995)      -                     (23,249,995)       

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                     -                     -                     34,946,430        -                     34,946,430         

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                     -                     -                     390,247             (5,170)               385,077              

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                     -                     35,336,677        (5,170)               35,331,507         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 15 -                     -                     1,748,000          (1,748,000)        -                     -                      

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

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 465,000,000     297,618,600     33,568,000        154,917,886     -                     951,104,486       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพมิหุน้สามญั 16 93,000,000        55,800,000        -                     -                     -                     148,800,000       

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 21 -                     -                     -                     (13,949,442)      -                     (13,949,442)       

   รวมเงนิทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 93,000,000        55,800,000        -                     (13,949,442)      -                     134,850,558       

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                     -                     -                     6,704,881          -                     6,704,881           

     กาํไรเบ็ดเสร็จอืน -                     -                     -                     56,570               -                     56,570                

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                     -                     6,761,451          -                     6,761,451           

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 15 -                     -                     336,000             (336,000)           -                     -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 558,000,000     353,418,600     33,904,000        147,393,895     -                     1,092,716,495    

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กาํไรสาํหรับปี 32,040,304                             38,261,205                             6,704,881                               34,946,430                             

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (1,943,255)                             (1,576,293)                             71,453                                    (545,993)                                

ตน้ทุนทางการเงิน 24,817,946                             34,360,903                             9,164,086                               11,734,899                             

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13 73,712,458                             78,195,542                             13,134,286                             13,606,666                             

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 10, 12, 13 1,396,261                               1,920,410                               2,163,345                               1,892,892                               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณแ์ละ

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,855,291                               267,220                                  215,063                                  -                                         

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 2,657,338                               632,439                                  2,402,877                               253,917                                  

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (13,357,350)                           -                                         -                                         -                                         

ดอกเบียรับ (2,337,037)                             (557,940)                                (21,006,425)                           (21,643,151)                           

120,841,956 151,503,486 12,849,566 40,245,660 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 3,749,647                               12,840,348                             15,261,783 6,256,250 

ลูกหนีอืน 19,164,556                             9,486,021                               6,618,459 (229,691)

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 14,176,958                             13,173,130                             13,989,976 12,919,100 

สินคา้คงเหลือ (1,159,235)                             7,515,147                               (663,300)                                -                                         

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง (1,137,558)                             1,232,918                               149,482 1,373,592 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (5,742,590)                             (218,172)                                (5,864,508)                             (217,095)

เจา้หนีการคา้ (183,778)                                (1,851,718)                             (6,031,703)                             (2,097,950)

เจา้หนีอืน 3,584,885                               (8,832,983)                             (1,338,803) (4,211,969)

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (2,182,953)                             -                                         (2,182,953)                             -                                         

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 151,111,888 184,848,177 32,787,999 54,037,897 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (6,280,098)                             (6,569,980)                             (4,950,263) (5,864,508)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 144,831,790 178,278,197 27,837,736 48,173,389 

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั

  ในการเบิกใชเ้พิมขนึ (8,811,858)                             (7,270,457)                             -                                         -                                         

เงินสดรับจากการซือขายเงินลงทุนชวัคราว - สุทธิ 10,009,118                             57,823,562                             -                                         40,047,498                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,000,000                               -                                         1,000,000                               -                                         

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (145,000,000)                         -                                         (145,000,000)                         -                                         

เงินสดรับชาํระคืนจาก (จ่าย) เงินใหกู้ย้มืระยะสัน - สุทธิ 10,364,315                             10,131,370                             (4,400,685)                             25,057,534                             

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 468,484                                  10,000,000                             10,338,484                             1,775,141                               

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,560,246                               3,243,496                               124,163                                  -                                         

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,647,223)                           (86,667,303)                           (1,419,791)                             (7,750,342)                             

รับดอกเบีย 1,513,514                               421,998                                  20,151,491                             24,297,194                             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (141,543,404) (12,317,334) (119,206,338) 83,427,025 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) เพือชาํระเงินกูย้มืระยะสนั - สุทธิ (13,105,804)                           (83,036,324)                           14,000,000                             (53,200,000)                           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                                         22,350,000                             -                                         14,850,000                             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (95,106,997)                           (82,013,446)                           (51,022,656)                           (49,207,367)                           

เงินสดจ่ายชาํระหนีตามสัญญาเช่า (14,279,974)                           (17,864,054)                           (4,170,750)                             (4,209,427)                             

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 21 (13,949,442)                           (23,249,995)                           (13,949,442)                           (23,249,995)                           

เงินสดรับจากการเพิมทุนหุน้สามญั 148,800,000                           -                                         148,800,000                           -                                         

ดอกเบียจ่าย (25,696,559)                           (29,133,334)                           (8,910,712)                             (10,348,063)                           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (13,338,776) (212,947,153) 84,746,440 (125,364,852)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (10,050,390) (46,986,290) (6,622,162) 6,235,562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 35,297,644                             82,283,934                             14,787,687                             8,552,125                               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 6 25,247,254 35,297,644 8,165,525 14,787,687 

รายการทไีม่เป็นเงนิสดทสํีาคญั

เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ 52,430 32,524 -                                         32,524                                    

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4 การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ลูกหน้ีการคา้ 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

11 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

15 ส่วนเกินมูลค่าหุน้และสาํรองตามกฎหมาย 

16 ทุนเรือนหุน้ 

17 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

18 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

19 ภาษีเงินได ้

20 กาํไรต่อหุน้ 

21 เงินปันผล 

22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

23 การบริหารจดัการทุน   

24 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

25 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

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 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่ ตระกูลสุเมธโชติเมธา (ถือหุน้ร้อยละ 54) 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจ

หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 

10 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยไดถื้อ

ปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้น

จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน

อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํใหเ้กิดผล

กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ี

มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า

จากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการ

ควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ี

จ่ายหรือรับจากการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้

เป็นส่วนเกินหรือส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืนในส่วนของเจา้ของ 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ

สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการใน

ลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 

การรวมธุรกิจ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์

ซ้ือมานั้นประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีสาํคญัเป็นอย่างน้อยซ่ึงสามารถทาํให้เกิดผลผลิตได ้โดยวนัท่ี

ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนมาให้กลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จาํนวน        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี

รับมา กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม หน้ีสินท่ี

อาจเกิดขึ้นและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั  

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง

เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยรับรู้

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ใน

ลําดับสูงสุด ณ วันท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจท่ีถูกนํามารวมดังกล่าวกับ

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น 

รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป ผลการดาํเนินงาน

ของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัท่ี

ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 

 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน   
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(ค) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน   

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านั้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่ม

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงการจดัประเภท  

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และกาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีเกิดจากการ ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย กาํไร

และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั

รายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม

บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้

คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิกหรือ

หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส  

เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ

ชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

(ง.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ี

สัญญาเช่าและวงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีอนุมติัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 

เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การ

รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อ

ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนัก

โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบั

ท่ีน่าลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อีก 12 เดือนขา้งหนา้  

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญัหากเกินกาํหนด

ชําระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยสําคัญ มีการ

ดาํเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนัยสําคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถ

ของลูกหน้ีในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิ

ในการไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
 

(ง.4) การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้

เป็นการกลบัรายการการดอ้ยคา่ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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(ง.5) ดอกเบีย้  

 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและ

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ย

ค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคา

ทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายได้

ดอกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้า  

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่า

ดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดขึ้น    

 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง

สํารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้าน

เครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุง

ปัจจยัท่ีมี  ความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูล

คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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(ช) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดย

ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ สําหรับสินคา้

สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย

คาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนิน

ธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย 

 

(ซ) อะไหล่และวัสดุส้ินเปลือง 

 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน ตน้ทุนของอะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองคาํนวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อน 

ออกก่อน 

 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 

 

ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์สาํหรับ

เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า

ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ

นั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นประจาํใน

การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่าง

การก่อสร้าง   

 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20  ปี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 20  ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 - 20 ปี 

ระบบไฟฟ้า 10 - 20 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตาม

วิธีส่วนไดเ้สียรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีมีอายกุารใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดั

จาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

 

ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

สัญญาซ้ือขายก๊าซ 10 ปี 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี 

 

(ฏ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่า

อสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ี

ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ

วัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินท่ีรับรู้ 

เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการ

ตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรง

นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์

เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพยใ์นกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่าซ่ึงกาํหนดตามเกณฑ์เดียวกนักบัสินทรัพย์

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั

ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนําอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน

เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญา

เช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตาม

สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 

 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าท่ีได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ี

ไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญา

เช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพ่ือสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่ม

บริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวม

เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการและพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีสัญญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ง)  

 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน

กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปีใน

ช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการ

ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้

ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด

รับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี

สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบั

รายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน 

 
โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

พนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส

เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่

ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 

โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ

จ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 

กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2 เ ป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา

เสนอขาย   
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หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ        

ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่า

เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของ

การทาํรายการและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมท่ีไดม้าถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม

อยู่ในระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสม

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปล่ียนลาํดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าว

ส้ินสุดลง 

 

(ด) รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า 

 

การรับรู้รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

เกิดขึ้น 

 

สําหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และการ

ใหบ้ริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้

หรือบริการนั้น ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 

 

รายได้ค่านายหน้า 

 

สําหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทั ดาํเนินการจดัหาสินคา้หรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือ

บริการดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัดาํเนินการใน

ลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดค้่านายหนา้   
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(ต) ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราว สาํหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี

ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ถ) กําไรต่อหุ้น  

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  
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(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล 

 

4 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน 

 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดท้าํการจดัโครงสร้างธุรกิจ โดยเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้น

สามญัของบริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จาํกัด ร้อยละ 99.99 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันของกลุ่ม         

ผูถื้อหุ้นในลาํดบัสูงสุดทั้งก่อนและหลงัวนัท่ีเขา้ลงทุนดงักล่าวและการควบคุมนั้นไม่เป็นการชัว่คราว เป็นจาํนวน

เงิน 145 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายชาํระเงินค่าตอบแทน ณ วนัท่ีซ้ือ จาํนวน 43.50 ลา้นบาท และจ่ายชาํระค่าตอบแทน

ส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 101.50 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาในระหว่างปี 2564 บริษทัดงักล่าวมีมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิเป็นจาํนวนเงินรวม 62.54 ลา้นบาท 
 

การจดัโครงสร้างใหม่น้ีถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือน

ว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือด้วยมูลค่าตามบญัชีของบริษทัท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกนาํมารวมดงักล่าว

กับค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู ้ถือหุ้น 

รายการส่วนตํ่ากว่าทุนจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าว ผลการดาํเนินงาน

ของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือ

วนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 

 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จาํกดั ตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 

1 มกราคม 2563 เสมือนว่าบริษัทในกลุ่มได้ดําเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันตั้ งแต่ก่อนวนัท่ีดังกล่าว 

ถึงแมว้า่ความสัมพนัธ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั เอน็15 เทคโนโลย ีจาํกดั ทางกฎหมายจะเกิดขึ้นในภายหลงั 

 

ขอ้มูลของส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั มูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

แต่ละประเภทท่ีสาํคญัท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัน้ี 
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บริษัท เอ็น15 

เทคโนโลยี จํากัด 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     508 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     17,495 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     108,288 

สินทรัพยอ่ื์น     1,604 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะส้ัน     (5,973) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     (9,645) 

เจา้หน้ีกูย้ืมระยะยาว     (28,971) 

หน้ิสินตามสัญญาเช่า     (17,992) 

หน้ีสินอ่ืน     (2,773) 

สินทรัพย์สุทธิ     62,541 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั     82,459 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้     145,000 

 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อ 

 

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือจาํนวน 3.65 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก  

ค่าท่ีปรึกษาในการรวมธุรกิจและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไดถู้กรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมของกลุ่มบริษทั 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมได้มีการปรับปรุงใหม่ โดย

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั สรุปไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ    ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง  เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม ่  ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม ่

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,209  75  82,284  34,612  686  35,298 

ลูกหน้ีการคา้  93,530  12,987  106,517  78,120  15,557  93,677 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

   ภายในหน่ึงปี 18,567  254  18,821  19,638  313  19,951 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 57,889  3,717  61,606  55,970  2,719  58,689 

สินคา้คงเหลือ 11,283  165  11,448  3,860  73  3,933 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวียน 3,057  -  3,057  2,107  27  2,134 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 185,743  1,045  186,788  171,753  733  172,486 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 930,702  114,665  1,045,367  914,637  110,044  1,024,681 

อ่ืนๆ 415,952  -  415,952  337,705  -  337,705 

รวมสินทรัพย์ 1,798,932  132,908  1,931,840  1,618,402  130,152  1,748,554 

            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 101,112  4,688  105,800  23,132  -  23,132 

เจา้หน้ีการคา้ 27,917  10,194  38,111  27,674  8,053  35,727 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 95,618  3,508  99,126  20,726  4,465  25,191 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน  

   หน่ึงปี 71,932  10,929  82,861  85,553  8,516  94,069 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด  

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9,220  9,772  18,992  13,167  4,858  18,025 

เงินกูย้ืมระยะยาว 443,910  21,449  465,359  368,158  27,488  395,646 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 26,811  10,436  37,247  44,520  14,264  58,784 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,201  2,089  33,290  29,849  1,583  31,432 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 929  865  1,794  952  1,014  1,966 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,090  -  1,090  1,090  -  1,090 

รวมหน้ีสิน 809,740  73,930  883,670  614,821  70,241  685,062 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ    ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง  เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม ่  ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม ่

 (พันบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 915,574  -  915,574  929,922  -  929,922 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับ 

   โครงสร้างธุรกิจ -  58,978  58,978  -  59,911  59,911 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 73,618  -  73,618  73,659  -  73,659 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 989,192  58,978  1,048,170  1,003,581  59,911  1,063,492 

            

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,798,932  132,908  1,931,840  1,618,402  130,152  1,748,554 

            

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม ่

 (พันบาท) 

รายได้      

รายไดจ้ากการให้บริการ 207,655  17,784  225,439 

รายไดต้ามสัญญาเช่า 18,753  250  19,003 

รายไดจ้ากการขาย 303,715  46,535  350,250 

รายไดอ่ื้น 3,537  926  4,463 

รวมรายได้ 533,660  65,495  599,155 

      

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทุนการให้บริการ 133,648  10,053  143,701 

ตน้ทุนขาย 228,581  27,848  256,429 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร 104,314  23,665  127,979 

รวมค่าใช้จ่าย 466,543  61,566  528,109 

      

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 67,117  3,929  71,046 

ตน้ทุนทางการเงิน (31,101)  (3,260)  (34,361) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 36,016  669  36,685 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 1,312  264  1,576 

กําไรสําหรับปี 37,328  933  38,261 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม ่

 (พันบาท) 

การแบ่งกําไร      

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,287  -  37,287 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อน 

   การปรับโครงสร้างธุรกิจ -  933  933 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 41  -  41 

กําไรสําหรับปี 37,328  933  38,261 

      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -  

   สุทธิจากภาษ ี      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 37,638  933  38,571 

      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,597  -  37,597 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อน 

   การปรับโครงสร้างธุรกิจ -  933  933 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 41  -  41 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 37,638  933  38,571 

      

กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.040  -  0.040 

 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม ่

 (พันบาท) 

งบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 166,071  12,207  178,278 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (5,493)  (6,824)  (12,317) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (208,176)  (4,771)  (212,947) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (47,598)  612  (46,986) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 82,209  75  82,284 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 34,611  687  35,298 
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5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม ทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล

อย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ

กิจการนั้น  

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 สาํหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการ

ระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปี 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) 

 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย         

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  1,876  236 

รายไดค้่าบริการอ่ืน -  -  539  576 

ดอกเบ้ียรับ -  -  18,853  21,200 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,019  318 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดค้่าบริการอ่ืน 356  164  345  164 

ดอกเบ้ียรับ 870  428  679  178 

ซ้ือวตัถุดิบ 100,525  92,046  -  - 

ค่าขนส่ง 9,987  11,217  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 2,701  5,462  44  61 

ดอกเบ้ียจ่าย 285  427  -  - 

        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 30,448  23,154  21,616  18,800 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 120  198  75  45 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 30,568  23,352  21,691  18,845 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น  

บริษทัยอ่ย -  -  861  261 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85  2,138  15  22 

รวม 85  2,138  876  283 

        

        

        

        



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 858  1,186  -  - 

        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย (อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 4 ต่อปี) -  -  10,000  - 

        

เงินให้กู้ยืมระยะยาว        

บ ริ ษัท ย่ อ ย  ( อั ต ร า ด อ ก เ บี ้ ย  : ร้ อ ย ล ะ 

MOR+2.75 และ MLR+0.25 ต่อปี) -  -  284,130  303,146 

หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า 

       จะเกิดขึ้น - 

  

- 

 

(1,523) 

 

(2,676) 

สุทธิ -  -  282,607  300,470 

        

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น        

   สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

เงินให้กูย้มื  -  -  (1,153)  2,676 

        

เจ้าหน้ีการค้า         

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,300  2,586  -  - 

        

เจ้าหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  715  341 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  3,919  -  31 

รวม 7  3,919  715  372 

        

        



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,702  4,647  -  - 

        

เงินกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย (อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 4 ต่อปี) -  -  30,800  16,800 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้ืม ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเงินให้กูย้มื และประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใน

ปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2563 จนถึงเดือนสิงหาคม 2567 โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะเป็นผูจ้ดัหาเช้ือเพลิงให้แก่บริษทั

ยอ่ยตามเง่ือนไขและราคาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีกาํหนด

ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัไดส่้งมอบและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัรับมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่า ภายใตข้อ้ตกลงค่าเช่า

และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 348  389  310  322 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 3,260  1,612  419  428 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 21,639  33,297  7,437  14,038 

รวม 25,247  35,298  8,166  14,788 

 

7 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 81,515  87,150  19,030  34,292 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 7,458  4,192  -  - 

   31 - 60 วนั 659  1,792  -  - 

   61 - 90 วนั 122  42  -  - 

   มากกวา่ 90 วนั 173  501  -  - 

รวม 89,927  93,677  19,030  34,292 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ 89,927  93,677  19,030  34,292 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 30 วนั 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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8 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท) 

วตัถุดิบ 4,259  3,817  -  - 

สินคา้สาํเร็จรูป 170  116  -  - 

งานระหวา่งทาํ 663  -  663  - 

รวม 5,092  3,933  663  - 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก   

    รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

 

250,739 

  

256,429 

  

- 

  

- 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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9 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
 

  งบการเงินรวม 

  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) 

2564   

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  37,825  32,177  31,673  31,673  31,673  95,831  260,852 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 0.50 – 3.71 (16,619)  (15,213)  (13,698)  (12,003)  (10,031)  (15,028)  (82,592) 

  สุทธิ  21,206  16,964  17,975  19,670  21,642  80,803  178,260 

               

2563 – ปรับปรุงใหม่               

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  37,825  32,556  31,673  31,673  31,673  127,502  292,902 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 0.50 – 3.71 (17,874)  (16,650)  (15,182)  (13,699)  (12,002)  (25,058)  (100,465) 

  สุทธิ  19,951  15,906  16,491  17,974  19,671  102,444  192,437 

  



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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  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) 

2564   

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  37,320  31,673  31,673  31,673  31,673  95,831  259,843 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 0.50 – 3.71 (16,500)  (15,182)  (13,698)  (12,003)  (10,031)  (15,028)  (82,442) 

  สุทธิ  20,820  16,491  17,975  19,670  21,642  80,803  177,401 

               

2563                

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  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 

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 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2564 คณะกรรมการอนุมัติการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซ

ธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน (บา้นนา-แก่งคอย) จงัหวดัสระบุรี และสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ระหว่าง

บริษทั กบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาวนัท่ี 14 ตุลาคม 2573 เน่ืองจากปริมาณ

การอดัก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) ของสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวดั

สระบุรี ลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบับริษทัไดรั้บแจง้ปริมาณความตอ้งการก๊าซ NGV ท่ีสถานีบา้นนา-แก่งคอย 

เท่ากบัศูนยต์นัต่อวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นตน้มา และบริษทัยืนยนัรับขอ้เสนอยกเลิกสัญญาจา้งอดัก๊าซ

ธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน (บา้นนา-แก่งคอย) จงัหวดัสระบุรี ระหว่างบริษทักบั ปตท. ซ่ึงการ

ยืนยนัรับขอ้เสนอยกเลิกสัญญาดงักล่าวและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งนั้นยงัมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กบัการพิจารณา

ของปตท. ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่อไป 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนความ         
 

   

 ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน-สุทธิ 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

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 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  - 

 

 21,000  -  24,700  -  (3,300) 
 

- 

 

 21,400 

บริษทั เอน็15 เทคโนโลยี จาํกดั 

(หมายเหตุข้อ 4) 

รับบริหารจดัการขยะและ 

   เศษวสัดุท่ีไม่เป็นอนัตราย 

99.99  -  40,000  -  145,000  -  -  - 
 

145,000  - 

รวม      524,300  505,300  632,839  512,539  -  (3,300) 
 

632,839  509,239 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย และบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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ในเดือนมีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการขายหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ต่อมาในเดือนเมษายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าว 

ในมูลค่า 21.40 ล้านบาท ผู ้ซ้ือตกลงท่ีจะจ่ายชําระเงินจํานวนดังกล่าวตามเง่ือนไขท่ีตกลงตามสัญญา  โดย

กระบวนการโอนทั้งหมดไดด้าํเนินการเสร็จส้ิน ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2564 กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการขายจาํนวน 13.36 

ลา้นบาท 

 

11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

   งบการเงินรวม 

   2564  2563 

     (ปรับปรุงใหม่) 

   (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   171,618  171,618 

 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 284.65 ลา้นบาท (2563: 284.65 

ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาด มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 
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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 2563 - ปรับปรุงใหม่  120,286  159,209  797,954  18,375  4,445  23,887  24,187  16,608  1,164,951 

เพ่ิมขึ้น  4,523  1,733  7,719  -  1,028  2,072  7,143  10,552  34,770 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -  (204)  (4,856)  (9)  -  (29)  -  -  (5,098) 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

   และ 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่  130,359  174,064  800,817  18,366  6,030  30,533  31,330  3,124  1,194,623 

เพ่ิมขึ้น  520  1,289  6,451  -  1,183  945  352  3,058  13,798 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -  -  (10,892)  -  (911)  (2,125)  (2,201)  -  (16,129) 

ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

   (หมายเหตุ 10)  (3,714)  (14,225)  (59,513)  (6,091)  (481)  (684)  -  -  (84,708) 

โอน  -  546  2,900  209  1,259  1,268  -  (6,182)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  127,165  161,674  739,763  12,484  7,080  29,937  29,481  -  1,107,584 
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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) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทนุจากการด้อยค่า                   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  (475)  (16,831)  (46,737)  (2,212)  (2,761)  (13,787)  (16,507)  -  (99,310) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (898)  (11,096)  (48,581)  (1,516)  (694)  (4,035)  (3,989)  -  (70,809) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  (1,280)  -  -  -  -  -  (1,280) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -  98  1,345  -  -  14  -  -  1,457 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

   และ 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 

 

(1,373)  (27,829)  (95,253)  (3,728)  (3,455)  (17,808)  (20,496)  -  (169,942) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (1,590)  (11,435)  (44,351)  (1,061)  (855)  (4,422)  (3,155)  -  (66,869) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่  -  -  1,280  -  -  -  -  -      1,280 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -  -  5,777  -  903  2,014  2,178  -  10,872 

ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

   (หมายเหตุ 10) 

 

358  2,059  13,194  1,476  216  291  -  -  17,594 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  (2,605)  (37,205)  (119,353)  (3,313)  (3,191)  (19,925)  (21,473)  -  (207,065) 
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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 2563 - ปรับปรุงใหม่                 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 120,692  138,605  626,512  14,638  2,575  11,484  554  3,124  918,184 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,294  7,630  79,052  -  -  1,241  10,280  -  106,497 

 128,986  146,235  705,564  14,638  2,575  12,725  10,834  3,124  1,024,681 

 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564                  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 120,208  119,306  584,017  9,171  3,889  9,168  678  -  846,437 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,352  5,163  36,393  -  -  844  7,330  -  54,082 

 124,560  124,469  620,410  9,171  3,889  10,012  8,008  -  900,519 
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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 2563 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 

   และ 1 มกราคม 2564 78,634  27,056  38,372  2,221  2,740  23,874  24,514  2,254  199,665 

เพ่ิมขึ้น -  807  -  -  9  556  -  938  2,310 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  (79)  -  (830)  (2,071)  (1,925)  -  (4,905) 

โอน -  456  -  209  1,259  1,268  -  (3,192)  - 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 78,634  28,319  38,293  2,430  3,178  23,627  22,589  -  197,070 
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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 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 

   และ 1 มกราคม 2564 - 

 

(8,308)  (11,411)  (903)  (2,442)  (16,144)  (17,478)  -  (56,686) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (3,478)  (2,767)  (228)  (258)  (3,240)  (1,827)  -  (11,798) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  32  -  827  1,963  1,902  -  4,724 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -  (11,786)  (14,146)  (1,131)  (1,873)  (17,421)  (17,403)  -  (63,760) 
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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 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 

                  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564                  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,634  13,415  24,147  1,299  1,305  5,362  345  -  124,507 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,118  -  -  -  844  4,841  -  8,803 

 78,634  16,533  24,147  1,299  1,305  6,206  5,186  -  133,310 
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การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อาคารบางส่วนของบริษทั เอน็15 เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีมูลค่าท่ีประเมินตามวิธี

ราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าทางบญัชี สถานการณ์ดงักล่าวถือเป็นขอ้บ่งช้ีในการดอ้ยค่า และอาจส่งผลให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของอาคารของบริษทัย่อย ซ่ึงอาจทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ฝ่ายบริหารจึงได้

ทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยไดป้ระเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดว้ยวิธีมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงประมาณจากการ

คิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์นั้นๆ ข้อสมมติสําคัญท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการ

ประมาณกระแสเงินสดดงักล่าว ไดแ้ก่ รายไดใ้นอนาคตท่ีประมาณโดยอาศยัประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงดว้ยแผนการ

ดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคต และอตัราการเติบโตระยะยาว 

 

จากการทดสอบการดอ้ยค่าโดยอตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีอตัราร้อยละ 5.57 การประมาณการ 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีจึงไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ของบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมปี 2564 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นในอตัราคิดลดร้อยละ 0.72 โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลทาํให้มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินเท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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 สัญญาเช่า 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

จาํนวนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 585  800  -  - 

- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 3,490  2,768  1,615  1,255 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,046  10,888  -  - 

- เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 512  357  512  343 

- ยานพาหนะ 2,950  2,969  1,821  1,763 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,980  4,522  487  490 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น -  480  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 66  30  30  30 

 
ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวน 14.28 ลา้นบาท และ 4.17 ลา้น

บาท ตามลาํดบั (2563: 17.86 ล้านบาท และ 4.21 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

งานระหว่าง

ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  

สัญญาซ้ือขาย

ก๊าซ  

สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า  ค่าความนิยม  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 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 และ  

1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 696  7,057  -  1,180  110,000  8,077  127,010 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (60)  (618)  -  -  -  -  (678) 

ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 10) -  (55)  -  (1,180)  -  (8,077)  (9,312) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 636  6,384  -  -  110,000  -  117,020 
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 งบการเงินรวม 

 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

งานระหว่าง

ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  

สัญญาซ้ือขาย

ก๊าซ  

สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า  ค่าความนิยม  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ (156)  (637)  -  (110)  (2,197)  -  (3,100) 

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

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ  

   1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ (280)  (2,275)  -  (228)  (7,704)  (640)  (11,127) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (123)  (1,357)  -  (29)  (5,493)  -  (7,002) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 60  460  -  -  -  -  520 

ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 10) -  46  -  257  -  640  943 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (343)  (3,126)  -  -  (13,197)  -  (16,666) 

  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 293  3,258  -  -  96,803  -  100,354 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  

ค่าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

งานระหวา่ง

ติดตั้ง-

ซอฟตแ์วร์  

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  696  1,229  5,188  7,113 

เพิ่มขึ้น -  419  166  585 

โอน -  5,354  (5,354)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

      และ 1 มกราคม 2564  696  7,002  -  7,698 

ตดัจาํหน่าย (60)  (618)  -  (678) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 636  6,384  -  7,020 

        

ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  (156)  (636)  -  (792) 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

   และ 1 มกราคม 2564  (280)  (2,241)  -  (2,521) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (123)  (1,345)  -  (1,468) 

ตดัจาํหน่าย 60  460  -  520 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (343)  (3,126)  -  (3,469) 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 293  3,258  -  3,551 
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14 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชี -  3,132 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - มีหลกัประกนั 5,000  20,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 

108,119 

  

84,214 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14,979  9,855 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17,021  18,025 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 145,119  135,226 

    

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 254,400  380,741 

- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั  -  14,904 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 20,815  58,784 

รวมหนีสิ้นท่ีมดีอกเบีย้ไม่หมุนเวียน 275,215  454,429 

รวมหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 420,334  589,655 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน    

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 30,800  16,800 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 46,235  46,209 

- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 14,979  4,355 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  3,990  3,519 

รวมหนีสิ้นท่ีมดีอกเบีย้ระยะส้ัน 96,004  70,883 
    

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 107,865  154,100 

- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั -  14,904 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  5,148  8,511 

รวมหนีสิ้นท่ีมดีอกเบีย้ไม่หมุนเวียน 113,013  177,515 

รวมหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 209,017  248,398 

  

ภาระคํ้าประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 

300 ลา้นบาท และบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเดิมเคยเป็นบริษทัย่อยของกิจการเป็นจาํนวน 31.45 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทั

อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการยกเลิกสัญญาคํ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงิน  

 

รายละเอียดของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

บริษัท        

1) วงเงินกูย้มืระยะส้ัน จาํนวน 3.8 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 1 ปี        

นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกใช ้ -  -  3,800  3,800 
        

        

        



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

บริษัท (ต่อ)        

2) วงเงินกูย้มืระยะสั้น จาํนวน 28 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 1 ปี        

นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกใช ้ -  -  27,000  13,000 
        

3) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 30 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.76 ต่อปี โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน จาํนวน         

36 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 -  4,355  -  4,355 

        

4) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 280 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.50 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        

จาํนวน 75 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 155,552  202,220  155,552  202,220 

        

5) วงเงินกูห้มุนเวียน จาํนวน 15 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวในเดือน        

เมษายน 2565 15,000  15,000  15,000  15,000 
        

บริษัทย่อย        

1) วงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 5 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี -  3,132  -  - 

        

2) วงเงินกูย้มืระยะส้ัน จาํนวน 30 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวในเดือน        

พฤษภาคม 2564 -  20,000  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย (ต่อ)        

3) วงเงินกูย้มืระยะสั้น จาํนวน 5 ลา้นบาท 
       

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2 ต่อปี  โดยมีกาํหนด 
       

ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวในเดือน 
       

มีนาคม 2565 5,000 
 

- 
 

- 
 

- 

  
 

 
 

 
 

 

4) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 30 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน         

จาํนวน 77 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือน        

กรกฎาคม 2562 -  16,215  -  - 

        

5) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 250 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        

จาํนวน 75 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 189,496  220,434  -  - 

        

6) วงเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 1.2 ลา้นบาท         

ดอกเบ้ียร้อยละ 2 และ MLR - 1 ต่อปี         

โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        

จาํนวน 60 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 -  1,200  -  - 

        

7) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 6.3 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี  โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือนจาํนวน 24 งวด        

เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 5,462  6,300  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย (ต่อ)        

8) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 8.6 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี โดยมี        

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        

จาํนวน 64 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 5,518  6,636  -  - 
        

9) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 7.5 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวในเดือน        

พฤษภาคม 2564 -  5,500  -  - 
        

10) วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 45 ลา้นบาท        

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี โดยมีกาํหนด        

ชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน        

จาํนวน 42 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 11,006  17,568  -  - 

รวม 387,034  518,560  201,352  238,375 

หัก ส่วนลดท่ียงัไม่ตดัจาํหน่ายและ        

         ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดัจ่าย  (4,536)  (5,713)  (1,473)  (2,007) 

เงินกู้ยืมสุทธิ 382,498  512,847  199,879  236,368 

 

ภายใตส้ัญญาเงินกูก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดํารงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่สามารถดํารง

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั

ได้รับจดหมายผ่อนปรนการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นงบการเงินจึงไม่ได้รวมรายการ

ปรับปรุง ซ่ึงอาจจาํเป็นหากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้
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สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหน้ีสิน 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

 (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั 

   ในการเบิกใช ้

 

21,588 

  

12,776 

  

500 

  

500 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 171,618  171,618  -  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 805,486  909,463  82,760  83,217 

รวม 998,692  1,093,857  83,260  83,717 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 232.50 ลา้น

บาทและ 175 ลา้นบาทตามลาํดบั (2563: 219.37 ล้านบาท และ 175 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสํารอง  

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

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

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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16 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้ 2564  2563 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 0.50 930,000  465,000  930,000  465,000 

ออกหุ้นใหม่ 0.50 186,000  93,000  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

-  หุน้สามญั 0.50 1,116,000  558,000  930,000  465,000 

         

ทุนที่ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 0.50 930,000  465,000  930,000  465,000 

ออกหุ้นใหม่ 0.50 186,000  93,000  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

-  หุน้สามญั 0.50 1,116,000  558,000  930,000  465,000 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจากเดิมจาํนวน 465 ลา้นบาท (จาํนวน 930 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) เป็นจาํนวน 558 ลา้นบาท 

(จํานวน 1,116 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 186 ล้านหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนั

ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายในอตัราส่วนการจองซ้ือ 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 

1 หุ้นสามญัใหม่ คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 148.80 ลา้นบาท บริษทัไดเ้รียกและรับชาํระค่าหุ้นออกใหม่แลว้ทั้งจาํนวนเม่ือ

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 

มิถุนายน 2564  
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17 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ

การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1  ใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ 

ส่วนงาน 2  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  

ส่วนงาน 3  รับบริหารจดัการและผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ 

ส่วนงาน 4  อ่ืนๆ 

 

ส่วนงานอ่ืนรวมถึงส่วนงานผลิตและจาํหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดัและส่วนงานท่ียงัไม่เร่ิมดาํเนินการ ไม่มีส่วนงาน

ใด ท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อกาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2564 หรือ 2563 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการ

ภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กาํไร

ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป

ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงานและการจําแนกรายได้ตามประเภทสินค้าและบริการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ  ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 

 รับบริหารจัดการและผลิต

เช้ือเพลิงจากขยะ  อ่ืนๆ  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 

 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        

- รายไดจ้ากการให้บริการ 110,403  207,655  -  -  19,824  17,784  -  -  -  -  130,227  225,439 

- รายไดต้ามสัญญาเช่า 

    การเงิน 

 

17,683 
 

 

18,754 

  

- 
 

 

- 

  

191 

  

250 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

17,874 
 

 

19,004 

- รายไดจ้ากการขาย -  -  282,859  286,516  49,525  46,536  998  17,198  -  -  333,382  350,250 

รายไดอ่ื้น 4,688  3,070  424  449  1,414  926  401  493  (2,644)  (1,034)  4,283  3,904 

กาํไรจากการจาํหน่าย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

- 
 

 

- 

  

- 
 

 

- 

  

- 

  

- 
 

 

13,357 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

13,357 
 

 

- 

รวม 132,774  229,479  283,283  286,965  70,954  65,496  14,756  17,691  (2,644)  (1,034)  499,123  598,597 

                        

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วน                       

  งานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 6,711 
 

34,400 

  

13,202 
 

 

15,420 

  

1,014 

  

670 
 

 

9,494 
 

 

(12,489) 
 

 

(324) 
 

 

(1,316) 
 

 

30,097 
 

 

36,685 

                        

ดอกเบ้ียรับ 21,006  21,643  52  92  -  -  1,150  341  (19,872)  (21,518)  2,336            558 

ดอกเบ้ียจ่าย 9,164  11,735  32,436  38,029  3,005  3,260  832  3,459  (20,619)  (22,122)  24,818  34,361 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,134  13,607  47,292  41,050  10,874  10,830  2,056  8,408  357  4,301  73,713  78,196 

                        

สินทรัพยส่์วนงาน  1,325,770  1,232,001  790,927  842,355  130,189  130,152  226,076  381,517  (885,997)  (837,471)  1,586,965  1,748,554 

หน้ีสินส่วนงาน 234,963  282,279  503,172  564,199  69,259  70,241  16  68,547  (305,552)  (300,204)  501,858  685,062 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 

 

ลูกค้ารายใหญ่  

 

รายไดจ้ากลูกคา้ห้ารายจากส่วนงานท่ี 1 2 และ 3 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 452.39 ลา้นบาท (2563: รายได้จาก

ลูกค้าส่ีรายจากส่วนงานท่ี 1 2 และ 3 เป็นจาํนวนรวม 542.65 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   

 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับธุรกิจธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า และกิจการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือ

ลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 (ปรับปรุงใหม่) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่   
   31 ธันวาคม 

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม  

 
 

รวม 
    (พันบาท) 

รายไดท้ั้งหมด 313,970  187,490  501,460  315,870  283,285  599,155 

 

18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)    

  (พันบาท) 

ตน้ทุนจากการให้บริการและการขาย  91,155  149,396  54,073  119,225 

ค่าวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  142,811  142,432  473  1,365 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  69,828  69,937  43,366  48,056 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  73,713  78,196  13,134  13,607 

อ่ืนๆ  69,038  88,149  26,886  22,733 

รวมต้นทุนการให้บริการและการขายและค่าใช้จ่าย 

ในการขายและการบริหาร 446,545 

  

528,110 

 

137,932 

  

204,986 

        

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 4 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ี

ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทุนโดยผูจ้ัดการ

กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

19 ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        

สาํหรับงวดปัจจุบนั  230  353  -  - 

        

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (2,173)  (1,929)  71  (546) 

รวมภาษีเงินได้ (1,943)  (1,576)  71  (546) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง   
 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 (ปรับปรุงใหม่) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   30,097    36,685 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  6,019  20.00  7,337 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   1,436    1,644 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (2,173)    (1,929) 

ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พิ่ม   (2,689)    (7,762) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  

779 

   

2,247 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่

นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 

  

(5,315) 

   

(3,113) 

รวม (6.46)  (1,943)  (4.30)  (1,576) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   6,776    34,400 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  1,355  20.00  6,880 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   799    722 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   71    (546) 

ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีหกัไดเ้พิ่ม   (63)    (4,573) 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่

นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั   (2,091)    (3,029) 

รวม 1.05  71  (1.59)  (546) 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

   (ปรับปรุงใหม่)     

  (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,145  422  1,175  1,361 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (30,473)  (31,853)  (10,183)  (10,284) 

สุทธิ (29,328)  (31,431)  (9,008)  (8,923) 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2564  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2564 

 (ปรับปรุงใหม่)       

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

   ของเงินใหกู้ย้ืม -  289  -  289 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

   ของลูกหน้ีอ่ืน -  375  -  375 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอุปกรณ์ 256  (256)  -  - 

อ่ืนๆ 166  385  (70)  481 
        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี        

   สาํหรับรายไดต้ามสัญญาเช่า (11,720)  (144)  -  (11,864) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,990)  1,289  -  (17,701) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,143)  235  -  (908) 

รวม (31,431)  2,173  (70)  (29,328) 
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 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2563  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

 (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอุปกรณ์ -  256  -  256 

อ่ืนๆ  -  236  (70)  166 
        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี        

   สาํหรับรายไดต้ามสัญญาเช่า (11,831)  111  -  (11,720) 

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

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

รวม (33,290)  1,929  (70)  (31,431) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2564  

กาํไรหรือ 

ขาดทุน  

กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จ

อ่ืน  

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  

2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

   ของเงินใหกู้ย้ืม 535  58  -  -  593 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 660  (660)  -  -  - 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

   ของลูกหน้ีอ่ืน -  375  -  -  375 

อ่ืนๆ 166  55  (14)  -  207 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

 ณ วันที่ 

1 มกราคม 

2564 

 

กาํไร

หรือ 

ขาดทุน 

 กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จ

อ่ืน 

 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้  

ณ วันที ่

31 ธันวาคม  

2564 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี          

     สาํหรับรายไดต้ามสัญญาเช่า (9,882)  (6)  -  -  (9,888) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (402)  107  -  -  (295) 

รวม (8,923)  (71)  (14)  -  (9,008) 

  

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที่ 

1 มกราคม 

2563  

กาํไรหรือ 

ขาดทุน  

กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จ

อ่ืน  

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้  

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  (282)  -  817  535 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -  660  -  -  660 

อ่ืนๆ -  236  (70)  -  166 
          

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี          

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

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (474)  72  -  -  (402) 

รวม (10,216)  546  (70)  817  (8,923) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

ยอดขาดทุนยกไป  7,602  18,689  4,928  10,033 

ผลต่างชัว่คราว -  1,701  -  - 

รวม 7,602  20,390  4,928  10,033 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2565 ถึง 2569 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่

มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 

20 กําไรต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท  

(ขั้นพื้นฐาน) 26,735 

 

37,287 

 

6,705 

 

34,946 

        

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 930,000  930,000  930,000  930,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย 107,523  -  107,523  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

 (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,037,523 

 

930,000 

 

1,037,523 

 

930,000 

        

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.026  0.040  0.006  0.038 
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21 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุ้น  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2564      

เงินปันผลประจาํปี 30 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.015  13.95 

      

ปี 2563      

เงินปันผลระหวา่งกาล 9 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.025  23.25 

22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินรวม  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย 

 มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

  

 

ระดบั 1 

  

 

ระดบั 2 

  

 

ระดบั 3 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

ตราสารหน้ี 22  -  -  22  -  22 

เงินให้กูย้มืระยะยาว -  8,677  -  7,900  -  7,900 
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 งบการเงินรวม  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย 

 มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

  

 

ระดบั 1 

  

 

ระดบั 2 

  

 

ระดบั 3 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะยาว -  20,441  -  19,971  -  19,971 

            

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 - ปรับปรุงใหม่           

สินทรัพย์ทางการเงิน            

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

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะยาว -  26,759  -  24,794  -  24,794 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย 

 มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

  

 

ระดบั 1 

  

 

ระดบั 2 

  

 

ระดบั 3 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินให้กูย้มืระยะยาว -  8,677  -  7,900  -  7,900 
            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะยาว -  14,979  -  14,671  -  14,671 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย 

 มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

  

 

ระดบั 1 

  

 

ระดบั 2 

  

 

ระดบั 3 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินให้กูย้มืระยะยาว -  9,146  -  7,900  -  7,900 
            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะยาว -  19,259  -  18,085  -  18,085 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน แสดงดว้ย

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน และสาํหรับตราสารหน้ีท่ีมีการประกาศปิดกอง ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่าโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีประกาศปิดกอง กระทบยอดดว้ยผลตอบแทนท่ีประกาศจ่ายคืนให้ผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นคร้ังๆ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใชวิ้ธีส่วนลดกระแสเงินสดซ่ึงใช้

อตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้มืใกลเ้คียงกนั  
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน  

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร

ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตาม

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารจะรายงานการดําเนินการดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจัดทาํขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ

กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน

ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน

ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ

บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีกลุ่ม

บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ

ภายในทาํหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอและในกรณี

พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา

ตามเคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ี

เป็นลูกคา้และเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 
 

(ข.1.1) ลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 

อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ 

ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัชาํระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ดาํเนิน

ธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17  
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กลุ่มบริษทัมีการกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละ

รายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้  
 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลา

การจ่ายชาํระสูงสุดท่ี 2 เดือน และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสมํ่าเสมอ กลุ่ม

บริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสํารองของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ

สําหรับลูกหน้ีแต่ละกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและสะท้อน

ผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของ

กลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้ แสดงในหมายเหตุขอ้ 7 

 

(ข.1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี ้

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมีความเส่ียง

ดา้นเครดิตตํ่า  

 

(ข.1.3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจาํกัด

เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้น

เครดิตตํ่า 

 

(ข.1.4) การคํา้ประกัน  

 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้การคํ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัย่อยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2564 (หมายเหตุขอ้ 14) 
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(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบ

จากความผนัผวนในกระแสเงินสด 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน 

โดยแสดงจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม

สัญญา 

 

 งบการเงินรวม  

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า 

ตาม

บญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ย

กวา่ 

 มากกวา่ 1 

ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี  

มากกวา่ 5 

ปี  รวม 

 (พันบาท) 

2564          

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 5,000  5,174  -  -  5,174 

เจา้หน้ีการคา้  30,812  30,812  -  -  30,812 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18,209  18,209  -  -  18,209 

เงินกูย้ืมระยะยาว 377,498  135,974  275,853  -  411,827 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 37,836  19,533  19,646  5,246  44,425 

 469,355  209,702  295,499  5,246  510,447 

          

2563          

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 23,132  23,755  -  -  23,755 

เจา้หน้ีการคา้  35,727  35,727  -  -  35,727 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25,191  25,191  -  -  25,191 

เงินกูย้ืมระยะยาว 489,714  113,830  426,375  -  540,205 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 76,809  22,171  57,111  5,628  84,910 

 650,573  220,674  483,486  5,628  709,788 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ย

กว่า 

 มากกว่า 1 

ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี  

มากกว่า 5 

ปี  รวม 

 (พันบาท) 

2564  

เงินกูย้มืระยะส้ัน 30,800  32,032  -  -  32,032 

เจา้หน้ีการคา้  7,467  7,467  -  -  7,467 

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7,507  7,507  -  -  7,507 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 169,079  66,643  113,614  -  180,257 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,139  4,317  5,328  -  9,645 

 223,992  117,966  118,942  -  236,908 

2563          

เงินกูย้มืระยะส้ัน 16,800  17,472  -  -  17,472 

เจา้หน้ีการคา้  13,499  13,499  -  -  13,499 

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 9,646  9,646  -  -  9,646 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 219,568  53,516  180,257  -  233,773 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,030  4,317  9,645  -  13,962 

 271,543  98,450  189,902  -  288,352 

 

(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทั

ไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้  

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้  

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ีย

ของเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยหลกัท่ีเกิด

จากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 5 และ 14)  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร  

  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 0.25 ซ่ึงเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ทาํให้

เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การ

วิเคราะห์ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนมีค่าคงท่ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรหรือขาดทุน  กาํไรหรือขาดทุน 

ผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน อตัราดอกเบ้ีย

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 0.25 

 อตัราดอกเบ้ีย

ลดลง  

ร้อยละ 0.25 

 อตัราดอกเบ้ีย

เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 0.25 

 อตัราดอกเบ้ีย

ลดลง  

ร้อยละ 0.25 

 (พันบาท) 

2564  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 814  (813)  361  (361) 

        

2563        

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 1,046  (1,023)  452  (452) 

 

23 การบริหารจัดการทุน  
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

อย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม

ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
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24 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้                                             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  921  -  921 
        

ภาระผูกพนัอ่ืนๆ        

สัญญาบริการและอ่ืนๆ 11,081  14,978  8,837  13,098 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  39,325  39,325  38,700  38,770 
 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาจ้างเดินเคร่ืองจักรและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าชีวมวลกับบริษัทแห่งหน่ึงเป็น

ระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) โดยค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัย่อยไดมี้การแจง้ยืนยนัการยกเลิกสัญญาดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงให้สัญญามี

ผลส้ินสุดลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 บนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญากาํลงัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํ 
 

25 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จาํกดั (N15) เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการ

บริษทัมีมติอนุมติัการกูย้ืมเงินสําหรับโรงงานผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี วงเงินไม่เกิน 

400 ล้านบาท และอนุมติัให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ N15 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาํนวน 145 ลา้นบาท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมติัการ

เขา้ซ้ือหุ้นสามญับริษทั แวนต้า แคปปิตอล จาํกัด (VANTA) จาํนวน 44,000 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิมของ VANTA  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 650 บาท เป็นเงิน 28.60 ลา้นบาท และจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนของ VANTA 

ซ่ึงเป็นหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 23,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 650 บาท เป็นเงิน 14.95 ลา้น

บาท ทั้งน้ีการซ้ือหุน้และการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 43.55 ลา้นบาท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการออกและ

เสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท และมีมติให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 เป็นทุนสาํรองตามกฏหมายจาํนวน 336,000 บาท  
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