
 
 
 
 

 

 
 
 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ                      
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของ
เฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นภาพร สาธิตธรรมพร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  7494 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม 2560 
 



 

 

 



งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,184             8,567               24,662             8,478               

เงินลงทุนชวัคราว 4 45,521             96,770             14,273             65,508             

ลูกหนีการคา้ 5 44,404             122,753           44,404             122,753           

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 16,084             20,123             16,084             20,123             

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 3 1,490               1,181               1,516               1,118               

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองหมุนเวียน 1,302               910                  1,302               910                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 133,985           250,304           102,241           218,890           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                   -                  201,999           201,999           

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 6 218,978           221,662           218,978           221,662           

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองไม่หมุนเวียน 1,751               1,292               1,751               1,292               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12,122             12,122             -                  -                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 273,659           273,419           114,164           113,924           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,360               3,379               3,360               3,379               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 509,870           511,874           540,252           542,256           

รวมสินทรัพย์ 643,855           762,178           642,493           761,146           

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 9 107,715           -                107,715           -                

เจา้หนีการคา้ 26,414             31,486             26,414             31,486             

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 3 9,899               14,702             9,684               14,520             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 14,206             14,043             14,206             14,043             

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 1,606               1,622               1,606               1,622               

รวมหนีสินหมุนเวียน 159,840           61,853             159,625           61,671             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 52,627             56,248             52,627             56,248             

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ 9 2,199               2,586               2,199               2,586               

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,799               9,799               9,799               9,799               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

    ผลประโยชน์พนกังาน 1,137               1,111               1,137               1,111               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 200                  -                  -                  -                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 65,962             69,744             65,762             69,744             

รวมหนีสิน 225,802           131,597           225,387           131,415           

งบการเงินรวม 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 346,400           346,400           346,400           346,400           

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22,200             22,200             22,200             22,200             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 49,110             261,519           48,484             260,905           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 343                  462                  22                    226                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 418,053           630,581           417,106           629,731           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 643,855           762,178           642,493           761,146           

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 10

รายไดจ้ากการให้บริการ 77,858            90,361            77,858           90,361            

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 5,431              5,613              5,431             5,613              

รายไดอื้น 779                 255                 638                229                 

รวมรายได้ 84,068            96,229            83,927           96,203            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 46,379            56,290            46,379           56,290            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,676            13,059            12,547           9,635              

ตน้ทุนทางการเงิน 1,430              1,011              1,430             1,011              

รวมค่าใช้จ่าย 60,485            70,360            60,356           66,936            

กําไรก่อนภาษีเงนิได้จากการดําเนินงานต่อเนือง 23,583            25,869            23,571           29,267            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (24)                  -                  (24)                -                  

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 23,559            25,869            23,547           29,267            

การดําเนินงานทียกเลิก

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงาน

   ทียกเลิก - สุทธิจากภาษี -                  2,229              -                -                  

กําไรสําหรับงวด 23,559            28,098            23,547           29,267            

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 12

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.034 0.038 0.034 0.042 

กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  0.003 -                -                  

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

(พันบาท) 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับงวด 23,559            28,098            23,547           29,267            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 4 (119)                38                   (204)              27                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (119)                38                   (204)              27                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 23,440            28,136            23,343           29,294            

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ของบริษทั

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 346,400 16,000 140,077 69 502,546 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                          -                         28,098 -                       28,098 

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                          -                         -                       38                        38 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                         28,098 38 28,136 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2559 346,400 16,000 168,175 107 530,682 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 8



บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ของบริษทั

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 346,400                   22,200                   261,519               462                      630,581 

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                          -                         (235,968)              -                       (235,968)

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                          -                         (235,968)              -                       (235,968)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                          -                         23,559 -                       23,559 

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                          -                         -                       (119)                     (119)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                         23,559 (119) 23,440 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560 346,400                   22,200 49,110 343 418,053 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอืนของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุ้น รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2559

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                      29,267 -                      29,267 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                      -                     27 27 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                      29,267 27 29,294 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2559 346,400             16,000                173,537             27                       535,964               

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอืนของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุ้น รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 346,400             22,200                260,905             226                     629,731               

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                     -                      (235,968)            -                      (235,968)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                     -                      (235,968)            -                      (235,968)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                      23,547 -                      23,547 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                      -                     (204) (204)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                      23,547 (204) 23,343 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560 346,400             22,200 48,484 22 417,106 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 23,559            28,098             23,547            29,267             

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  (2,229)             -                  -                  

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 23,559            25,869             23,547            29,267             

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 24                   -                  24                   -                  

ตน้ทุนทางการเงิน 1,430              1,011               1,430              1,011               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,303              1,550               1,303              1,550               

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด (471)                (38)                  (469)                (28)                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 87                   85                    87                   85                    

25,932 28,477 25,922 31,885 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 78,350 7,503 78,350 7,503 

ลูกหนีหมุนเวียนอืน (365) 1,924 (466) (226)

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 6,723 2,281 6,723 2,281 

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง (851) (78) (851) (78)

เจา้หนีการคา้ (5,072) (1,032) (5,072) (1,032)

เจา้หนีหมุนเวียนอืน (4,610) 1,414 (4,844) (1,925)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (61)                  -                  (61)                  -                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 100,046 40,489 99,701 38,408 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (12) (82) -                  (2)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 100,034 40,407 99,701 38,406 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด 4 244,600          50,432             244,500          49,600             

เงินสดจ่ายเพอืซือกองทุนเปิด 4 (193,000)         (81,200)           (193,000)         (78,500)           

เงินสดจ่ายเพอืซืออุปกรณ์ (1,525)             (125)                (1,525)             (125)                

เงินสดสุทธิไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  137                  -                  -                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 50,075 (30,756) 49,975 (29,025)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 107,715          -                  107,715          -                  

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (3,458)             (3,336)             (3,458)             (3,336)             

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซือ (404)                (385)                (404)                (385)                

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (235,968)         -                  (235,968)         -                  

ดอกเบียจา่ย (1,377)             (1,024)             (1,377)             (1,024)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (133,492) (4,745) (133,492) (4,745)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 16,617 4,906 16,184 4,636 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 8,567              12,621             8,478              12,562             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 25,184 17,527 24,662 17,198 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนชัว่คราว 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ส่วนงานด าเนินงาน 
11 ภาษีเงินได ้
12 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
13 เงินปันผล 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
17 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
 
  
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

 
1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีส านกังานใหญ่
และสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160  
 
ส านกังานสาขา 1 : เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18110  
 
ส านกังานสาขา 2 :  เลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์  ชั้นท่ี 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
   
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์จากบริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 72) และบริษทั ไทย อลัเทอเนอทีฟ เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป 
จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 28) เป็นผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาในตระกูลสุเมธโชติเมธา (ถือหุ้นร้อยละ 72) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั และตระกูลนันที (ถือหุ้นร้อยละ 28) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อลัเทอเนอทีฟ 
เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 7 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง         
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559           
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559    

 
(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม  
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

  ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

  ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 14 เคร่ืองมือทางการเงิน 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง
การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่
วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั เอสเค 15 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สากล เอเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15  
     จ ากดั  

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

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



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
สรุปไดด้งัน้ี    

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 4,106  2,200  4,106  2,200 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 23  11  23  11 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 4,129  2,211  4,129  2,211 
        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 53  52  53  52 
ค่าเช่า 635  284  635  284 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

38 
 

32 
 

38 
 

32 บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
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เจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เอสเค 15 จ ากดั 41   -  41   - 
 

ภำระค ้ำประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทับางท่านค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชยไ์ด้
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัและบริษทัรวมเป็นจ านวนเงิน 201 ลา้นบาท โดยไม่มีภาระค่าใชจ่้ายจากการค ้าประกนัดงักล่าว 
และประกนัหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือโดยไม่มีภาระค่าใชจ่้ายจากการค ้าประกนัดงักล่าว 

 

4 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กองทุนเปิด 45,521  96,770  14,273  65,508 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ของกองทุนเปิดท่ีอยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 96,770  6,529  65,508  - 
ซ้ือระหวา่งงวด 193,000  81,200  193,000  78,500 
ขายระหวา่งงวด (244,130)  (50,394)  (244,031)  (49,572) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (119)  38  (204)  27 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 45,521  37,373  14,273  28,955 
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5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
   2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน - ส่วนท่ีหมุนเวียน 44,404  122,753  44,404  122,753 

  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

 
ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัซ่ึงคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระจ านวนเงิน 61.78 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ไดจ่้ายช าระเงินแลว้ในเดือนมกราคม 2560  
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

22 

6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,321  41,557  126,690  126,690  246,277  254,194  410,288  422,441 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (21,237)  (21,434)  (75,789)  (76,782)  (78,200)  (82,440)  (175,226)  (180,656) 

  สุทธิ 16,084  20,123  50,901  49,908  168,077  171,754  235,062  241,785 

 
บริษทัท าสญัญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) “ปตท.” จ านวนสองสญัญา เพ่ือด าเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวเขา้
เง่ือนไขวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสญัญาเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี  
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สดัส่วนความเป็น     

 ลกัษณะธุรกิจ  เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน 

   31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

   2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทัย่อย   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสเค 15 จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  140,000  140,000  140,000  140,000 
บริษทั สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  99.99  99.99  61,999    61,999  61,999    61,999 
รวม       201,999  201,999      201,999  201,999 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

บริษทัไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และบริษทัย่อยของบริษทัไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และเคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังานราคาทุนรวม 1.53 ลา้นบาท ไม่มีรายการซ้ือหรือ
รายการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีสาระส าคญัอ่ืนระหวา่งงวด 

 
ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และเคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังานราคาทุนรวม 0.13 ลา้นบาท ไม่มีรายการซ้ือหรือรายการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี
มีสาระส าคญัอ่ืนระหวา่งงวด 

 
9 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    
   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 50,000  - 
   ตัว๋แลกเงิน - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 57,715  - 
 107,715  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 14,206 

 
14,043 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,606 

 
1,622 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน 123,527  15,665 

    
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 52,627  56,248      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,199  2,586 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 54,826  58,834 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 178,353  74,499 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ แสดงตามระยะเวลาครบ
ก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  121,921  14,043 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 52,627  56,248 
รวม 174,548  70,291 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  162,382  162,485  61,399  61,502 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 100 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
ก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1.43 ลา้นบาท จ านวน 84 งวด โดยเร่ิมช าระตั้ งแต่เดือนกันยายน 2557 
ดอกเบ้ียก าหนดช าระเป็นรายเดือนในอตัรา MLR ลบอตัราร้อยละ 2.375 ต่อปี ส าหรับสองปีแรก  MLR ลบอตัรา
ร้อยละ 2.125 ต่อปี ส าหรับปีท่ีสามถึงส่ี และ MLR ลบอตัราร้อยละ 1.625 ต่อปี ส าหรับปีท่ีเหลือ เงินกู้ยืมน้ีค ้ า
ประกนัโดยกรรมการบริษทับางท่าน และการจดจ านองท่ีดินแปลงหน่ึงพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าวและ
เคร่ืองจักรกับอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินท่ีใช้เป็น
หลกัประกนั ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทัตลอดอายสุญัญาฉบบัน้ี 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสองแห่ง รวมเป็นเงินจ านวน 107.72 ลา้น
บาท ซ่ึงประกอบดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราร้อยละ 1 
ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ตามล าดบั  

 
ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 154.40 ลา้นบาท 
(31  ธันวาคม 2559: 196.24 ล้านบาท) 
 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือ 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,754  (148)  1,606  1,791  (169)  1,622 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
    หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,329  (130)  2,199  2,746  (160)  2,586 
รวม 4,083  (278)  3,805  4,537  (329)  4,208 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงำนที่รำยงำน  
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  ส่วนงานที่ยกเลกิ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

     31 มีนำคม 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        
- รายไดจ้ากการให้บริการ 77,858  90,361  -  -  -  -  77,858  90,361  -  -  77,858  90,361 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 5,431  5,613  -  -  -  -  5,431  5,613  -  -  5,431  5,613 

รายไดอ่ื้น 638  229  154  39  -  2,503  792  2,771  (13)  (2,516)  779  255 

รวม 83,927  96,203  154  39  -  2,503  84,081  98,745  (13)  (2,516)  84,068  96,229 

                        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 23,571  29,267  12  (3,398)  -  2,229  23,583  28,098  -  -  23,583  28,098 
                        
สินทรัพยส่์วนงาน                        
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/   
   31 ธนัวาคม 

 
642,493 

 
 

761,146 
 

 
203,403 

 
 

203,032 
 

 
- 

  
- 

  
845,896 

 
 

964,178 
 

 
(202,041) 

 
 

(202,000) 
 

 
643,855 

 
 

762,178 
หน้ีสินส่วนงาน                        
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/   
   31 ธนัวาคม 

 
225,387 

 
 

131,415 
 

 
455 

 
 

182 
 

 
- 

  
- 

  
225,842 

 
 

131,597 
 

 
(40) 

 
 

- 
 

 
225,802 

 
 

131,597 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนที่รำยงำน  
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560  2559 
 (พันบาท) 
ก าไรหรือขาดทุน    
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 23,583  28,098 
ตดัรายการการด าเนินงานท่ียกเลิก -  (2,229) 
ก าไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 23,583  25,869 

 
11 ภาษเีงินได้  

 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง
รวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 คือ
ร้อยละ 0.1 (31 มนีาคม 2559: ร้อยละ 0) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทั
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากสิทธิประโยชนโ์ดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยแสดงการค านวณดงัน้ี   
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

       2560  2559  2560  2559 

 การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

 

รวม 

 การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

 

รวม 

 การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

 

รวม 

 การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

 

รวม 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วน                        
     ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั  
     (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
23,559 

 
    -  23,559  25,869  2,229 

 
28,098 

 
23,547 

  
- 

 
23,547 

 
29,267 

  
- 

 
29,267 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 
692,800 

 
692,800  692,800  

 
692,800  692,800 

 
692,800 

 
692,800 

  
692,800 

 
692,800 

 
692,800 

  
692,800 

 
692,800 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บำท) 0.034      -  0.034  0.038  0.003  0.041  0.034  -  0.034  0.042  -  0.042 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.3406 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 235.97 ล้านบาท และจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 6.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนมีนาคม 2560 

 
14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มลูค่ำตำมบัญชีและมลูค่ำยติุธรรม 
  

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ระดบั 2 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ระดบั 2 
31 มนีาคม 2560   (พันบาท) 
กองทุนเปิด  45,521  45,521  14,273  14,273 

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

  
กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน กระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ค) แลว้ 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
ซอฟตแ์วร์ 1,094  1,093  1,094  1,093 
เคร่ืองจกัรและและอุปกรณ์ 1,570  1,026  1,570  1,026 
ระบบไฟฟ้า           -  1,008          -  1,008 
รวม 2,664  3,127  2,664  3,127 
        

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต
ทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่
บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 4,568  4,293  4,568  4,293 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 11,159  11,297  11,159  11,297 
รวม 15,727  15,590  15,727  15,590 
        

ภำระผกูพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  38,770  43,468  38,770  43,468 

 

(ก) บริษทัท าสัญญาเช่าถงัอดัแก็สกบับริษทัแห่งหน่ึงหลายฉบบั ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน มีก าหนดระยะเวลา 
5 ปี ถึง 6 ปี โดยส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆกนัจนถึงเดือนกนัยายน 2563 
 

(ข) บริษทัท าสญัญาเช่ารถยนตก์บับริษทัแห่งหน่ึงหลายฉบบั ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี 
โดยส้ินสุดเดือนกนัยายน 2563 

 

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



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ง) บริษทัมีภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 8.77 ลา้นบาท โดยสถาบนัการเงินดงักล่าว
ออกหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (31 ธันวาคม 2559: 8.52 ล้านบาท) 

 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท
ด าเนินการลงนามในบนัทึกข้อตกลง เพ่ือเขา้ซ้ือกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลในอตัราร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นสามญั
ทั้งหมดจากบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัสงขลา รวมถึงการศึกษาโครงการและการขอสินเช่ือเพ่ือใช้ในการเขา้ซ้ือ
กิจการดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
 

17 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหวา่งกาลเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2560 
ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลในปี 2560 

 
 2559 

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวียน 2,202  (1,292)  910 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวียน -  1,292  1,292 

   -   

 
 
 
 
 
 
 

     



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2559 
งบการเงนิรวม 

 ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบก ำไรขำดทุน      
รายไดอ่ื้น 258  (3)  255 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,833)  (2,226)  (13,059) 
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  2,229  2,229 
   -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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