
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ                      
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของ
เฉพาะบริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส 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 
11 พฤษภาคม 2561 
 



งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,161             21,785             10,245             21,561             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 383,631           425,398           351,333           393,570           
ลูกหน้ีการคา้ 7 55,278             57,266             55,278             57,266             
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 16,918             16,703             16,918             16,703             
ลูกหน้ีอ่ืน 5 44,489             1,653               44,432             1,619               
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวียน 1,403               1,261               1,403               1,261               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 513,880           524,066           479,609           491,980           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                   -                  221,999           201,999           
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 8 207,708           210,608           207,708           210,608           
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวียน 1,823               1,484               1,823               1,484               
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 171,618           171,618           -                  -                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 146,592           128,310           133,380           128,310           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,513             3,886               3,843               3,886               
ค่าความนิยม 4 1,769               -                  -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 982                  982                  982                  982                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 546,005           516,888           569,735           547,269           

รวมสินทรัพย์ 1,059,885        1,040,954        1,049,344        1,039,249        

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 40,000             40,000             40,000             40,000             
เจา้หน้ีการคา้ 27,912             28,798             27,912             28,798             
เจา้หน้ีอ่ืน 5 13,000             15,855             12,379             15,463             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 14,827             14,680             14,827             14,680             
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 923                  1,076               923                  1,076               
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 96,662             100,409           96,041             100,017           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 37,801             41,568             37,801             41,568             
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 11 1,275               1,510               1,275               1,510               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,060             9,854               9,726               9,854               
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 646                  598                  646                  598                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,090               1,090               1,090               1,090               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 52,872             54,620             50,538             54,620             

รวมหนีสิ้น 149,534           155,029           146,579           154,637           

งบการเงินรวม 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 297,619           297,619           297,619           297,619           

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26,000             26,000             26,000             26,000             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 114,342           96,401             113,390           95,637             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,375               905                  756                  356                  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 904,336           885,925           902,765           884,612           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,015               -                  -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 910,351           885,925           902,765           884,612           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,059,885        1,040,954        1,049,344        1,039,249        

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 12

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 77,973            77,858            77,973           77,858           
รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 5,234              5,431              5,234             5,431             
รายไดอ่ื้น 1,138              779                 679                638                

รวมรายได้ 84,345            84,068            83,886           83,927           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 47,979            46,379            47,979           46,379           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17,528            12,676            17,195           12,547           
ตน้ทุนทางการเงิน 1,087              1,430              1,087             1,430             
รวมค่าใช้จ่าย 66,594            60,485            66,261           60,356           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 17,751            23,583            17,625           23,571           
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 13 128                 (24)                  128                (24)                
กําไรสําหรับงวด 17,879            23,559            17,753           23,547           

การแบ่งปันกําไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 17,941            23,559            17,753           23,547           
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (62)                  -                  -                -                
กําไรสําหรับงวด 17,879            23,559            17,753           23,547           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 14 0.019 0.034 0.019 0.034 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

(พันบาท) 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 17,879            23,559            17,753           23,547           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 6 470                 (119)                400                (204)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 470                 (119)                400                (204)              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 18,349            23,440            18,153           23,343           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,411            23,440            18,153           23,343           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (62)                  -                  -                -                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 18,349            23,440            18,153           23,343           

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 346,400                  -                         22,200                  261,519              462                     630,581                     -                      630,581 
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15 -                         -                         -                        (235,968)             -                      (235,968)                   -                      (235,968)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                         -                         -                        (235,968)             -                      (235,968)                   -                      (235,968)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -                         -                         -                        23,559 -                      23,559                       -                      23,559 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                         -                         -                        -                      (119)                    (119)                          -                      (119)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        23,559 (119) 23,440 -                      23,440 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 346,400                  -                         22,200 49,110 343 418,053                     -                      418,053 

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 465,000 297,619 26,000 96,401 905 885,925                     -                      885,925 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมผ่านการรวมธุรกิจ 4 -                         -                         -                        -                      -                      -                            2,577 2,577 
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจ
     ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                         -                         -                        -                      -                      -                            3,500 3,500 
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                         -                        -                      -                      -                            6,077 6,077 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) -                         -                         -                        17,941                -                      17,941                       (62)                      17,879 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                         -                         -                        -                      470                     470                           -                      470 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        17,941 470 18,411                       (62)                      18,349 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 465,000                  297,619                  26,000                  114,342              1,375                  904,336                     6,015                  910,351              

(พันบาท)

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

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

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15 -                     -                     -                      (235,968)            -                      (235,968)

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                      23,547 -                      23,547 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                      -                     (204) (204)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                      23,547 (204) 23,343 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 346,400              -                     22,200 48,484 22 417,106 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 465,000              297,619              26,000                 95,637                356                      884,612               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                      17,753 -                      17,753 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                      -                     400                      400                      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                      17,753 400 18,153 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 465,000              297,619              26,000                 113,390              756                      902,765               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 11



งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 17,879            23,559            17,753            23,547            

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ (128)                24                   (128)                24                   

ตน้ทุนทางการเงิน 1,087              1,430              1,087              1,430              

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,958              1,303              1,958              1,303              

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด 6 (363)                (470)                (363)                (469)                

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 132                 87                   132                 87                   

ดอกเบ้ียรับ (115)                -                  (115)                -                  

20,450 25,933 20,324 25,922 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 1,988 78,350 1,988 78,350 

ลูกหน้ีอ่ืน (1,179) (366) (1,179) (466)

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 2,684 6,723 2,684 6,723 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (480) (851) (480) (851)

เจา้หน้ีการคา้ (886) (5,072) (886) (5,072)

เจา้หน้ีอ่ืน (2,720) (4,610) (2,921) (4,844)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (220)                (61)                  (220)                (61)                  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 19,637 100,046 19,310 99,701 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,542) (12) (1,519)             -                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 18,095 100,034 17,791 99,701 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด 198,500           244,600           198,500           244,500           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือกองทุนเปิด (95,900)           (193,000)         (95,500)           (193,000)         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (60,000)           -                  (60,000)           -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4 (8,499)             -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  (9,500)             -                  

เงินสดจ่ายจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  (10,500)           -                  

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 3,500              -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือมดัจาํค่าหุน้ (40,000)           -                  (40,000)           -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (20,198)           (1,525)             (6,985)             (1,525)             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (22,597) 50,075 (23,985) 49,975 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 40,000            107,715           40,000            107,715           
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (40,000)           -                  (40,000)           -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,620)             (3,458)             (3,620)             (3,458)             
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดจาก
   สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ (388)                (404)                (388)                (404)                
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                  (235,968)         -                  (235,968)         
ดอกเบ้ียจ่าย (1,114)             (1,377)             (1,114)             (1,377)             
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,122) (133,492) (5,122) (133,492)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (9,624) 16,617 (11,316) 16,184 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 21,785            8,567              21,561            8,478              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 12,161 25,184 10,245 24,662 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

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

 
 
  
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป   
 

บริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีส านกังานใหญ่
และสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก ปทุมธานี 
 
ส านกังานสาขา 1 : เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย สระบุรี  
 
ส านกังานสาขา 2 : เลขท่ี 252/108 (บี) และ 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทย-ภทัรคอมเพลก็ซ์ ชั้นท่ี 21 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ ตระกลูสุเมธโชติเมธา (ถือหุน้ร้อยละ 54) และตระกลูนนัที (ถือหุน้ร้อยละ 21) 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 และ 9 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 

 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี 
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั และยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวใน
การจดัท างบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลีย่นเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมการใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบั
อ านาจการควบคุมในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือใหม่ 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ (หมายเหตุข้อ 4 การซ้ือธุรกิจ)  
 

ส าหรับการซ้ือธุรกิจมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึง ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายและมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาไดถู้กวดัมูลค่าโดยการประมาณการตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่
 

การวดัมูลค่ายติุธรรม  
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

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

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 นโยบายการบญัชีส าหรับรายการและเหตุการณ์ใหม่ 
 

(ก) เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั  
 

การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการ
โอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

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

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุ
ของตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

 

4 การซ้ือธุรกจิ 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดั โดยซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 7,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,266.67 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 9.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 75 ของหุน้สามญัทั้งหมด 
 

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นการขยายธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 
 

นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ไม่มีรายไดแ้ต่มีผลขาดทุนสุทธิ
จ านวน 0.25 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
 

    มูลค่าทีรั่บรู้ 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    1,001 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    11,670 
เจา้หน้ีอ่ืน    (29) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (2,334) 
รวมสินทรัพย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา    10,308 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณดว้ยมูลค่าของ     
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของผูถู้กซ้ือ      
   ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม)    (2,577) 
ประมาณการค่าความนิยม    1,769 
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้    9,500 
     เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัธุรกิจ    (1,001) 
กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    8,499 
 

ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อท าการประเมินมูลค่ายติุธรรมของธุรกิจ โดยบริษทัไดส้อบทานรายงาน
ของผูป้ระเมินอิสระแลว้ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีงบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติั รายงานของผูป้ระเมินราคา
อิสระยงัอยูร่ะหวา่งสอบทานขอ้มูล ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณ
การ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ
เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี
ซ้ือธุรกิจ จะท าการปรับปรุงส ารองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณส ารองเพิ่มเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมี
อยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั มีโอกาสไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้  
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 ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 1.08 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
 

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  
     สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ 
     ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ 
     กลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร 
     หรือไม่) 

บริษทั เอสเค 15 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สากล เอเนอย ีไบโอแมส พาวเวอร์ 15  
     จ ากดั  

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 75  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ทั้งหมด 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลย ีจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ที ไลน ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ธารธนาคม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็15 เทคโนโลย ีจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ซีเอสเค เวสท ์รีไซคล่ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ซีเอสเค อินเวนทอร่ี เซอร์วสิเซส จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ทรานส์ เอนเนอย ีจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ไทย อลัเทอเนทีฟ เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 4,008  4,106  4,008  4,106 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  23  -  23 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 4,008  4,129  4,008  4,129 

        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 44  53  44  53 
ค่าเช่า -  635  -  635 
 

  

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


บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

23 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

32 
 

30 
 

32 
 

30 บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั   
 
 

 
 

 
 

เจ้ำหน้ีอื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
  
บริษัทย่อย        
บริษทั เอสเค 15 จ ากดั -  -  14  - 
 

ภำระค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทับางท่านค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชยไ์ด้
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัและบริษทัรวมเป็นจ านวนเงิน 205 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560 : 326 ล้านบาท) และประกนัหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าการเงินโดยไม่มีภาระค่าใชจ่้ายจากการค ้าประกนัดงักล่าว 

 
6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กองทุนเปิด 323,631  425,398  291,333  393,570 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 60,000  -  60,000  - 
รวม 383,631  425,398  351,333  393,570 
 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.4 และถึงก าหนดช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2561 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ของกองทุนเปิดท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมี
ดงัน้ี 
   

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 425,398  96,770  393,570  65,508 
ซ้ือระหวา่งงวด 95,900  193,000  95,500  193,000 
ขายระหวา่งงวด (198,137)  (244,130)  (198,137)  (244,031) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 470  (119)  400  (204) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 323,631  45,521  291,333  14,273 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดมีดงัน้ี 
  

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซ้ือระหวา่งงวด 60,000  -  60,000  - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 60,000  -  60,000  - 

 

7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
   2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน - ส่วนท่ีหมุนเวียน 55,278  57,266  55,278  57,266 
  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 



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

 งบการเงนิรวม /งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 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 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,321  37,321  126,690  126,690  214,604  222,522  378,615  386,533 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (20,403)  (20,618)  (71,571)  (72,664)  (62,015)  (65,940)  (153,989)  (159,222) 

  สุทธิ 16,918  16,703  55,119  54,026  152,589  156,582  224,626  227,311 

 
บริษทัท าสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) “ปตท.” จ านวนสองสัญญา เพื่อด าเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 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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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม หมายเหต ุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   201,999  201,999 
ซ้ือเงินลงทุน 4 9,500  - 
เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย  10,500  - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม  221,999  201,999 

 

การซื้อเงินลงทุนและการเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั จ านวน 7,500 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 1,266.67 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 9.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 75 ของหุน้สามญัทั้งหมด 
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท (10,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ  100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท) และไดเ้รียกช าระหุน้เพิ่มทุนตามสดัส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 75 (105,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นจ านวนเงิน 10.50 ลา้นบาท 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วนความเป็น 
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

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

พาวเวอร์ 15 จ ากดั  
 

ผลิตและจ าหน่าย ไฟฟ้า 
  

99.99 
  

99.99 
  

62,000 
  

62,000 
  

61,999 
  

61,999 
  

- 
  

- 
 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซ 
   ไบโอมีเทนอดั 

 
75.00  -  15,000  -  20,000  -  -  - 

 

รวม       217,000  202,000  221,999  201,999  -  -  

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จ าหน่ายและโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม  2561  2560 
  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

   (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  12,438  -  -  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  15  -  35  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  115  -  253  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  20,068  12,438  1,237  - 
รวม  32,636  12,438  1,525  - 

 

  งบเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม  2561  2560 
  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

   (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  12,438  -  -  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  15  -  35  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  115  -  253  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  6,855  12,438  1,237  - 
รวม  19,423  12,438  1,525  - 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 40,000  40,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 14,827 

 
14,680 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 923 

 
1,076 

รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน 55,750  55,756 

    ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 37,801  41,568 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 1,275  1,510 
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 39,076  43,078 

รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 94,826  98,834 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือแสดงตามระยะเวลาครบ
ก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  54,827  54,680 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 37,801  41,568 
รวม 92,628  96,248 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  66,451  66,554  66,451  66,554 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  100,983  100,983  -  - 

  167,434  167,537  66,451  66,554 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
ก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1.43 ลา้นบาท จ านวน 84 งวด โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนกนัยายน 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 เงินกูย้ืมน้ีค  ้ า
ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินแปลงหน่ึงพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั 
และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมน้ีบริษทั
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และการรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทัไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัตลอดอายุสัญญา
ฉบบัน้ี 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง รวมเป็นเงินจ านวน 40 ลา้นบาท 
( 31 ธันวาคม 2560: 40 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 4.15 ต่อปี) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 303.60 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2560: 299.98 ล้านบาท) 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือ 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 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 1,010  (87)  923  1,175  (99)  1,076 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
    หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,319  (44)  1,275  1,571  (61)  1,510 

รวม 2,329  (131)  2,198  2,746  (160)  2,586 

 
 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด อดัก๊าซธรรมชาต ิ  อ่ืนๆ   รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560   2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                     
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 77,973  77,858  -  -   77,973  77,858  -  -  77,973  77,858 
- รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 5,234  5,431  -  -   5,234  5,431  -  -  5,234  5,431 

รายไดอ่ื้น 679  638  473  154   1,152  792  (14)  (13)  1,138  779 

รวม 83,886  83,927  473  154   84,359  84,081  (14)  (13)  84,345  84,068 

                     
ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 17,625  23,571  126  12   17,751  23,583  -  -  17,751  23,583 
                     
                     
สินทรัพยส่์วนงาน                      
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม /31 ธนัวาคม 1,049,344  1,039,249  219,116  203,705   1,268,460  1,242,954  (208,575)  (202,000)  1,059,885  1,040,954 
หน้ีสินส่วนงาน                     
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/31 ธนัวาคม 146,579  154,637  635  392   147,214  155,029  2,320  -  149,534  155,029 

 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

33 

13 ภาษเีงนิได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 คือร้อยละ (0.72) และ (0.73) ตามล าดับ (31 มีนาคม 2560: ร้อยละ 0.1 และร้อยละ 0.1 ตามล าดับ) การ
เปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
สิทธิประโยชน์โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 

14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค  านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณ
ดงัน้ี   

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้   

สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน)  17,941  23,559  17,753  23,547 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  930,000  692,800  930,000  692,800 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  0.019  0.034  0.019  0.034 

 
15 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3406 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 235.97 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ในเดือนมีนาคม 2560 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรม 
  

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  มูลค่าตาม

บญัชี 
 มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
31 มีนาคม 2561   (พันบาท) 
กองทุนเปิด  323,631  323,631  291,333  291,333 

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

  
กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน กระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 (ค) แลว้ 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
อาคาร 3,151  6,194  700  6,194 
ซอฟตแ์วร์ 1,093  1,093  1,093  1,093 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 24,599  1,020  408  1,020 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน 
 

361 
  

76 
  

361 
  

76 
รวม 29,204  8,383  2,562  8,383 

        

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต
ทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่
บอกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 9,155  8,765  8,765  8,765 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 18,033  14,858  12,667  14,858 
รวม 27,188  23,623  21,432  23,623 
        

ภำระผกูพนัอ่ืน        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  38,770  38,770  38,770  38,770 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจากการท าสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 
0.41 ลา้นบาท และจ านวน 0.77 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และบริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจากการท าสัญญา
ดงักล่าวจ านวน 0.41 ลา้นบาท  
 
บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนั
ในทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 
(31  ธันวาคม 2560: 30 ล้านบาท) 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัมีภาระผูกพนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 8.77 ลา้นบาท โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวออก
หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (31 ธันวาคม 2560: 8.77 ล้านบาท) 
 

18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัจ านวน 
12 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 11 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเม่ือไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานหรือภายใน 1 ปี แลว้แต่กรณีใดจะถึงก่อน 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดงัน้ี 
 
(ก) การเขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 80 ของหุน้ทั้งหมดในบริษทั แม่กระทิง พาวเวอร์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 80 ลา้นบาท และ

การเพิ่มทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวน 205 ลา้นบาท  
 

(ข) การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 30 ลา้นบาท และบริษทั  
อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายก๊าซ 
ไบโอมีเทนอดัมูลค่า 30 ลา้นบาท 
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