
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล) ของบริษทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั สากล เอน
เนอยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
กลุ่มบริษทัไดเ้สร็จส้ินการซ้ือธุรกิจสองแห่ง ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและการปันส่วนของราคาซ้ือเป็น
มูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
(ศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4628 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2561 
 



งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,948         21,785           16,150            21,561            
เงินลงทุนชัว่คราว 6 116,857         425,398         84,562            393,570          
ลูกหน้ีการคา้ 7 58,938           57,266           58,938            57,266            
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 17,138           16,703           17,138            16,703            
ลูกหน้ีอ่ืน 5 16,130           1,653             5,525              1,619              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                 -                12,000            -                 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวียน 1,725             1,261             1,725              1,261              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 349,736         524,066         196,038          491,980          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                 -                507,839          201,999          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 8 204,751         210,608         204,751          210,608          
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวียน 2,496             1,484             2,496              1,484              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 52,798           -                -                 -                 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 171,618         171,618         -                 -                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,11 252,298         128,310         132,640          128,310          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4 80,490           3,886             4,940              3,886              
ค่าความนิยม 4 27,832           -                -                 -                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 982                982                982                 982                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 793,265         516,888         853,648          547,269          

รวมสินทรัพย์ 1,143,001      1,040,954      1,049,686       1,039,249       

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 40,000           40,000           40,000            40,000            
เจา้หน้ีการคา้ 38,439           28,798           38,439            28,798            
เจา้หน้ีอ่ืน 20,776           15,855           11,426            15,463            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 9,608             14,680           9,608              14,680            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 935                1,076             935                 1,076              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 109,758         100,409         100,408          100,017          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 19,656           41,568           19,656            41,568            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 11 1,037             1,510             1,037              1,510              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,017           9,854             9,567              9,854              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 693                598                693                 598                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,090             1,090             1,090              1,090              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 45,493           54,620           32,043            54,620            

รวมหนีสิ้น 155,251         155,029         132,451          154,637          

งบการเงินรวม 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 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 127,474           96,401             128,372           95,637             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 929                  905                  244                  356                  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 917,022           885,925           917,235           884,612           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 70,728             -                  -                  -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 987,750           885,925           917,235           884,612           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,143,001      1,040,954      1,049,686       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 81,577         73,235         81,577         73,235           
รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 5,181           5,384           5,181           5,384             
รายไดอ้ื่น 1,397           489              1,824           348                
รวมรายได้ 88,155           79,108           88,582           78,967           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 52,187         46,840         52,187         46,840           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,784         15,109         20,656         15,001           
ตน้ทุนทางการเงิน 1,485           2,366           916              2,366             
รวมค่าใช้จ่าย 75,456         64,315         73,759         64,207           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 12,699         14,793         14,823         14,760           
รายไดภ้าษีเงินได้ 159              24                159              24                  
กําไรสําหรับงวด 12,858         14,817         14,982         14,784           

การแบ่งปันกําไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,132         14,817         14,982         14,784           
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (274)             -               -               -                 
กําไรสําหรับงวด 12,858         14,817         14,982         14,784           

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 14 0.014 0.021 0.016 0.021 

(พันบาท) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 12,858         14,817         14,982         14,784           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 6 (446)             107              (512)             24                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (446)               107                (512)               24                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 12,412         14,924         14,470         14,808           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,686         14,924         14,470         14,808           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (274)             -               -               -                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 12,412         14,924         14,470         14,808           

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 12
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 159,550       151,093       159,550       151,093         
รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 10,415         10,815         10,415         10,815           
รายไดอ้ื่น 2,535           1,268           2,503           986                
รวมรายได้ 172,500         163,176         172,468         162,894         

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 100,166       93,219         100,166       93,219           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,312         27,785         37,851         27,548           
ตน้ทุนทางการเงิน 2,572           3,796           2,003           3,796             
รวมค่าใช้จ่าย 142,050       124,800       140,020       124,563         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 30,450         38,376         32,448         38,331           
รายไดภ้าษีเงินได้ 13 287              -               287              -                 
กําไรสําหรับงวด 30,737         38,376         32,735         38,331           

การแบ่งปันกําไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31,073         38,376         32,735         38,331           
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (336)             -               -               -                 
กําไรสําหรับงวด 30,737         38,376         32,735         38,331           

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 14 0.033 0.055 0.035 0.055 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 30,737         38,376         32,735         38,331           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 6 24                (12)               (112)             (180)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 24                  (12)                 (112)               (180)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 30,761         38,364         32,623         38,151           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31,097         38,364         32,623         38,151           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (336)             -               -               -                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 30,761         38,364         32,623         38,151           

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                         -                         -                        38,376 -                         38,376                -                      38,376 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                         -                         -                        -                      (12)                         (12)                      -                      (12)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        38,376 (12) 38,364 -                      38,364 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 346,400                -                       22,200 63,927 450 432,977            -                    432,977 

(พันบาท)

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

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

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 465,000                  297,619 26,000                  96,401                905                        885,925 -                      885,925 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมผ่านการรวมธุรกิจ 4 -                         -                         -                        -                      -                         -                      16,104 16,104 
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจ
     ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                         -                         -                        -                      -                         -                      54,960 54,960 
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                         -                        -                      -                         -                      71,064 71,064 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) -                         -                         -                        31,073 -                         31,073                (336)                    30,737 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                         -                         -                        -                      24                          24                       -                      24 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        31,073 24 31,097 (336) 30,761 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 465,000                297,619               26,000                127,474             929                      917,022 70,728               987,750 

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 346,400             -                      22,200                260,905             226                        629,731               
การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15 -                     -                      -                      (235,968)            -                         (235,968)
รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                     -                      -                      (235,968)            -                         (235,968)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -                     -                      -                      38,331 -                         38,331 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                      -                      -                     (180) (180)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                      -                      38,331 (180) 38,151 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 346,400           -                    22,200 63,268 46 431,914 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอื่นของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 465,000 297,619 26,000 95,637 356                        884,612 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -                     -                      -                      32,735 -                         32,735 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                      -                      -                     (112) (112)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                      -                      32,735 (112) 32,623 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 465,000           297,619            26,000              128,372           244                      917,235             

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 30,737             38,376             32,735             38,331             
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
รายไดภ้าษีเงินได้ (287)                 -                   (287)                 -                   
ตน้ทุนทางการเงิน 2,572               3,796               2,003               3,796               
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,245               2,662               4,245               2,662               
กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด (1,345)              (540)                 (1,344)              (537)                 
ค่าใชจ่้ายประโยชน์พนกังาน 179                  174                  179                  174                  
ดอกเบ้ียรับ (290)                 (36)                   (502)                 (36)                   

35,811 44,432 37,029 44,390 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (1,672)              69,600 (1,672) 69,600 
ลูกหน้ีอ่ืน (10,160) (365) (588) (452)
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 5,422 9,258 5,422 9,258 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (1,476) (644) (1,476) (644)
เจา้หน้ีการคา้ 9,641 2,439 9,641 2,439 
เจา้หน้ีอ่ืน 997 (3,377) (3,674) (3,402)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                   200 -                   -                   
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (220)                 (61)                   (220)                 (61)                   
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 38,343 121,482 44,462 121,128 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (3,081) (29) (3,051)             (1)                    
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 35,262 121,453 41,411 121,127 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด 553,010           314,250           552,940           314,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือกองทุนเปิด (243,100)          (283,300)          (242,700)          (283,000)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (60,000)            -                   (60,000)            -                   
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 60,000             -                   60,000             -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (12,000)            -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4 (88,497)            -                   -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (89,500)            -                   
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (216,340)          -                   
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   จากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 54,960             -                   -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (110,426)        (3,821)            (8,488)             (3,821)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,141)            (274)               (1,141)             (274)                
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพย์ (52,798)          -                 -                  -                  
รับดอกเบ้ีย 290                  36                    234                  36                    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 112,298 26,891 (16,995) 26,941 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 80,000           108,574         80,000            108,574          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000           -                 30,000            -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (80,000)          -                 (80,000)           -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (56,984)          (6,940)            (56,984)           (6,940)             
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดจาก
   สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (614)               (861)               (614)                (861)                
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                 (235,968)        -                  (235,968)         
ดอกเบ้ียจ่าย (2,799)            (3,766)            (2,229)             (3,766)             
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (30,397) (138,961) (29,827) (138,961)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 117,163 9,383 (5,411) 9,107 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 21,785           8,567             21,561            8,478              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 138,948 17,950 16,150 17,585 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชีสาํหรับรายการและเหตุการณ์ใหม่ 
4 การซ้ือธุรกิจ 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 ส่วนงานดาํเนินงาน 
13 ภาษีเงินได ้
14 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
15 เงินปันผล 
16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
17 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป   
 

บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีสํานกังานใหญ่
และสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก ปทุมธานี 
 
สาํนกังานสาขา 1 : เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่ามะปราง อาํเภอแก่งคอย สระบุรี  
 
สาํนกังานสาขา 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) 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษทัและบริษทัยอ่ย 
“กลุ่มบริษทั” ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 
ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 และ 9 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปี แต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 

 
นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี 
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั และยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวใน
การจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนาํมาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
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 สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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(ข) สกลุเงินท่ีใ ช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  
 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมการใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัสําคญัเก่ียวกบั
อาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือใหม่ 
 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ (หมายเหตุข้อ 4 การซ้ือธุรกิจ)  
 
สําหรับการซ้ือธุรกิจมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึง ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายและมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาไดถู้กวดัมูลค่าโดยการประมาณการตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสําคญั และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นการเงิน  

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 นโยบายการบัญชีสําหรับรายการและเหตุการณ์ใหม่ 
 

(ก) เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินรวม 
 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั  
 

การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการ
โอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบ
กาํหนด เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุ
ของตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

 

4 การซื้อธุรกิจ 
 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีการซ้ือธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จํากดั 

 
เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดั โดยซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 7,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,266.67 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 9.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 75 ของหุน้สามญัทั้งหมด 
 

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นการขยายธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
    มูลค่าทีรั่บรู้ 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    1,001 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    12,550 
เจา้หน้ีอ่ืน    (48) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (2,510) 
รวมสินทรัพย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา    10,993 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยมูลค่าของ   
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของผูถู้กซ้ือ    
   ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม)    (2,748) 
ประมาณการค่าความนิยม    1,255 
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้    9,500 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัธุรกิจ    (1,001) 
กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    8,499 
 

ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของธุรกิจ โดยบริษทัไดส้อบทานรายงาน
ของผูป้ระเมินอิสระแลว้ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีงบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติั รายงานของผูป้ระเมินราคา
อิสระยงัอยูร่ะหวา่งสอบทานขอ้มูล ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณ
การ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ
เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี
ซ้ือธุรกิจ จะทาํการปรับปรุงสาํรองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณสาํรองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมี
อยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั มีโอกาสไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
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ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 1.08 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
 

นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ไม่มีรายไดแ้ต่มีผลขาดทุน
สุทธิจาํนวน 0.66 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่ม
บริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีไม่มีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนและผลขาดทุนสุทธิรวมสาํหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.68 ลา้นบาท 

 

(ข) บริษทั แม่กระทงิ เพาเวอร์ จํากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า โดยซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 40 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 80 ของหุน้สามญัทั้งหมด 
 

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นการขยายธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
    มูลค่าทีรั่บรู้ 
  (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    2 
ลูกหน้ีอ่ืน    1,235 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    17,721 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    63,000 
เจา้หน้ีอ่ืน    (4,239) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (10,940) 
รวมสินทรัพย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา    66,779 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยมูลค่าของ     
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของผูถู้กซ้ือ      
   ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม)    (13,356) 
ประมาณการค่าความนิยม    26,577 
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้    80,000 
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    มูลค่าทีรั่บรู้ 
  (พันบาท)
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัธุรกิจ    (2) 
กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    79,998 
 
ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของธุรกิจ โดยบริษทัไดส้อบทานรายงาน
ของผูป้ระเมินอิสระแลว้ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีงบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติั รายงานของผูป้ระเมินราคา
อิสระยงัอยูร่ะหวา่งสอบทานขอ้มูล ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณ
การ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ
เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี
ซ้ือธุรกิจ จะทาํการปรับปรุงสาํรองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณสาํรองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมี
อยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากทกัษะและความสามารถทางเทคนิคในการทาํงานของบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ 
จาํกดั โดยบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั มีแผนจะก่อตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย  
ซ่ึงเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือรองรับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีไม่มี 
ค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ 
 

 ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 3.91 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
 

นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ไม่มีรายไดแ้ต่มีผลขาดทุน
สุทธิจาํนวน 1.32 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่ม
บริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีไม่มีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนและผลขาดทุนสุทธิรวมสาํหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.38 ลา้นบาท 
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5 บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศที่
จัดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่)

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สากล เอเนอย ีไบโอแมส พาวเวอร์ 15  
     จาํกดั  

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 75  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ทั้งหมด 
บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ที ไลน ์ทรานสปอร์ต จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ธารธนาคม จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั เอน็15 เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ซีเอสเค เวสท ์รีไซคล่ิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ซีเอสเค อินเวนทอร่ี เซอร์วสิเซส จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ไทย อลัเทอเนทีฟ เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

26 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 
รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี    

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 3,378 4,523 3,701 4,523 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 22 1 22 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 3,379 4,545 3,702 4,545 
     

บริษทัย่อย      
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 206 - 
รายไดค่้าเช่า - - 19 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 268 - 
ค่าเช่า - - 9 - 
  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 52 62 52 62 
ค่าเช่า - 635 - 635 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 7,491 8,629 7,414 8,629 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 45 1 45 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 7,492 8,674 7,415 8,674 
     

บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 206 -
รายไดค่้าเช่า - - 19 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 268 - 
ค่าเช่า - - 23 -
  

บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 96 115 96 115 
ค่าเช่า - 1,270 - 1,270 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เอสเค 15 จาํกดั - - 25 - 
บริษทั สากล เอเนอย ีไบโอแมส พาวเวอร์  
   15  จาํกดั - - 25 - 
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั - - 372 - 
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั - - 88 - 
รวม -  -  510  - 
 

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
37 30 37 30 บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั - - 12,000 - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มี
ดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560  2561  2560 
     (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  -  -  - 
เพิ่มข้ึน     -  -  12,000  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน     -  -  12,000  - 
 
ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัทาํสญัญาเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจาํนวน 12 ลา้นบาท กบั บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั 
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 7 วนั นบัจาก ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน หรือภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ี 18 เมษายน 2561 แลว้แต่กรณีใดถึงก่อนโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
11 ต่อปี 
 
ภาระคํา้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทับางท่านคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชยไ์ด้
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัและบริษทัรวมเป็นจาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560 : 326 ล้านบาท) และประกนัหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าการเงินโดยไม่มีภาระค่าใชจ่้ายจากการคํ้าประกนัดงักล่าว 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กองทุนเปิด 116,857  425,398  84,562  393,570 
รวม 116,857  425,398  84,562  393,570 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ของกองทุนเปิดท่ี
อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 323,631  45,521  291,333  14,273 
ซ้ือระหวา่งงวด 147,200  90,300  147,200  90,000 
ขายระหวา่งงวด (353,528)  (69,581)  (353,459)  (69,433) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (446)  107  (512)  24 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 116,857  66,347  84,562  34,864 

   
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน        
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 425,398  96,770  393,570  65,508 
ซ้ือระหวา่งงวด 243,100  283,300  242,700  283,000 
ขายระหวา่งงวด (551,665)  (313,711)  (551,596)  (313,464) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 24  (12)  (112)  (180) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 116,857  66,347  84,562  34,864 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ของตราสารหน้ีท่ี
จะถือจนครบกาํหนดมีดงัน้ี 
  

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 60,000    -  60,000  - 
ขายระหวา่งงวด (60,000)  -  (60,000)  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  -  -  - 
        
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน        
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซ้ือระหวา่งงวด 60,000  -  60,000  - 
ขายระหวา่งงวด (60,000)  -  (60,000)  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  -  -  - 

 
7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม
   2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน - ส่วนท่ีหมุนเวียน 58,938  57,266  58,938  57,266 
  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม /งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ส่วนที่ครบกาํหนดชาํระ  ส่วนที่ครบกาํหนดชาํระ  ส่วนที่ครบกาํหนดชาํระ   
 ภายในหนึ่งปี  หนึ่งถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงิน 37,320 37,321 126,690 126,690 206,686 222,522 370,696 386,533 
หัก ดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (20,182) (20,618) (70,450) (72,664) (58,175) (65,940) (148,807) (159,222) 

  สุทธิ 17,138 16,703 56,240 54,026 148,511 156,582 221,889 227,311 
 
บริษทัทาํสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) “ปตท.” จาํนวนสองสัญญา เพื่อดาํเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆที่กาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวเขา้
เงื่อนไขวา่เป็นขอ้ตกลงที่ประกอบไปดว้ยสญัญาเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4  

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท)
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       201,999  201,999 
ซ้ือเงินลงทุน 4 89,500  - 
เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย  216,340  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน  507,839  201,999 

 

การซ้ือเงินลงทุนและการเพ่ิมทุนในบริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั จาํนวน 7,500 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 1,266.67 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 9.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 75 ของหุน้สามญัทั้งหมด 
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท (10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ  100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และไดเ้รียกชาํระหุน้เพิ่มทุนตามสดัส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 75 (105,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นจาํนวนเงิน 10.50 ลา้นบาท 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 2,000,000 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 40 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุ้นร้อยละ 80 ของหุ้นสามญั
ทั้งหมด ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ลา้นบาท 
(2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  10 บาท) เป็น 282.30 ลา้นบาท (28,230,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และไดเ้รียก
ชาํระหุน้เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80 (20,584,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นจาํนวนเงิน 205.84 
ลา้นบาท 
 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน มีดงันี้  
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วนความเป็น 

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับสาํหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
   30 

มิถุนายน
 31  
ธนัวาคม

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน

 30 
มิถุนายน 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
บริษทัย่อย   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสเค 15 จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 99.99 99.99  140,000 140,000 140,000 140,000  -  -  
บริษทั สากล เอนเนอย ีไบโอแมส 

พาวเวอร์ 15 จาํกดั  
 

ผลิตและจาํหน่าย ไฟฟ้า 
 

99.99 
 

99.99 
  

62,000 
 

62,000 
 

61,999 
 

61,999 
  

- 
  

- 
 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายก๊าซ 
   ไบโอมีเทนอดั 75.00 -  15,000 - 20,000 -  -  - 

 

บริษทั แม่กระทิง พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไฟฟ้า 80.00 -  282,300 - 285,840 -  -  -  
รวม     499,300  202,000 507,839  201,999  -  -  
 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่ตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จาํหน่ายและโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
  งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  2561  2560 
  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

   (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  13,138  -  27  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  2,040  -  1,859  - 
ระบบไฟฟ้า  -  -  1,587  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  15  -  50  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  561  -  799  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  109,850  15,178  2,826  3,327 
รวม  125,604  15,178  7,148  3,327 

 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  2561  2560 
  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

   (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  13,138  -  27  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  2,040  -  1,859  - 
ระบบไฟฟ้า  -  -  1,587  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  15  -  50  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  510  -  799  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  7,963  15,178  2,826  3,327 
รวม  23,666  15,178  7,148  3,327 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 

(พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 40,000  40,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั - 

 
14,680 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 9,608 

 
- 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึง 
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 935 

 
1,076 

รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน 50,543  55,756 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  41,568 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 19,656  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 1,037  1,510 
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 20,693  43,078 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 71,236  98,834 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือแสดงตามระยะเวลาครบ
กาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  49,608  54,680 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 19,656  41,568 
รวม 69,264  96,248 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม
  2561  2560 2561  2560 
   (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  47,694  66,554  47,694  66,554 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  100,983  100,983  -  - 
  148,677  167,537  47,694  66,554 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 100 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
กาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1.43 ลา้นบาท จาํนวน 84 งวด โดยเร่ิมชาํระตั้งแต่เดือนกนัยายน 2557 
ดอกเบ้ียกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนในอตัรา MLR ลบอตัราร้อยละ 2.375 ต่อปี สาํหรับสองปีแรก  MLR ลบอตัรา
ร้อยละ 2.125 ต่อปี สําหรับปีท่ีสามถึงส่ี และ MLR ลบอตัราร้อยละ 1.625 ต่อปี สําหรับปีท่ีเหลือ เงินกูย้ืมน้ีค ํ้ า
ประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินแปลงหน่ึงพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั 
และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมน้ีบริษทั
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน และการรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทัไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัตลอดอายุสัญญา
ฉบบัน้ี อยา่งไรกต็ามบริษทัไดช้าํระเงินกูก่้อนกาํหนดทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 30 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
กาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนเดือนละ 0.9 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี ร้อยละ 4.76 ต่อปี จาํนวน 36 งวด 
โดยเร่ิมชาํระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง รวมเป็นเงินจาํนวน 40 ลา้นบาท 
( 31 ธันวาคม 2560: 40 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 4.15 ต่อปี) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 193.63 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2560: 237.38 ล้านบาท) 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่า
อนาคตของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 มูลค่า
อนาคตของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,010 (75) 935 1,175 (99) 1,076 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก      

    หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,066 (29) 1,037 1,571 (61) 1,510 
รวม 2,076 (104) 1,972 2,746 (160) 2,586 

 
 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงานดาํเนินงาน  
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 
 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด อัดก๊าซธรรมชาต ิ อื่น  ๆ รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 

  วันที่ 30 มิถุนายน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท)

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 81,577  73,235  -  -  81,577  73,235   -  81,577  73,235 
- รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 5,181  5,384  -  -  5,181  5,384    -  5,181  5,384 
รายไดอ้ื่น 1,824  348  74  155  1,898  503  (501)  (14)  1,397  489 
รวม 88,582  78,967  74  155  88,656  79,122  (501)  (14)  88,155  79,108 
                    
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 14,823  14,760  (1,856)  33  

 
12,967  14,793  (268)  -  12,699  

 
14,793 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุด อัดก๊าซธรรมชาต ิ  อื่น  ๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 
  วันที่ 30 มิถุนายน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561  2560 

 (พันบาท)
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 159,550  151,093  -  -  159,550  151,093  -  -  159,550  151,093 
- รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 10,415  10,815  -  -  10,415  10,815  -  -  10,415  10,815 
รายไดอ้ื่น 2,503  986  547  309  3,050  1,295  (515)  (27)  2,535  1,268 
รวม 172,468  162,894  547  309  173,015  163,203  (515)  (27)  172,500  163,176 
                   
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 32,448  38,331  (1,730)  45  

 
30,718  38,376  (268)  -  30,450  

 
38,376 

                    
สินทรัพยส์่วนงาน                     
   ณ วนัที่ 30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 1,049,686 1,039,249 520,650 203,705 1,570,336 1,242,954 (427,335) (202,000) 1,143,001 1,040,954 
หนี้สินส่วนงาน                    
   ณ วนัที่ 30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 132,451 154,637 21,859 392 154,310 155,029  941  -  155,251  155,029 

 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาษเีงนิได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 คือร้อยละ (0.94) และ (0.88) ตามลาํดบั (30  มิถุนายน 2560: ไม่มี) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินได้ท่ี
แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากสิทธิประโยชนจ์ากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน  
 

14 กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 คาํนวณจาก
กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย
แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
วันท่ี 30 มิถนุายน 

 
งบการเงนิรวม

 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
  (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้  
สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 13,132 14,817 14,982 14,784 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายแล้ว
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 930,000 692,800 930,000 692,800 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.014 0.021 0.016 0.021 
 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด  

วันท่ี 30 มิถนุายน 
 
งบการเงนิรวม

 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
  (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้  
สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 31,073 38,376 32,735 38,331 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 930,000 692,800 930,000 692,800 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.033 0.055 0.035 0.055 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3406 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 235.97 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ในเดือนมีนาคม 2560 

 
16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 

  
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม
สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ระดบั 2 

30 มิถุนายน 2561  (พันบาท) 
กองทุนเปิด  116,857 116,857 84,562 84,562 
      
31 ธันวาคม 2560      
กองทุนเปิด  425,398 425,398 393,570 393,570 
  
กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ท่ีประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ณ 
วนัท่ีรายงาน กระบวนการประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ขอ้ 2 (ค) แลว้ 

 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้      
อาคาร 536,036 6,194 -  6,194
ซอฟตแ์วร์ 1,640 1,093 1,640  1,093 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 25,671 1,020 -  1,020 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 
 

- 
 

76 
 

- 
  

76 
รวม 563,347 8,383 1,640  8,383 

      
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคต

ทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่
บอกเลกิไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี 10,595 8,765  8,765 8,765 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 16,186 14,858  10,318 14,858 
รวม 26,781 23,623  19,083 23,623 
        
ภาระผกูพนัอ่ืน      
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  38,770 38,770 38,770  38,770 

 
บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัจาํนวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนั
ในทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 
(31  ธันวาคม 2560: 30 ล้านบาท) 
 
บริษทัมีภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 8.77  ลา้นบาท โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวออก
หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (31 ธันวาคม 2560: 8.77 ล้านบาท) 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
  

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงินใหแ้ก่บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ในวงเงินไม่เกิน 650 ลา้นบาท 
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