
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล)
ของบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั
(มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
กลุ่มบริษทัไดเ้สร็จส้ินการซ้ือธุรกิจสองแห่ง ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและการปันส่วนของราคาซ้ือเป็น
มูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 

 
(ศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4628 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน 2561 
 
 



งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,321             21,785             20,787             21,561             

เงินลงทุนชวัคราว 6 86,377             425,398           54,302             393,570           

ลูกหนีการคา้ 7 52,475             57,266             52,475             57,266             

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 17,363             16,703             17,363             16,703             

ลูกหนีอืน 5 28,132             1,653               8,275               1,619               

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                   -                  57,000             -                  

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองหมุนเวียน 2,053               1,261               2,053               1,261               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 255,721           524,066           212,255           491,980           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 17 1,800 -                  -                  -                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                   -                  507,839           201,999           

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 8 201,736           210,608           201,736           210,608           

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองไม่หมุนเวียน 2,612               1,484               2,612               1,484               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 171,618           171,618           -                  -                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 414,069           128,310           131,001           128,310           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4 80,469             3,886               4,919               3,886               

ค่าความนิยม 4 27,832             -                  -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 982                  982                  982                  982                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 901,118           516,888           849,089           547,269           

รวมสินทรัพย์ 1,156,839        1,040,954        1,061,344        1,039,249        

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 51,852             40,000             40,000             40,000             

เจา้หนีการคา้ 34,175             28,798             34,175             28,798             

เจา้หนีอืน 15,241             15,855             13,636             15,463             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 10,518             14,680             10,518             14,680             

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 946                  1,076               946                  1,076               

รวมหนีสินหมุนเวียน 112,732           100,409           99,275             100,017           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 17,188             41,568             17,188             41,568             

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ 11 796                  1,510               796                  1,510               

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,868             9,854               9,417               9,854               

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 741                  598                  741                  598                  

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

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 42,683             54,620             29,232             54,620             

รวมหนีสิน 155,415           155,029           128,507           154,637           

งบการเงินรวม 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 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 141,566           96,401             144,075           95,637             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 899                  905                  143                  356                  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 931,084           885,925           932,837           884,612           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 70,340             -                  -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,001,424        885,925           932,837           884,612           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,156,839        1,040,954        1,061,344        1,039,249        

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 12

รายไดจ้ากการให้บริการ 76,536           78,369           76,536          78,369            

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 5,129             5,335             5,129            5,335              

รายไดอื้น 1,143             450                1,364            311                 

รวมรายได้ 82,808           84,154           83,029          84,015            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 49,255           48,524           49,255          48,524            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19,496           15,621           17,599          15,536            

ตน้ทุนทางการเงิน 503                2,757             622               2,757              

รวมค่าใช้จ่าย 69,254           66,902           67,476          66,817            

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,554           17,252           15,553          17,198            

รายไดภ้าษีเงินได้ 13 150                -                150               -                 

กาํไรสําหรับงวด 13,704           17,252           15,703          17,198            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,092           17,252           15,703          17,198            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (388)              -                -               -                 

กาํไรสําหรับงวด 13,704           17,252           15,703          17,198            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.015 0.025 0.017 0.025 

(พันบาท) 

30 กนัยายน 30 กนัยายน

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด 13,704           17,252           15,703          17,198            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 6 (30)                112                (101)              37                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (30)                112                (101)              37                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,674           17,364           15,602          17,235            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,062           17,364           15,602          17,235            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (388)              -                -               -                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,674           17,364           15,602          17,235            

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 12

รายไดจ้ากการให้บริการ 236,086         229,462         236,086        229,462          

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 15,544           16,150           15,544          16,150            

รายไดอื้น 3,678             1,718             3,867            1,297              

รวมรายได้ 255,308         247,330         255,497        246,909          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 149,421         141,743         149,421        141,743          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 58,808           43,406           55,450          43,084            

ตน้ทุนทางการเงิน 3,075             6,553             2,625            6,553              

รวมค่าใช้จ่าย 211,304         191,702         207,496        191,380          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 44,004           55,628           48,001          55,529            

รายไดภ้าษีเงินได้ 13 437                -                437               -                 

กาํไรสําหรับงวด 44,441           55,628           48,438          55,529            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 45,165           55,628           48,438          55,529            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (724)              -                -               -                 

กาํไรสําหรับงวด 44,441           55,628           48,438          55,529            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.049 0.080 0.052 0.080 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด 44,441           55,628           48,438          55,529            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 6 (6)                  100                (213)              (143)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (6)                  100                (213)              (143)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 44,435           55,728           48,225          55,386            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 45,159           55,728           48,225          55,386            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (724)              -                -               -                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 44,435           55,728           48,225          55,386            

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอนืของ รวมส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย บริษทัใหญ่ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 346,400                  -                         22,200                  261,519              462                        630,581              -                       630,581 

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 15 -                         -                         -                        (235,968)             -                         (235,968)             -                       (235,968)

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                         -                         -                        55,628 -                         55,628                -                       55,628 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                         -                         -                        -                      100                        100                     -                       100 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        55,628 100 55,728 -                       55,728 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560 346,400                  -                         22,200 81,179 562 450,341              -                       450,341 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอนืของ รวมส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย บริษทัใหญ่ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 465,000                  297,619 26,000                  96,401                905                        885,925 -                       885,925 

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมผา่นการรวมธุรกิจ 4 -                         -                         -                        -                      -                         -                      16,104 16,104 

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจ

     ควบคุมไม่เปลียนแปลง -                         -                         -                        -                      -                         -                      54,960 54,960 

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                         -                        -                      -                         -                      71,064 71,064 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                         -                         -                        45,165 -                         45,165                (724)                     44,441 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                         -                         -                        -                      (6)                           (6)                        -                       (6)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        45,165 (6) 45,159 (724) 44,435 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 465,000                  297,619                 26,000                  141,566              899                        931,084 70,340                 1,001,424 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอืนของ

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงนิลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

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

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 15 -                     -                      -                      (235,968)            -                         (235,968)

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                      -                      55,529 -                         55,529 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                      -                      -                     (143) (143)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                      -                      55,529 (143) 55,386 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 346,400             -                      22,200 80,466 83 449,149 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอืนของ

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงนิลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                      -                      48,438 -                         48,438 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                      -                      -                     (213) (213)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                      -                      48,438 (213) 48,225 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 465,000             297,619              26,000                144,075             143                         932,837               

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 44,441            55,628             48,438            55,529             

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ (437)                -                  (437)                -                  

ตน้ทุนทางการเงิน 3,075              6,553               2,625              6,553               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,633              4,120               6,629              4,120               

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด 6 (1,657)             (635)                (1,649)             (632)                

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดินและอุปกรณ์ -                  131                  -                  131                  

ค่าใชจ่้ายประโยชน์พนกังาน 227                 516                  227                 516                  

ดอกเบียรับ (575)                (36)                  (919)                (36)                  

51,707 66,277 54,914 66,181 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 4,791              65,444 4,791 65,444 

ลูกหนีอืน (20,244)           (234) (1,345) (308)

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 8,212 11,841 8,212 11,841 

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง (1,920) (569) (1,920) (569)

เจา้หนีการคา้ 5,377 5,144 5,377 5,144 

เจา้หนีอืน (4,724) (2,678) (1,593) (2,700)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                  200 -                  -                  

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (220)                (61)                  (220)                (61)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 42,979 145,364 68,216 144,972 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (4,657) (36) (4,626)             (1)                    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 38,322 145,328 63,590 144,971 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด 674,772          384,350           674,404          384,100           

เงินสดจ่ายเพอืซือกองทุนเปิด (334,100)         (369,000)         (333,700)         (368,500)         

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด (60,000)           -                  (60,000)           -                  

เงินสดรับจากตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด 60,000            -                  60,000            -                  

เงินสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  (57,000)           -                  

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พมิขึน (1,800)             -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 4 (88,497)           -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  (89,500)           -                  

เงินสดจ่ายจากการเพมิทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  (216,340)         -                  

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย 54,960            -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (274,540)         (6,908)             (9,189)             (6,908)             

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,164)             (274)                (1,164)             (274)                

รับดอกเบีย 290                 36                    234                 36                    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 29,921 8,204 (32,255) 8,454 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 131,852          209,443           120,000          209,443           

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (120,000)         (100,000)         (120,000)         (100,000)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000            -                  30,000            -                  

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (58,542)           (10,466)           (58,542)           (10,466)           

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดจาก

   สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ (844)                (1,240)             (844)                (1,240)             

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

ดอกเบียจา่ย (3,173)             (6,530)             (2,723)             (6,530)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (20,707) (144,761) (32,109) (144,761)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 47,536 8,771 (774) 8,664 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 21,785            8,567               21,561            8,478               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 69,321 17,338 20,787 17,142 

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 30 กนัยายน

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

 
1 ข้อมูลทั่วไป   
 

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 าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษทัและบริษทัย่อย 
“กลุ่มบริษทั” ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 
ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 และ 9 

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ 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
อย่างมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั และยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัซ่ึงคาดวา่จะมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ใน
ปีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มผีล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกับบริการโฆษณา 
- 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 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

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

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมการใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบั
อ านาจการควบคุมในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือใหม่ 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ (หมายเหตขุ้อ 4 การซ้ือธุรกิจ)  
 

ส าหรับการซ้ือธุรกิจมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึง ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายและมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาไดถู้กวดัมูลค่าโดยการประมาณการตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่
 

การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส 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 ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 นโยบายการบัญชีส าหรับรายการและเหตุการณ์ใหม่ 
 

(ก) เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั  
 

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

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 

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

4 การซ้ือธุรกจิ 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีการซ้ือธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั 
 

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

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นการขยายธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
    มูลค่าที่รับรู้ 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    1,001 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    12,550 
เจา้หน้ีอ่ืน    (48) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (2,510) 
รวมสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา    10,993 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณดว้ยมูลค่าของ   
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของผูถู้กซ้ือ    
   ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม)    (2,748) 
ประมาณการค่าความนิยม    1,255 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    9,500 
     เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัธุรกิจ    (1,001) 
กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    8,499 
 

ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือท าการประเมินมูลค่ายติุธรรมของธุรกิจ โดยบริษทัไดส้อบทานรายงาน
ของผูป้ระเมินอิสระแลว้ อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ีงบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติั รายงานของผูป้ระเมินราคา
อิสระยงัอยูร่ะหวา่งสอบทานขอ้มูล ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณ
การ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ
เพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี
ซ้ือธุรกิจ จะท าการปรับปรุงส ารองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณส ารองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมี
อยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั มีโอกาสไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 1.08 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ไม่มีรายไดแ้ต่มีผลขาดทุน
สุทธิจ านวน 1.42 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่ม
บริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีไม่มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนและผลขาดทุนสุทธิรวมส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เพ่ิมข้ึนจ านวน 1.44 ลา้นบาท 

 

(ข) บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยซ้ือหุน้สามญัจ านวน 2,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 40 บาท เป็นจ านวนเงิน 
80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุน้ร้อยละ 80 ของหุน้สามญัทั้งหมด 
 

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นการขยายธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
    มูลค่าที่รับรู้ 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    2 
ลูกหน้ีอ่ืน    1,235 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    17,721 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    63,000 
เจา้หน้ีอ่ืน    (4,239) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (10,940) 
รวมสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา    66,779 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณดว้ยมูลค่าของ     
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของผูถู้กซ้ือ      
   ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม)    (13,356) 
ประมาณการค่าความนิยม    26,577 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    80,000 
     เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัธุรกิจ    (2) 
กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    79,998 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือท าการประเมินมูลค่ายติุธรรมของธุรกิจ โดยบริษทัไดส้อบทานรายงาน
ของผูป้ระเมินอิสระแลว้ อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ีงบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติั รายงานของผูป้ระเมินราคา
อิสระยงัอยูร่ะหวา่งสอบทานขอ้มูล ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณ
การ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
 
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ
เพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี
ซ้ือธุรกิจ จะท าการปรับปรุงส ารองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณส ารองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมี
อยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 
ค่าความนิยม  
 
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากทกัษะและความสามารถทางเทคนิคในการท างานของบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ 
จ ากดั โดยบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั มีแผนจะก่อตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย  
ซ่ึงเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือรองรับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีไม่มี 
ค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ 
 

 ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 3.91 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
 
นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ไม่มีรายไดแ้ต่มีผลขาดทุน
สุทธิจ านวน 2.40 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่ม
บริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีไม่มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนและผลขาดทุนสุทธิรวมส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เพ่ิมข้ึนจ านวน 2.46 ลา้นบาท 
 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

บริษทั เอสเค 15 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สากล เอเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15  
     จ ากดั  

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 75  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

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

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

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 าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

27 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 3,891  2,842  3,719  2,842 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1  (10)  1  (10) 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 3,892  2,832  3,720  2,832 
        บริษทัย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  331  - 
รายไดค่้าเช่า -  -  39  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  418  - 
        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 40  52  40  52 
ค่าเช่า -  634  -  634 
        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 11,382  11,471  11,133  11,471 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2  35  2  35 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 11,384  11,506  11,135  11,506 

        
บริษทัย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  537  - 
รายไดค่้าเช่า -  -  58  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  686  - 
ค่าเช่า -  -  23  - 
        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 136  167  136  167 
ค่าเช่า -  1,904  -  1,904 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เอสเค 15 จ ากดั -  -  12  - 
บริษทั สากล เอเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์  
   15  จ ากดั - 

 
- 

 
12 

 
- 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั -  -  198  - 
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั -  -  144  - 
รวม -  -  366  - 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 13  30  13  30 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั -  -  12,000  - 
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั -  -  45,000  - 
รวม - -  

 

-  57,000  - 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 

     (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม     -  -  12,000  - 
เพ่ิมข้ึน     -  -  45,000  - 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน     -  -  57,000  - 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  2561  2560  2561  2560 

     (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน     -  -  57,000  - 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน     -  -  57,000  - 

 
ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัท าสญัญาเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นจ านวน 12 ลา้นบาท กบั บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั 
ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 7 วนั นบัจาก ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน หรือภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ี 18 เมษายน 2561 แลว้แต่กรณีใดถึงก่อนโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
11 ต่อปี 
 

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัท าสญัญาเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นจ านวน 45 ลา้นบาท กบั บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 
ก าหนดช าระคืนวนัท่ี 23 มิถุนายน 2562 โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย MOR บวกดว้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี เพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงและเพ่ือการอนัเก่ียวขอ้งเท่านั้น 
 

ภาระค ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและการประกนั
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (31 ธันวาคม 2560: 326 ล้านบาท) 
 

6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กองทุนเปิด 86,377  425,398  54,302  393,570 
รวม 86,377  425,398  54,302  393,570 

 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ของกองทุนเปิดท่ี
อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 116,857  66,347  84,562  34,864 
ซ้ือระหวา่งงวด 91,000  85,700  91,000  85,500 
ขายระหวา่งงวด (121,450)  (70,004)  (121,159)  (70,004) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (30)  112  (101)  37 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 86,377  82,155  54,302  50,397  

   
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 425,398  96,770  393,570  65,508 
ซ้ือระหวา่งงวด 334,100  369,000  333,700  368,500 
ขายระหวา่งงวด (673,115)  (383,715)  (672,755)  (383,468) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (6)  100  (213)  (143) 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 86,377  82,155  54,302  50,397 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ของตราสารหน้ีท่ี
จะถือจนครบก าหนดมีดงัน้ี 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม -    -  -  - 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซ้ือระหวา่งงวด 60,000  -  60,000  - 
ขายระหวา่งงวด (60,000)  -  (60,000)  - 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 

 
7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน - ส่วนท่ีหมุนเวียน 52,475   57,266  52,475   57,266 
  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,320  37,321  126,690  126,690  198,768  222,522  362,778  386,533 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (19,957)  (20,618)  (69,300)  (72,664)  (54,422)  (65,941)  (143,679)  (159,223) 

  สุทธิ 17,363  16,703  57,390  54,026  144,346  156,581  219,099  227,310 

 
บริษทัท าสญัญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) “ปตท.” จ านวนสองสัญญา เพ่ือด 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 าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       201,999  201,999 
ซ้ือเงินลงทุน 4 89,500  - 
เพ่ิมทุนในบริษทัย่อย  216,340  - 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน  507,839  201,999 

 

การซ้ือเงินลงทุนและการเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย 
 
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 ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท (10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ  100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และไดเ้รียกช าระหุน้เพ่ิมทุนตามสดัส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 75 (105,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นจ านวนเงิน 10.50 ลา้นบาท 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 2,000,000 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 40 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการถือหุ้นร้อยละ 80 ของหุ้นสามญั
ทั้งหมด ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 25 ลา้นบาท 
(2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  10 บาท) เป็น 282.30 ลา้นบาท (28,230,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และไดเ้รียก
ช าระหุน้เพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80 (20,584,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นจ านวนเงิน 205.84 
ลา้นบาท 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วนความเป็น 
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

   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 เอนเนอยี 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  -  -  - 
บริษทั แม่กระทิง พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไฟฟ้า  80.00  -  282,300  -  285,840  -  -  - 
รวม       499,300  202,000  507,839  201,999  -  - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่ายและโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 

ท่ีดิน -  -  -  159,495 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 13,283  -  80  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,040  -  2,486  - 
ระบบไฟฟ้า -  -  1,587  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 309  -  83  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 954  -  971  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 265,168  7,214  5,770  4,199 
รวม 281,754  7,214  10,977  163,694 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีการโอนท่ีดินไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชีจ านวน 159.50 ลา้นบาทซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 164.37 ลา้นบาท เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยอ่ย
ไม่ไดใ้ชง้านท่ีดินดงักล่าว 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 13,283  -  80  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,040  -  2,486  - 
ระบบไฟฟ้า -  -  1,587  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 309  -  83  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 771  -  971  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง -  7,214  5,770  4,199 
รวม 16,403  7,214  10,977  4,199 
 

11 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 51,852  40,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั - 

 
14,680 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 10,518 

 
- 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 946 

 
1,076 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน 63,316  55,756 

                                



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  41,568 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 17,188  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 796  1,510 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 17,984  43,078 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 81,300  98,834 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 40,000  40,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั - 

 
14,680 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 10,518 

 
- 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 946 

 
1,076 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน 51,464  55,756 

    ส่วนที่ไม่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  41,568 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 17,188  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 796  1,510 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 17,984  43,078 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 69,448  98,834 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือแสดงตามระยะเวลาครบ
ก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดด้งัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี   62,370  54,680  50,518  54,680 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  17,188  41,568  17,188  41,568 

  79,558  96,248  67,706  96,248 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  177,488  66,554  47,634  66,554 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  100,983  100,983  -  - 

  148,617  167,537  47,634  66,554 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจ 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
สัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 26 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัตลอดอายุสัญญา
ฉบบัน้ี อยา่งไรกต็ามบริษทัไดช้ าระเงินกูก่้อนก าหนดทั้งจ านวนแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 30 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
ก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนเดือนละ 0.9 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี ร้อยละ 4.76 ต่อปี จ านวน 36 งวด 
โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 
 
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาส าหรับวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง วงเงิน
สินเช่ือน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย บริษทัและผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน
การถือหุ้น การโอนอ านาจการรับเงินสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน การโอน
อ านาจการรับเงินตามสญัญาซ้ือขาย การโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน และการโอนสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ี 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง รวมเป็นเงินจ านวน 40 ลา้นบาท 
( 31 ธันวาคม 2560: 40 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 4.15 ต่อปี) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 236.78  
ลา้นบาทและ 178.63 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2560: 237.38 ล้านบาทและ 237.38 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 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 าระภายใน            
    หน่ึงปี 1,010  (64)  946  1,175  (99)  1,076 

ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
    หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 813  (17)  796  1,571  (61)  1,510 

รวม 1,823  (81)  1,742  2,746  (160)  2,586 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 
        30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                    
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 76,536  78,369  -  -  76,536  78,369  -  -  76,536  78,369 

- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 5,129  5,335  -  -  5,129  5,335  -  -  5,129  5,335 

รายไดอ่ื้น 1,364  311  137  153  1,501  464  (316)  (14)  1,185  450 

รวม 83,029  84,015  137  153  83,166  84,168  (316)  (14)  82,850  84,154 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
15,553 

 
 

17,198 
 

 
(1,851) 

 
 

54 
 

 
13,702 

 
 

17,252 
 

 
(148) 

 
 
- 

 
 

13,554 
 

 
17,252 

                    

 
 

 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                    
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 236,086  229,462  -  -  236,086  229,462  -  -  236,086  229,462 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 15,544  16,150  -  -  15,544  16,150  -  -  15,544  16,150 

รายไดอ่ื้น 3,867  1,297  642  462  4,509  1,759  (831)  (41)  3,678  1,718 

รวม 255,497  246,909  642  462  256,139  247,371  (831)  (41)  255,308  247,330 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
48,001 

 
 

55,529 
 

 
(3,581) 

 
 

99 
 

 
44,420 

 
 

55,628 
 

 
(416) 

 
 
- 

 
 

44,004 
 

 
55,628 

                    
สินทรัพยส่์วนงาน                     
   ณ วนัที่ 30 กนัยายน/31 ธนัวาคม 1,061,344  1,039,249  566,722  203,705  1,628,066  1,242,954  (471,227)  (202,000)  1,156,839  1,040,954 
หน้ีสินส่วนงาน                    
   ณ วนัที่ 30 กนัยายน/31 ธนัวาคม 128,507  154,637  71,511  392  200,018  155,029  44,603  -  155,415  155,029 
 
 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาษเีงินได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 คือร้อยละ (0.99) และ (0.91) ตามล าดบั (30 กันยายน 2560: ไม่มี) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน  
 

14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
วันที่ 30 กนัยายน 

   
 งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)  14,092  17,252  15,703  17,198 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้ว
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
930,000  692,800  930,000  692,800 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.015  0.025  0.017  0.025 
 

 ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  
วันที่ 30 กนัยายน 

   
 งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)  45,165  55,628  48,438  55,529 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
930,000  692,800  930,000  692,800 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.049  0.080  0.052  0.080 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงนิปันผล 
 

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

 
16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

  
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  มูลค่าตาม

บญัชี 
 มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
30 กนัยายน 2561   (พันบาท) 
กองทุนเปิด  86,377  86,377  54,302  54,302 

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

  
กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ท่ีประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ณ 
วนัท่ีรายงาน กระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ขอ้ 2 (ค) แลว้ 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
อาคาร 437,695  6,194  -  6,194 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 24,191  1,020  -  1,020 
ซอฟตแ์วร์ 1,640  1,093  1,640  1,093 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน 
 
- 

  
76 

  
- 

  
76 

รวม 463,526  8,383  1,640  8,383 

        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่
บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 9,383  8,765  8,639  8,765 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 14,800  14,858  8,273  14,858 
รวม 24,183  23,623  16,912  23,623 
        

ภาระผกูพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  55,570  38,770  53,770  38,770 

 
บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัจ านวน 45 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนั
ในทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 
(31 ธันวาคม 2560: 30 ล้านบาท) 
 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีอาจะเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงินในประเทศจ านวน 10.57 ลา้นบาทและ 8.77 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวออกหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (31 ธันวาคม 
2560: 8.77 ล้านบาทและ 8.77 ล้านบาท ตามล าดับ) กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินฝากกบัธนาคารจ านวนเงิน 1.8 ลา้นบาทเพ่ือ
ค ้าประกนัต่อธนาคาร (31 ธันวาคม 2560: ไม่ม)ี 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัรายการ ดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ด าเนินการไถ่ถอนการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

ซ่ึงไดช้ าระคืนเงินกูท้ั้งจ านวนในเดือนพฤษภาคม 2561 แลว้ 
 

(ข) ขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงินจ านวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือน้ีค ้าประกนัโดย
การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัท่ีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงินตามท่ี
ระบุใน (ก) 

 
(ค) เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขก าหนดเวลาการช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นจ านวน 12 ลา้นบาท แก่บริษทั อาร์อี  

ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั จากเดิมก าหนดคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 7 วนั นบัจาก ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน หรือภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ี 18 เมษายน 2561 แลว้แต่กรณี
ใดถึงก่อน เป็นก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน เดือนละ 0.21 ลา้นบาท จ านวน 72 งวด 
โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากร้อยละ 11 ต่อปี เป็นร้อยละ 8 ต่อปี 
โดยมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 
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