
 
 
 
 

 

 

 
 
 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

 
 
 

(โศภิษฐ ์พรหมพล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2562 
 



งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,313             123,254           74,843             79,377             

เงินลงทุนชวัคราว 5 51,598             65,522             12,998             12,959             

ลูกหนีการคา้ 6 43,958             42,142             43,958             42,142             

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 17,829             17,593             17,829             17,593             

ลูกหนีอืน 4 57,055             47,181             11,997             11,205             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 -                   -                  1,643               1,217               

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                   -                  79,000             16,000             

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการอืน 1,725               2,300               -                  -                  

สินคา้คงเหลือ 73                    -                  -                  -                  

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองหมุนเวียน 2,036               2,318               2,036               2,318               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 253,587           300,310           244,304           182,811           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 16,800 17,399 15,000 15,599 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                   -                  507,839           507,839           

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 7 195,527           198,662           195,527           198,662           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                   -                  290,357           155,783           

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองไม่หมุนเวียน 2,866               2,491               2,866               2,491               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 171,618           171,618           -                  -                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 811,044           676,296           133,185           128,941           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 115,991           116,057           4,829               4,874               

ค่าความนิยม 8,077               8,077               -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,594               983                  1,363               982                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,331,517        1,191,583        1,150,966        1,015,171        

รวมสินทรัพย์ 1,585,104        1,491,893        1,395,270        1,197,982        

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 90,000             61,257             90,000             40,000             

เจา้หนีการคา้ 24,993             16,991             17,768             16,991             

เจา้หนีอืน 54,693             168,599           17,102             11,633             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 70,209             53,242             56,164             29,742             

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 6,341               958                  969                  958                  

รวมหนีสินหมุนเวียน 246,236           301,047           182,003           99,324             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 248,786           138,325           239,330           138,325           

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ 10 32,505             553                  306                  553                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,037             30,569             9,855               9,993               

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 675                  788                  675                  788                  

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

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 314,093           171,325           251,256           150,749           

รวมหนีสิน 560,329           472,372           433,259           250,073           

งบการเงินรวม 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(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 29,300             29,300             29,300             29,300             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 158,078           151,881           169,997           155,934           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,045               898                  95                    56                    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 951,042           944,698           962,011           947,909           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 73,733             74,823             -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,024,775        1,019,521        962,011           947,909           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,585,104        1,491,893        1,395,270        1,197,982        

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 11, 12

รายไดจ้ากการให้บริการ 61,918            77,973            61,918           77,973           

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 5,018              5,234              5,018             5,234             

รายไดจ้ากการขาย 1,434              -                  -                -                

รายไดอื้น 4 2,012              1,138              5,996             679                

รวมรายได้ 70,382            84,345            72,932           83,886           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 39,202            47,979            39,202           47,979           

ตน้ทุนขาย 1,125              -                  -                -                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 20,636            17,528            16,535           17,195           

ตน้ทุนทางการเงิน 3,953              1,087              3,374             1,087             

รวมค่าใช้จ่าย 64,916            66,594            59,111           66,261           

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 5,466              17,751            13,821           17,625           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (469)                128                 138                128                

กําไรสําหรับงวด 4,997              17,879            13,959           17,753           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 5 153                 470                 39                  400                

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 153                 470                 39                  400                

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 104                 -                  104                -                

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 104                 -                  104                -                

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 257                 470                 143                400                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,254              18,349            14,102           18,153           

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

(พันบาท) 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,093              17,941            13,959           17,753           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,096)             (62)                  -                -                

กําไรสําหรับงวด 4,997              17,879            13,959           17,753           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,344              18,411            14,102           18,153           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,090)             (62)                  -                -                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,254              18,349            14,102           18,153           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.007 0.019 0.015 0.019 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอืนของ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือขาย บริษทัใหญ่ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

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

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมผ่านการรวมธุรกิจ -                         -                         -                        -                      -                      -                            2,577 2,577                  

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจ

     ควบคุมไม่เปลียนแปลง -                         -                         -                        -                      -                      -                            3,500 3,500 

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                         -                         -                        -                      -                      -                            6,077                  6,077                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                         -                         -                        17,941                -                      17,941                       (62)                      17,879 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                        -                      470                     470                           -                      470 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        17,941 470 18,411 (62)                      18,349 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 465,000                  297,619                  26,000 114,342 1,375 904,336                     6,015                  910,351 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอืนของ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือขาย บริษทัใหญ่ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 465,000                  297,619                  29,300                  151,881              898                     944,698                     74,823                1,019,521 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                         -                         -                        6,093                  -                      6,093                         (1,096)                 4,997 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                        104                     147                     251                           6                         257 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        6,197 147 6,344                         (1,090)                 5,254 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 465,000                  297,619                  29,300                  158,078              1,045                  951,042                     73,733                1,024,775           

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอนืของ

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                      -                      -                      17,753                -                      17,753                 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                      -                      -                      -                      400                      400 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      17,753                400 18,153 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2561 465,000              297,619              26,000 113,390 756 902,765 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอนืของ

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 465,000              297,619              29,300                 155,934              56                        947,909               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                      -                      -                      13,959 -                      13,959 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                      -                      -                      104                     39                        143                      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      14,063 39 14,102 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2562 465,000              297,619              29,300                 169,997              95                        962,011               

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 4,997              17,879 13,959 17,753 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 469                 (128)                (138)                (128)                

ตน้ทุนทางการเงิน 3,953              1,087              3,374              1,087              

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,935              1,958              2,236              1,958              

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด (23)                  (363)                -                  (363)                

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 62                   -                  62                   -                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 49                   132                 49                   132                 

ดอกเบียรับ (108)                (115)                (4,745)             (115)                

13,334 20,450 14,797 20,324 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (1,816)             1,988 (1,816)             1,988 

ลูกหนีอืน (8,628)             (1,179) 1,115              (1,179)

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 2,899              2,684 2,899              2,684 

สินคา้คงเหลือ (74)                  -                  -                  -                  

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง (93)                  (480) (93)                  (480)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (8,611)             -                  (380)                -                  

เจา้หนีการคา้ 8,002              (886) 777                 (886)

เจา้หนีอืน (4,188)             (2,720) (890)                (2,921)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (58)                  (220)                (58)                  (220)                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 767 19,637 16,351 19,310 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,183)             (1,542) (1,182)             (1,519)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (416) 18,095 15,169 17,791 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด 14,100            198,500          -                  198,500          

เงินสดจ่ายเพอืซือกองทุนเปิด -                  (95,900)           -                  (95,500)           

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

เงินสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  (135,000)         -                  

เงินสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  (79,000)           -                  

เงินสดรับจากการใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 575                 -                  16,000            -                  

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง 599                 -                  599                 -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีไดม้า -                  (8,499)             -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (9,500)             

เงินสดจ่ายจากการเพมิทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (10,500)           

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                  3,500              -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืมดัจาํค่าหุน้ -                  (40,000)           -                  (40,000)           

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 10                   -                  10                   -                  

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (248,375)         (20,198)           (143)                (6,985)             

รับดอกเบีย 44                   -                  4,020              -                  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (233,047) (22,597) (193,514) (23,985)

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 90,000            40,000            90,000            40,000            

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (61,257)           (40,000)           (40,000)           (40,000)           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 133,673          -                  133,673          -                  

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (6,589)             (3,620)             (6,589)             (3,620)             

เงินสดรับจากหนีสินซึงเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน 38,591            -                  -                  -                  

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดจาก

   สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ (1,425)             (417)                (252)                (417)                

ดอกเบียจา่ย (3,471)             (1,085)             (3,021)             (1,085)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 189,522 (5,122) 173,811 (5,122)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (43,941) (9,624) (4,534) (11,316)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 123,254          21,785            79,377            21,561            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 79,313 12,161 74,843 10,245 

รายการทีไม่เป็นเงินสดทีสําคัญ

เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ 43,625 -                  6,365 -                  

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 

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

 
  
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

 
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 าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 และ 8 

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 

 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั  
 
โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 
18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุมเพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 18 

 
(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 2561 ยกเวน้เร่ืองการรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือรับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรม  
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

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)้ 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 นโยบายการบัญชีส าหรับรายการและเหตุการณ์ใหม่ 
 

(ก) สัญญาเช่าการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และเช่ากลบัคืนซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นสญัญาเช่าการเงิน ส่ิงตอบแทน
จากการขายท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่ไดถู้กรับรู้เป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่กลุ่มบริษทับนัทึกรับรู้เป็น
รายการรอตดับญัชีและทยอยตดัตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยจ านวนเท่ากบั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใชจ่้ายทาง
การเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือให้อตัรา
ดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี 

 

(ข) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 75  
     และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ทั้งหมด 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั และกรรมการถือหุน้ส่วนใหญ่ 
บริษทั ไทย ไบโอก๊าซ 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 มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทรานส์ เอนเนอยี จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
   



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
รายไดค่้าบริหารจดัการ อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่าและค่าสาธารณูปโภค อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการอ่ืน อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเช่า อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าบริการอ่ืน อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
        

บริษทัย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  178  - 
รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  330  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  4,701  - 
ค่าเช่า 88  -  -  - 
        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 40  44  40  44 
        

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 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 3,217  4,008  3,217  4,008 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 3,217  4,008  3,217  4,008 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั 1,685  - -  - 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 30  25 30  25 
รวม 1,715  25  30  25 

 
 

 
 

 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทัย่อย  
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั -  -  79,000  16,000 
        
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
บริษทัย่อย         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  16,000  - 
เพ่ิมข้ึน  -  -  79,000  - 
ลดลง  -  -  (16,000)  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม  -  -  79,000  - 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในเดือนมกราคมและมีนาคม 2562 บริษทัท าสญัญาเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นจ านวน 40 ลา้นบาท และ 39 ลา้นบาท  ตามล าดบั 
กบับริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ก าหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR+2.75 ต่อปี เพ่ือ
วตัถุประสงคห์ลกัในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง โดยก าหนดช าระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2562 
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั -  -  12,000  12,000 
บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั -  -  280,000  145,000 
รวม -  -  292,000  157,000 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม  มีดงัน้ี 

 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 

     (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  -  157,000  - 
เพ่ิมข้ึน     -  -  135,000  - 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม     -  -  292,000  - 

 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัท าสญัญาใหกู้ย้ืมระยะยาวจ านวน 135 ลา้นบาท กบับริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR+2.75 ต่อปี และ
ช าระเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 64 งวด โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง  

 
 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กองทุนเปิด 51,598  65,522  12,998  12,959 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ของกองทุนเปิดท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมี
ดงัน้ี 
   

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 65,522  425,398  12,959  393,570 
ซ้ือระหวา่งงวด -  95,900  -  95,500 
ขายระหวา่งงวด (14,077)  (198,137)  -  (198,137) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 153  470  39  400 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 51,598  323,631  12,998  291,333 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดมีดงัน้ี 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซ้ือระหวา่งงวด -  60,000  -  60,000 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  60,000  -  60,000 

 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน - ส่วนท่ีหมุนเวียน 43,958  42,142  43,958  42,142 
  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,321  37,320  126,690  126,690  182,931  190,849  346,942  354,859 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (19,492)  (19,727)  (66,907)  (68,119)  (47,187)  (50,758)  (133,586)  (138,604) 

  สุทธิ 17,829  17,593  59,783  58,571  135,744  140,091  213,356  216,255 

 
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 าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   507,839  201,999 
ซ้ือเงินลงทุน  -  9,500 
เพ่ิมทุนในบริษทัย่อย  -  10,500 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม  507,839  221,999 

 
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 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท) และไดเ้รียกช าระหุน้เพ่ิมทุนตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 75 (105,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นจ านวนเงิน 10.50 ลา้นบาท 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

         เงินปันผลรับ  

  
ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

   31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

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

พาวเวอร์ 15 จ ากดั  
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
  

99.99 
  

99.99 
  

62,000 
  

62,000 
  

61,999 
  

61,999 
  

- 
  

- 
บริษทั แม่กระทิง พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  80.00  80.00  282,300  282,300  285,840  285,840  -  - 
บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายก๊าซ 

   ไบโอมีเทนอดั 
  

75.00 
  

75.00 
  

15,000 
  

15,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

- 
  

- 
รวม       499,300  499,300  507,839  507,839  -  - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จ าหน่ายและโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562  2561 
  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

   (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  491  -  12,438  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  59,569  -  -  - 
ระบบไฟฟ้า  961  -  -  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  34  -  15  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  128  72  115  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  137,031  59,569  20,068  12,438 
รวม  198,214  59,641  32,636  12,438 

 

  งบเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562  2561 
  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

   (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  -  -  12,438  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  14  -  15  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  123  72  115  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  6,370  -  6,855  12,438 
รวม  6,507  72  19,423  12,438 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงินรวม  
 

  

เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนั
การเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนั
การเงิน  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   61,257  191,566  1,511  254,334 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   28,743  127,084  37,166  192,993 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสด   -  343  169  512 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562   90,000  318,995  38,846  447,841 

 
   งบการเงินรวม  
 

  

เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนั
การเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนั
การเงิน  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   40,000  56,248  2,586  98,834 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   -  (3,620)  (417)  (4,037) 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสด   -  -  29  29 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561   40,000  52,628  2,198  94,826 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

  

เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนั
การเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนั
การเงิน  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   40,000  168,067  1,511  209,578 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   50,000  127,084  (252)  176,832 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสด   -  343  16  359 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562   90,000  295,494  1,275  386,769 

 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

  

เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนั
การเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนั
การเงิน  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   40,000  56,248  2,586  98,834 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   -  (3,620)  (417)  (4,037) 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสด   -  -  29  29 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561   40,000  52,628  2,198  94,826 

 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 135 ลา้นบาทกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
ก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ1.875 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2.5 ต่อปี จ านวน 
72 งวด โดยเร่ิมช าระในเดือนมีนาคม 2562 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือแสดงตามระยะเวลาครบ
ก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  160,209  114,499  146,164  69,742 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 208,272  110,410  198,816  110,410 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 40,514  27,915  40,514  27,915 
รวม 408,995  252,824  385,494  208,067 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 192,374  131,623  103,913  103,258 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 100,983  100,983  -  - 
 293,357  232,606  103,913  103,258 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เป็นเงินจ านวน 90 ลา้นบาท 
( 31 ธันวาคม 2561: 62 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามล าดับ) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 - 5.25 ต่อปี (31 
ธันวาคม 2561: ร้อยละ 4.30 ต่อปี และ ร้อยละ 4.30 - 6.28 ต่อปี ตามล าดับ) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 159 ลา้นบาท
และ 134 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 423.69 ล้านบาท และ 398.63 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,052  (1,711)  6,341  1,010  (52)  958 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
    หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 35,536  (3,031)  32,505  561  (8)  553 

รวม 43,588  (4,742)  38,846  1,571  (60)  1,511 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 มูลค่า
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,010  (41)  969  1,010  (52)  958 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
    หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 309  (3)  306  561  (8)  553 

รวม 1,319  (44)  1,275  1,571  (60)  1,511 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กบับริษทัแห่ง
หน่ึง สัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดช้ าระเงินวางประกนัจ านวน 8.23 ลา้นบาท ณ วนัท าสัญญาเช่า และ
สัญญาเช่าดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่และผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 40.69 ลา้นบาท 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที ่31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                    
- รายไดจ้ากการให้บริการ 61,918  77,973  -  -  61,918  77,973  -  -  61,918  77,973 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 5,018  5,234  -  -  5,018  5,234  -  -  5,018  5,234 
- รายไดจ้ากการขาย -  -  1,434  -  1,434  -  -  -  1,434  - 

รายไดอ่ื้น 5,996  679  1,217  473  7,213  1,152  (5,201)  (14)  2,012  1,138 

รวม 72,932  83,886  2,651  473  75,583  84,359  (5,201)  (14)  70,382  84,345 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
13,821 

 
 

17,625 
 

 
(4,168) 

 
 

126 
 

 
9,653 

 
 

17,751 
 

 
(4,187) 

 
 
- 

 
 

5,466 
 

 
17,751 

                    
สินทรัพยส่์วนงาน                     
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม /31 ธนัวาคม 1,395,270  1,197,982  967,686  863,981  2,362,956  2,061,963  (777,852)  (570,070)  1,585,104  1,491,893 
หน้ีสินส่วนงาน                    
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/31 ธนัวาคม 433,259  250,073  479,820  376,793  913,079  626,866  (352,750)  (154,494)  560,329  472,372 

 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 รายได้ 
 

การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 
การจ าแนกรายได้  
 
ขอ้มูลรายไดถู้กแสดงจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
 

13 ภาษเีงินได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 คือร้อยละ 8.56 และ (1.00) ตามล าดบั (31 มีนาคม 2561: ร้อยละ (0.72) และร้อยละ (0.73) ตามล าดับ) การ
เปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
สิทธิประโยชนโ์ดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 

14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณ
ดงัน้ี   

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 

   (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้   

สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)  6,093  17,941  13,959  17,753 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  930,000  930,000  930,000  930,000 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.007  0.019  0.015  0.019 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่
ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 
 
 

 
  

 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 2 
   (พันบาท) 
31 มนีาคม 2562    
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม    
กองทุนเปิด 51,598  51,598 

    

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม    
เงินกูย้ืมระยะยาว 318,995  317,827 
    
31 ธันวาคม 2561    
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม    
กองทุนเปิด 65,522  65,522 
    

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม    
เงินกูย้ืมระยะยาว 191,567  188,498 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ มีมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เน่ืองจาก 
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 

กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศ ณ วนัท่ีวดัมูลค่า
เงินลงทุน กระบวนการประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 
2 (ค) แลว้ 
 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี_ใชวิ้ธีส่วนลดกระแสเงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไข
การกูย้ืมใกลเ้คียงกนั  

 

  งบการเงินเฉพาะ
กจิการ  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 2 
   (พันบาท) 
31 มนีาคม 2562    
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม    
กองทุนเปิด 12,998  12,998 
    
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม    
เงินกูย้ืมระยะยาว 295,494  294,890 
    
31 ธันวาคม 2561    
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม    
กองทุนเปิด 12,959  12,959 
    
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม    
เงินกูย้ืมระยะยาว 168,067  165,697 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
อาคาร 110,983  240,238  -  - 
ซอฟตแ์วร์ 547  1,640  547  1,640 
เคร่ืองจกัรและและอุปกรณ์ 100  3,965  -  - 
รวม 111,630  245,843  547  1,640 

        
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคต

ทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่
บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 12,160  12,075  9,809  9,761 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 19,788  20,746  8,624  11,490 
หลงัจากหา้ปี 11,904  14,428  -  - 
รวม 43,852  47,249  18,433  21,251 

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

 

17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562  ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่าย  
เงินปันผลจากก าไรในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 55.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัดงัน้ี 
 
(ก) การเปล่ียนแปลงวงเงินใหกู้ก้บับริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัจากวงเงินไม่เกิน 

520 ลา้นบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 950 ลา้นบาท 
 

(ข) การออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 250 ลา้นบาท ใหก้บันกัลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 
10 ราย 
 

(ค) การท าสัญญาเช่ารถระหว่างบริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทักบั บริษทั ทรานส์ 
เอนเนอยี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
18 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

 
การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่า
ระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงาน   

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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