
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้ 
 
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 
เลขทะเบียน10042 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม 2562 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
12 ภาษีเงินได ้
13 เงินปันผล 
14 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน  

 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชวิ้จารณญาณเพ่ิมเติม
ในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17 
 

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 านวณโดย
ใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ใน
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ   
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ  8 ส าหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนท่ี
ความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและกลุ่มบริษทัมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญัในระหว่างงวดมี
ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย อลัเทอเนทีฟ เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทรานส์ เอนเนอยี จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 
นโยบายการก าหนดราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุป
ไดด้งัน้ี    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย         
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  348  206 
รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  114  19 
ดอกเบ้ียรับ -  -  7,719  268 
ค่าเช่า -  -  -  9 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 46  52  46  52 
ซ้ือวตัถุดิบ 2,340  -  -  - 

ค่าเช่า 150  -  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 187  -  -  - 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 3,918  3,378  3,711  3,701 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  1  -  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 3,918  3,379  3,711  3,702 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย  
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  526  206 
รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  444  19 
ดอกเบ้ียรับ -  -  12,420  268 
ค่าเช่า -  -  -  23 
        
 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 86  96  86  96 
ซ้ือวตัถุดิบ 2,340  -  -  - 

ค่าเช่า 150  -  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 187  -  -  - 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 7,135  7,491  6,928  7,414 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  1  -  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 7,135  7,492  6,928  7,415 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
        
บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั 876  - -  - 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 31  25 31  25 
รวม 907  25  31  25 

 
เจ้าหนีอ้ื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
        
บริษทั เอน็15 เทคโนโลยี จ ากดั 150  - -  - 
บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั 9  - -  - 
บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จ ากดั 6  - -  - 
รวม 165  -  -  - 
 

 

 
 

 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีดงัน้ี 
 
 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

    

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัย่อย            
บริษทั แม่กระทิง 
   เพาเวอร์ จ ากดั 

MOR+2.75  MOR+2.75, 
10.46 

  
16,000 

  
159,000 

  
(16,000) 

  
159,000 

รวม     16,000      159,000 

    

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัย่อย            
บริษทั แม่กระทิง 
   เพาเวอร์ จ ากดั 

 
MLR+0.25 

  
MLR+0.25 

  
145,000 

  
135,000 

  
- 

  
280,000 

บริษทั อาร์อีไบโอ 
   ฟูเอลส์ จ ากดั 

 
8.0 

  
8.0 

  
12,000 

  
- 

  
(264) 

  
11,736 

รวม     157,000      291,736 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของ
ตลาดมีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

   2561  ซ้ือ  ขาย  ยติุธรรม   2562 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว            
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - กองทุนเปิด   65,522  -  (36,101)  1  29,422 
รวม   65,522        29,422 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

   2561  ซ้ือ  ขาย  ยติุธรรม   2562 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว            
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - กองทุนเปิด   12,959  -  (12,895)  (56)  8 
รวม   12,959        8 
 

6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน - ส่วนท่ีหมุนเวียน 43,506  42,142  43,506  42,142 
  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,320  37,320  126,690  126,690  175,013  190,849  339,023  354,859 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (19,251)  (19,727)  (65,661)  (68,119)  (43,712)  (50,758)  (128,624)  (138,604) 

  สุทธิ 18,069  17,593  61,029  58,571  131,301  140,091  210,399  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 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

         เงินปันผลรับ  

  
ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

   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 าหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดั  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 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จ าหน่ายและโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

   (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  504  -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  59,569  -  -  - 
ระบบไฟฟ้า  961  -  -  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  289  72  16  72 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  889  -  672  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  206,234  59,569  6,365  - 
รวม  208,877  59,641  7,053  72 

 

10 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงินรวม  
 

  

เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนั
การเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนั
การเงิน  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   61,257  191,567  1,511  254,335 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   115,343  106,141  47,623  269,107 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสด   165  234  634  1,033 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562   176,765  297,942  49,768  524,475 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 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 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก
การจดัหาเงิน  136,600  113,233  (505)  249,328 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่
เงินสด  165  195  31  391 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562  176,765  281,495  1,037  459,297 

 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 135 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ก าหนด
ช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ1.875 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2.5 ต่อปี จ านวน 72 
งวด โดยเร่ิมช าระในเดือนมีนาคม 2562 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น 
การค ้าประกนัหน้ีสิน และการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 224,675  131,623  122,975  103,258 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 100,983  100,983  -  - 
 325,658  232,606  122,975  103,258 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 157 ลา้นบาท
และ 116 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

29 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กบับริษทัแห่ง
หน่ึง สัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดช้ าระเงินวางประกนัจ านวน 8.23 ลา้นบาท ณ วนัท าสัญญาเช่า และ
สัญญาเช่าดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่และผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 39.66 ลา้นบาท 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงานท่ีรายงานและการจ าแนกรายได้ตามประเภทสินค้าและบริการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                    
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 59,514  81,577  -  -  59,514  81,577  -  -  59,514  81,577 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 4,962  5,181  -  -  4,962  5,181  -  -  4,962  5,181 
- รายไดจ้ากการขาย -  -  1,550  -  1,550  -  -  -  1,550  - 
รายไดอ่ื้น 8,667  1,824  12,923  74  21,590  1,898  (8,181)  (501)  13,409  1,397 

รวม 73,143  88,582  14,473  74  87,616  88,656  (8,181)  (501)  79,435  88,155 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
14,194 

 
 

14,823 
 

 
7,769 

 
 

(1,856) 
 

 
21,963 

 
 

12,967 
 

 
(3,029) 

 
 

(268) 
 

 
18,934 

 
 

12,699 
                    

 
 
 
 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                    
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 121,432  159,550  -  -  121,432  159,550  -  -  121,432  159,550 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 9,980  10,415  -  -  9,980  10,415  -  -  9,980  10,415 

- รายไดจ้ากการขาย -  -  2,984  -  2,984  -  -  -  2,984  - 

รายไดอ่ื้น 14,663  2,503  14,148  547  28,811  3,050  (13,390)  (515)  15,421  2,535 

รวม 146,075  172,468  17,132  547  163,207  173,015  (13,390)  (515)  149,817  172,500 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
28,015 

 
 

32,448 
 

 
3,600 

 
 

(1,730) 
 

 
31,615 

 
 

30,718 
 

 
(7,215) 

 
 

(268) 
 

 
24,400 

 
 

30,450 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน                     
   ณ วนัที่ 30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 1,427,464  1,197,982  1,043,839  863,981  2,471,303  2,061,963  (860,368)  (570,070)  1,610,935  1,491,893 
หน้ีสินส่วนงาน                    
   ณ วนัที่ 30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 507,143  250,073  553,173  376,793  1,060,316  626,866  (437,095)  (154,494)  623,221  472,372 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาษเีงินได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 คือร้อยละ 2.15 และ (1.13) ตามล าดับ (30 มิถุนายน 2561: ร้อยละ (0.94) และ (0.88) ตามล าดับ)การ
เปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก
สิทธิประโยชนโ์ดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 

13 เงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 24 เมษายน 2562 7 พฤษภาคม 2562 0.06  55.8 

 

14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
วันที่ 30 มิถุนายน 

   
 งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)  16,734  13,132  14,372  14,982 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้ว
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
930,000  930,000  930,000  930,000 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.018  0.014  0.015  0.016 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  
วันที่ 30 มิถุนายน 

   
 งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)  22,827  31,073  28,331  32,735 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
930,000  930,000  930,000  930,000 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.025  0.033  0.030  0.035 

 
15 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 

 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 2    ระดบั 2 
 (พันบาท) 
30 มถุินายน 2562        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่า
ด้วยมลูค่ายติุธรรม 

       

กองทุนเปิด 29,422  29,422  8  8 

        

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว -  -  291,736  291,961 
เงินกูย้ืมระยะยาว 297,942  295,910  281,495  279,726 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ มีมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เน่ืองจาก 
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

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

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 2    ระดบั 2 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2561        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่า

ด้วยมลูค่ายติุธรรม 

       

กองทุนเปิด 65,522  65,522  12,959  12,959 
        
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว -  -  157,000  157,421 
เงินกูย้ืมระยะยาว 191,567  188,498  168,067  165,697 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 

กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศ ณ วนัท่ีวดัมูลค่า
เงินลงทุน  
 
เคร่ืองมือทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี_ใชวิ้ธีส่วนลดกระแสเงินสดซ่ึง
ใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั  
 

16 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้    
อาคาร 68,894  - 
ซอฟตแ์วร์ 547  547 
เคร่ืองจกัรและและอุปกรณ์ 6,376  6,276 
รวม 75,817  6,822 
    

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 45,913  10,535 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 80,986  6,492 
หลงัจากหา้ปี 13,427  - 
รวม 140,327  17,027 
    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  55,570  53,770 
รวม 55,570  53,770 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

36 

17 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

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 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 



งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,925             123,254           39,073             79,377             

เงินลงทุนชวัคราว 5 29,422             65,522             8                     12,959             

ลูกหนีการคา้ 6 43,506             42,142             43,506             42,142             

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 18,069             17,593             18,069             17,593             

ลูกหนีอืน 4 59,558             47,181             10,464             11,205             

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                   -                  159,000           16,000             

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการอืน 3,000               2,300               -                  -                  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 -                   -                  1,676               1,217               

สินคา้คงเหลือ 2,802               -                  -                  -                  

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองหมุนเวียน 2,632               2,318               2,632               2,318               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 210,914           300,310           274,428           182,811           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                   -                  507,839           507,839           

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 7 192,330           198,662           192,330           198,662           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                   -                  290,060           155,783           

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองไม่หมุนเวียน 3,323               2,491               3,323               2,491               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 171,618           171,618           -                  -                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 874,708           676,296           131,483           128,941           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 116,557           116,057           5,424               4,874               

ค่าความนิยม 8,077               8,077               -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 16,608             983                  7,577               982                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,400,021        1,191,583        1,153,036        1,015,171        

รวมสินทรัพย์ 1,610,935        1,491,893        1,427,464        1,197,982        

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 176,765           61,257             176,765           40,000             

เจา้หนีการคา้ 21,030             16,991             21,030             16,991             

เจา้หนีอืน 4 44,828             168,599           15,165             11,633             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 58,852             53,242             56,283             29,742             

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 9,690               958                  981                  958                  

รวมหนีสินหมุนเวียน 311,165           301,047           270,224           99,324             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 239,090           138,325           225,212           138,325           

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ 10 40,078             553                  56                    553                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,081             30,569             9,844               9,993               

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 717                  788                  717                  788                  

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

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 312,056           171,325           236,919           150,749           

รวมหนีสิน 623,221           472,372           507,143           250,073           

งบการเงินรวม 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 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 118,845           151,881           128,402           155,934           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,077               898                  -                  56                    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 911,841           944,698           920,321           947,909           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 75,873             74,823             -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 987,714           1,019,521        920,321           947,909           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,610,935        1,491,893        1,427,464        1,197,982        

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

5



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 11

รายไดจ้ากการให้บริการ 59,514            81,577            59,514           81,577           

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 4,962              5,181              4,962             5,181             

รายไดจ้ากการขาย 1,550              -                  -                -                

รายไดอื้น 4 13,409            1,397              8,667             1,824             

รวมรายได้ 79,435            88,155            73,143           88,582           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 36,941            52,187            36,941           52,187           

ตน้ทุนขาย 1,210              -                  -                -                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,112            21,784            16,733           20,656           

ตน้ทุนทางการเงิน 238                 1,485              5,275             916                

รวมค่าใช้จ่าย 60,501            75,456            58,949           73,759           

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 18,934            12,699            14,194           14,823           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (56)                  159                 178                159                

กําไรสําหรับงวด 18,878            12,858            14,372           14,982           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 5 (152)                (446)                (95)                (512)              

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 180                 -                  -                -                

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 28                   (446)                (95)                (512)              

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

(พันบาท) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (167)                -                  (167)              -                

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (167)                -                  (167)              -                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (139)                (446)                (262)              (512)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 18,739            12,412            14,110           14,470           

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 16,734            13,132            14,372           14,982           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,144              (274)                -                -                

กําไรสําหรับงวด 18,878            12,858            14,372           14,982           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 16,599            12,686            14,110           14,470           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,140              (274)                -                -                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 18,739            12,412            14,110           14,470           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.018 0.014 0.015 0.016 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 11

รายไดจ้ากการให้บริการ 121,432          159,550          121,432         159,550         

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 9,980              10,415            9,980             10,415           

รายไดจ้ากการขาย 2,984              -                  -                -                

รายไดอื้น 4 15,421            2,535              14,663           2,503             

รวมรายได้ 149,817          172,500          146,075         172,468         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 76,143            100,166          76,143           100,166         

ตน้ทุนขาย 2,335              -                  -                -                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42,748            39,312            33,268           37,851           

ตน้ทุนทางการเงิน 4,191              2,572              8,649             2,003             

รวมค่าใช้จ่าย 125,417          142,050          118,060         140,020         

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 24,400            30,450            28,015           32,448           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (525)                287                 316                287                

กําไรสําหรับงวด 23,875            30,737            28,331           32,735           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 5 1                     24                   (56)                (112)              

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 180                 -                  -                -                

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 181                 24                   (56)                (112)              

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 104                 -                  104                -                

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (167)                -                  (167)              -                

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (63)                  -                  (63)                -                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 118                 24                   (119)              (112)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 23,993            30,761            28,212           32,623           

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 22,827            31,073            28,331           32,735           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,048              (336)                -                -                

กําไรสําหรับงวด 23,875            30,737            28,331           32,735           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 22,943            31,097            28,212           32,623           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,050              (336)                -                -                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 23,993            30,761            28,212           32,623           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.025 0.033 0.030 0.035 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561

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

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมผ่านการรวมธุรกิจ -                         -                         -                        -                      -                      -                            16,104 16,104                

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจ

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                         -                         -                        31,073                -                      31,073                       (336)                    30,737 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                        -                      24                       24                             -                      24 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        31,073 24 31,097 (336)                    30,761 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 465,000                  297,619                  26,000 127,474 929 917,022                     70,728                987,750 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอืนของ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือขาย บริษทัใหญ่ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                         -                         -                        (55,800)               -                      (55,800) -                      (55,800)               

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                        (55,800)               -                      (55,800)                     -                      (55,800)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                         -                         -                        22,827                -                      22,827                       1,048                  23,875 

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                         -                         -                        (63)                      179                     116                           2                         118 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        22,764 179 22,943                       1,050                  23,993 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 465,000                  297,619                  29,300                  118,845              1,077                  911,841                     75,873                987,714              

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                      -                      -                      32,735                -                      32,735                 

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื -                      -                      -                      -                      (112)                    (112)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      32,735                (112) 32,623 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2561 465,000              297,619              26,000 128,372 244 917,235 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอนืของ

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                      -                      -                      (55,800)               -                      (55,800)                

    รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                      -                      (55,800)               -                      (55,800)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                      -                      -                      28,331 -                      28,331 

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื -                      -                      -                      (63)                      (56)                      (119)                     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      28,268 (56) 28,212 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2562 465,000              297,619              29,300                 128,402              -                      920,321               

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 23,875            30,737 28,331 32,735 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 525                 (287)                (316)                (287)                

ตน้ทุนทางการเงิน 4,191              2,572              8,649              2,003              

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,503              4,245              4,546              4,245              

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด (299)                (1,345)             (105)                (1,344)             

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 62                   -                  62                   -                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 91                   179                 91                   179                 

ดอกเบียรับ (288)                (290)                (12,730)           (502)                

36,660 35,811 28,528 37,029 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (1,364)             (1,672) (1,364)             (1,672)

ลูกหนีอืน (13,197)           (10,160) 7,383              (588)

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 5,856              5,422 5,856              5,422 

สินคา้คงเหลือ (2,802)             -                  -                  -                  

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง (1,146)             (1,476) (1,146)             (1,476)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (9,644)             -                  (6,595)             -                  

เจา้หนีการคา้ 4,039              9,641 4,039              9,641 

เจา้หนีอืน 329                 997 (411)                (3,674)

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

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 18,673 38,343 36,232 44,462 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (2,741)             (3,081) (2,441)             (3,051)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 15,932 35,262 33,791 41,411 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด 36,400            553,010          13,000            552,940          

เงินสดจ่ายเพอืซือกองทุนเปิด -                  (243,100)         -                  (242,700)         

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

เงินสดรับจากตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด -                  60,000            -                  60,000            

เงินสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการอืน (3,000)             -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  (159,000)         (12,000)           

เงินสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  (135,000)         -                  

เงินสดรับจากการใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการอืน 2,300              -                  -                  -                  

เงินสดรับจากการใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  16,000            -                  

เงินสดรับจากการใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  264                 -                  

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง 599                 -                  599                 -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีไดม้า -                  (88,497)           -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (89,500)           

เงินสดจ่ายจากการเพมิทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (216,340)         

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                  54,960            -                  -                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 10                   -                  10                   -                  

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (330,930)         (163,224)         (7,053)             (8,488)             

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (658)                (1,141)             (658)                (1,141)             

รับดอกเบีย 312                 290                 14,905            234                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (294,967) 112,298 (256,933) (16,995)

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 158,600          80,000            158,600          80,000            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 133,650          30,000            133,650          30,000            

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (43,257)           (80,000)           (22,000)           (80,000)           

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (27,509)           (56,984)           (20,417)           (56,984)           

เงินสดรับจากหนีสินซึงเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน 51,811            -                  -                  -                  

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดจาก

   สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ (4,188)             (614)                (505)                (670)                

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (55,800)           -                  (55,800)           -                  

ดอกเบียจา่ย (5,601)             (2,799)             (10,690)           (2,173)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 207,706 (30,397) 182,838 (29,827)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (71,329) 117,163 (40,304) (5,411)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 51,925 138,948 39,073 16,150 

รายการทีไม่เป็นเงินสดทีสําคัญ

เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ 29,209            -                  -                  -                  

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

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 าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
12 ภาษีเงินได ้
13 เงินปันผล 
14 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
 
  
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัพลงังาน  

 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชวิ้จารณญาณเพ่ิมเติม
ในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17 
 

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 านวณโดย
ใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ใน
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ   
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ  8 ส าหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนท่ี
ความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและกลุ่มบริษทัมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญัในระหว่างงวดมี
ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย อลัเทอเนทีฟ เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทรานส์ เอนเนอยี จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 
นโยบายการก าหนดราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุป
ไดด้งัน้ี    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย         
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  348  206 
รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  114  19 
ดอกเบ้ียรับ -  -  7,719  268 
ค่าเช่า -  -  -  9 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 46  52  46  52 
ซ้ือวตัถุดิบ 2,340  -  -  - 

ค่าเช่า 150  -  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 187  -  -  - 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 3,918  3,378  3,711  3,701 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  1  -  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 3,918  3,379  3,711  3,702 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย  
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  526  206 
รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  444  19 
ดอกเบ้ียรับ -  -  12,420  268 
ค่าเช่า -  -  -  23 
        
 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 86  96  86  96 
ซ้ือวตัถุดิบ 2,340  -  -  - 

ค่าเช่า 150  -  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 187  -  -  - 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 7,135  7,491  6,928  7,414 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  1  -  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 7,135  7,492  6,928  7,415 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
        
บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั 876  - -  - 
บริษทั ธารสุวรรณ จ ากดั 31  25 31  25 
รวม 907  25  31  25 

 
เจ้าหนีอ้ื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
        
บริษทั เอน็15 เทคโนโลยี จ ากดั 150  - -  - 
บริษทั บี.พี. 15 จ ากดั 9  - -  - 
บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จ ากดั 6  - -  - 
รวม 165  -  -  - 
 

 

 
 

 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีดงัน้ี 
 
 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

    

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัย่อย            
บริษทั แม่กระทิง 
   เพาเวอร์ จ ากดั 

MOR+2.75  MOR+2.75, 
10.46 

  
16,000 

  
159,000 

  
(16,000) 

  
159,000 

รวม     16,000      159,000 

    

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัย่อย            
บริษทั แม่กระทิง 
   เพาเวอร์ จ ากดั 

 
MLR+0.25 

  
MLR+0.25 

  
145,000 

  
135,000 

  
- 

  
280,000 

บริษทั อาร์อีไบโอ 
   ฟูเอลส์ จ ากดั 

 
8.0 

  
8.0 

  
12,000 

  
- 

  
(264) 

  
11,736 

รวม     157,000      291,736 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของ
ตลาดมีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

   2561  ซ้ือ  ขาย  ยติุธรรม   2562 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว            
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - กองทุนเปิด   65,522  -  (36,101)  1  29,422 
รวม   65,522        29,422 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

   2561  ซ้ือ  ขาย  ยติุธรรม   2562 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว            
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - กองทุนเปิด   12,959  -  (12,895)  (56)  8 
รวม   12,959        8 
 

6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน - ส่วนท่ีหมุนเวียน 43,506  42,142  43,506  42,142 
  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 37,320  37,320  126,690  126,690  175,013  190,849  339,023  354,859 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (19,251)  (19,727)  (65,661)  (68,119)  (43,712)  (50,758)  (128,624)  (138,604) 

  สุทธิ 18,069  17,593  61,029  58,571  131,301  140,091  210,399  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 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

         เงินปันผลรับ  

  
ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

   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 าหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดั  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 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จ าหน่ายและโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

   (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  504  -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  59,569  -  -  - 
ระบบไฟฟ้า  961  -  -  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  289  72  16  72 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  889  -  672  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  206,234  59,569  6,365  - 
รวม  208,877  59,641  7,053  72 

 

10 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงินรวม  
 

  

เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนั
การเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนั
การเงิน  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   61,257  191,567  1,511  254,335 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   115,343  106,141  47,623  269,107 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสด   165  234  634  1,033 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562   176,765  297,942  49,768  524,475 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 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 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก
การจดัหาเงิน  136,600  113,233  (505)  249,328 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่
เงินสด  165  195  31  391 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562  176,765  281,495  1,037  459,297 

 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 135 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ก าหนด
ช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ1.875 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2.5 ต่อปี จ านวน 72 
งวด โดยเร่ิมช าระในเดือนมีนาคม 2562 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น 
การค ้าประกนัหน้ีสิน และการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 224,675  131,623  122,975  103,258 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 100,983  100,983  -  - 
 325,658  232,606  122,975  103,258 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 157 ลา้นบาท
และ 116 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กบับริษทัแห่ง
หน่ึง สัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดช้ าระเงินวางประกนัจ านวน 8.23 ลา้นบาท ณ วนัท าสัญญาเช่า และ
สัญญาเช่าดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่และผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 39.66 ลา้นบาท 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงานท่ีรายงานและการจ าแนกรายได้ตามประเภทสินค้าและบริการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                    
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 59,514  81,577  -  -  59,514  81,577  -  -  59,514  81,577 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 4,962  5,181  -  -  4,962  5,181  -  -  4,962  5,181 
- รายไดจ้ากการขาย -  -  1,550  -  1,550  -  -  -  1,550  - 
รายไดอ่ื้น 8,667  1,824  12,923  74  21,590  1,898  (8,181)  (501)  13,409  1,397 

รวม 73,143  88,582  14,473  74  87,616  88,656  (8,181)  (501)  79,435  88,155 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
14,194 

 
 

14,823 
 

 
7,769 

 
 

(1,856) 
 

 
21,963 

 
 

12,967 
 

 
(3,029) 

 
 

(268) 
 

 
18,934 

 
 

12,699 
                    

 
 
 
 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด อดัก๊าซธรรมชาติ  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                    
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 121,432  159,550  -  -  121,432  159,550  -  -  121,432  159,550 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 9,980  10,415  -  -  9,980  10,415  -  -  9,980  10,415 

- รายไดจ้ากการขาย -  -  2,984  -  2,984  -  -  -  2,984  - 

รายไดอ่ื้น 14,663  2,503  14,148  547  28,811  3,050  (13,390)  (515)  15,421  2,535 

รวม 146,075  172,468  17,132  547  163,207  173,015  (13,390)  (515)  149,817  172,500 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
28,015 

 
 

32,448 
 

 
3,600 

 
 

(1,730) 
 

 
31,615 

 
 

30,718 
 

 
(7,215) 

 
 

(268) 
 

 
24,400 

 
 

30,450 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน                     
   ณ วนัที่ 30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 1,427,464  1,197,982  1,043,839  863,981  2,471,303  2,061,963  (860,368)  (570,070)  1,610,935  1,491,893 
หน้ีสินส่วนงาน                    
   ณ วนัที่ 30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 507,143  250,073  553,173  376,793  1,060,316  626,866  (437,095)  (154,494)  623,221  472,372 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาษเีงินได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 คือร้อยละ 2.15 และ (1.13) ตามล าดับ (30 มิถุนายน 2561: ร้อยละ (0.94) และ (0.88) ตามล าดับ)การ
เปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก
สิทธิประโยชนโ์ดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 

13 เงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 24 เมษายน 2562 7 พฤษภาคม 2562 0.06  55.8 

 

14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
วันที่ 30 มิถุนายน 

   
 งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)  16,734  13,132  14,372  14,982 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้ว
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
930,000  930,000  930,000  930,000 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.018  0.014  0.015  0.016 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  
วันที่ 30 มิถุนายน 

   
 งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)  22,827  31,073  28,331  32,735 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
930,000  930,000  930,000  930,000 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.025  0.033  0.030  0.035 

 
15 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 

 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 2    ระดบั 2 
 (พันบาท) 
30 มถุินายน 2562        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่า
ด้วยมลูค่ายติุธรรม 

       

กองทุนเปิด 29,422  29,422  8  8 

        

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว -  -  291,736  291,961 
เงินกูย้ืมระยะยาว 297,942  295,910  281,495  279,726 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ มีมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เน่ืองจาก 
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

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

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 2    ระดบั 2 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2561        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่า

ด้วยมลูค่ายติุธรรม 

       

กองทุนเปิด 65,522  65,522  12,959  12,959 
        
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว -  -  157,000  157,421 
เงินกูย้ืมระยะยาว 191,567  188,498  168,067  165,697 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

34 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 

กองทุนเปิดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศ ณ วนัท่ีวดัมูลค่า
เงินลงทุน  
 
เคร่ืองมือทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี_ใชวิ้ธีส่วนลดกระแสเงินสดซ่ึง
ใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั  
 

16 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้    
อาคาร 68,894  - 
ซอฟตแ์วร์ 547  547 
เคร่ืองจกัรและและอุปกรณ์ 6,376  6,276 
รวม 75,817  6,822 
    

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 45,913  10,535 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 80,986  6,492 
หลงัจากหา้ปี 13,427  - 
รวม 140,327  17,027 
    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  55,570  53,770 
รวม 55,570  53,770 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

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 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
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