
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(โศภิษฐ์ พรหมพล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 สิงหาคม 2563 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,508              82,209                   12,983              8,552            

เงินลงทุนชวัคราว 15,473              67,934                   12                     40,053          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

และจะถึงกาํหนดเบิกใชภ้ายในหนึงปี 9 -                    1,255                     -                    -                

ลูกหนีการคา้ 5 92,265              93,530                   35,045              40,548          

ลูกหนีสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 19,090              18,567                   19,090              18,567          

ลูกหนีอืน 4 56,225              55,221                   6,189                8,687            

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                    20,000                   13,935              34,000          

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการอืน 1,997                10,000                   1,997                10,000          

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 -                    -                         1,855                1,733            

สินคา้คงเหลือ 9,523                11,283                   -                    -                

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองหมุนเวียน 2,446                3,057                     2,166                2,835            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 251,527            363,056                 93,272              164,975        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 5,569                4,251 500                   500 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                    -                         512,539            512,539        

ลูกหนีสัญญาเช่าการเงิน 6 178,889            185,743 178,889            185,743        

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                    -                         284,189            289,188        

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองไม่หมุนเวียน 3,176                3,259 3,176                3,259            

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 171,618 171,618 -                    -                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 933,583            930,702 144,439            135,779        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 112,184            115,197 6,061                6,321            

ค่าความนิยม 8,077 8,077 -                    -                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 14,399              14,361 13,369              13,434          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,427,495         1,433,208              1,143,162         1,146,763     

รวมสินทรัพย์ 1,679,022         1,796,264              1,236,434         1,311,738     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

งบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน 4, 9 33,544             101,112               11,800             69,630         

เจา้หนีการคา้ 4 29,556             27,917                 15,266             15,597         

เจา้หนีอืน 4 27,076             92,241                 10,415             18,022         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 82,525             71,932                 55,671             56,525         

หนีสินตามสญัญาเช่า

    ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 12,744             9,433                   3,009               553              

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 185,445           302,635               96,161             160,327       

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 423,496           443,910               188,295           196,886       

หนีสินตามสญัญาเช่า 9 43,222             27,307                 8,466               -               

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,564             31,201                 9,359               10,216         

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,056               929                      1,056               929              

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,090               1,090                   1,090               1,090           

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 499,428           504,437               208,266           209,121       

รวมหนสิีน 684,873           807,072               304,427           369,448       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามญั

    จาํนวน 930,000,000 หุ้น มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 465,000           465,000               465,000           465,000       

   ทุนทีออกและชาํระแลว้  (หุ้นสามญั

    จาํนวน 930,000,000 หุ้น มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 465,000           465,000               465,000           465,000       

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

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31,820             31,820                 31,820             31,820         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 123,637           121,055               137,568           147,846       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                   80                        -                  5                  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 918,076           915,574               932,007           942,290       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 76,073             73,618                 -                  -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 994,149           989,192               932,007           942,290       

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,679,022        1,796,264            1,236,434        1,311,738    

(พันบาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 10

รายไดจ้ากการให้บริการ 45,833            59,514            45,833            59,514            

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 4,721              4,962              4,721              4,962              

รายไดจ้ากการขาย 82,293            1,550              -                  -                  

รายไดอื้น 4 538                 13,409            5,637              8,667              

รวมรายได้ 133,385          79,435            56,191            73,143            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 30,524            36,941            29,700            36,941            

ตน้ทุนขาย 4 58,215            1,210              -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 4 22,938            22,112            17,247            16,733            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 7,863              238                 2,746              5,275              

รวมค่าใช้จ่าย 119,540          60,501            49,693            58,949            

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,845            18,934            6,498              14,194            

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 437                 (56)                  51                   178                 

กาํไรสําหรับงวด 14,282            18,878            6,549              14,372            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                  (152)                -                  (95)                  

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  180                 -                  -                  

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  28                   -                  (95)                  

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

(พันบาท) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  (167)                -                  (167)                

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  (167)                -                  (167)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                  (139)                -                  (262)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,282            18,739            6,549              14,110            

การแบ่งกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,823            16,734            6,549              14,372            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,459              2,144              -                  -                  

กาํไรสําหรับงวด 14,282            18,878            6,549              14,372            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,823            16,599            6,549              14,110            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,459              2,140              -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,282            18,739            6,549              14,110            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.014 0.018 0.007 0.015 

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 10

รายไดจ้ากการให้บริการ 103,140          121,432          103,140          121,432          

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 9,504              9,980              9,504              9,980              

รายไดจ้ากการขาย 162,818          2,984              -                  -                  

รายไดอื้น 4 1,552              15,421            12,457            14,663            

รวมรายได้ 277,014          149,817          125,101          146,075          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 67,683            76,143            67,683            76,143            

ตน้ทุนขาย 4 115,574          2,335              -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 4 49,492            42,748            34,514            33,268            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 16,810            4,191              6,705              8,649              

รวมค่าใช้จ่าย 249,559          125,417          108,902          118,060          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 27,455            24,400            16,199            28,015            

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 809                 (525)                17                   316                 

กาํไรสําหรับงวด 28,264            23,875            16,216            28,331            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (80)                  1                     (5)                    (56)                  

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  180                 -                  -                  

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (80)                  181                 (5)                    (56)                  

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ -                  104                 -                  104                 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23                   (167)                23                   (167)                

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23                   (63)                  23                   (63)                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (57)                  118                 18                   (119)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 28,207            23,993            16,234            28,212            

การแบ่งกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 25,809            22,827            16,216            28,331            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,455              1,048              -                  -                  

กาํไรสําหรับงวด 28,264            23,875            16,216            28,331            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 25,752            22,943            16,234            28,212            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,455              1,050              -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 28,207            23,993            16,234            28,212            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.028 0.025 0.017 0.030 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอืนของ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุ้น รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย บริษทัใหญ่ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                         -                         -                        (55,800)               -                      (55,800)                     -                      (55,800)               

    รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                         -                         -                        (55,800)               -                      (55,800)                     -                      (55,800)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                        (63)                      179                     116                           2                         118 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        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 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน บริษทัใหญ่ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 465,000                  297,619                  31,820                  121,055              80                       915,574                     73,618                989,192 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                         -                         -                        -                      -                      -                            -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 465,000                  297,619                  31,820                  121,055              80                       915,574                     73,618                989,192              

รายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                         -                         -                        (23,250)               -                      (23,250) -                      (23,250)               

    รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                         -                         -                        (23,250)               -                      (23,250)                     -                      (23,250)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                         -                         -                        25,809                -                      25,809                       2,455                  28,264 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                        23                       (80)                      (57)                            -                      (57)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                        25,832 (80)                      25,752                       2,455                  28,207 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 465,000                  297,619                  31,820                  123,637              -                      918,076                     76,073                994,149              

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอนืของ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                     -                      (55,800)              -                      (55,800)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                      28,331 -                      28,331 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                     -                     -                      (63)                     (56)                      (119)                     

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

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทรีายงานในงวดก่อน 465,000              297,619              31,820                 147,846              5                          942,290               

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                     -                     -                      (3,267)                -                      (3,267)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 465,000              297,619              31,820                 144,579              5                          939,023               

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                     -                     -                      (23,250)              -                      (23,250)                

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                     -                      (23,250)              -                      (23,250)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                      16,216                -                      16,216                 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                     -                     -                      23                       (5)                        18                        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                      16,239                (5)                        16,234                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 465,000              297,619              31,820                 137,568              -                      932,007               

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 28,264        23,875 16,216        28,331 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (809)            525             (17)              (316)            

ตน้ทุนทางการเงิน 16,810        4,191          6,705          8,649          

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,015        8,503          6,702          4,546          

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด (209)            (299)            (45)              (105)            

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ -              62               -              62               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 127             91               127             91               

ดอกเบียรับ (411)            (288)            (11,564)       (12,730)       

76,787 36,660 18,124 28,528 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 1,265          (1,364) 5,503          (1,364)

ลูกหนีอืน 1,891          (13,197) 1,961          7,383 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 6,331          5,856 6,331          5,856 

สินคา้คงเหลือ 1,760          (2,802)         -              -              

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง 694             (1,146) 752             (1,146)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (38)              (9,644)         65               (6,595)         

เจา้หนีการคา้ 1,639          4,039 (331)            4,039 

เจา้หนีอืน (556)            329 (3,754)         (411)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -              (58)              -              (58)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 89,773 18,673 28,651 36,232 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (2,996)         (2,741) (2,987)         (2,441)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 86,777 15,932 25,664 33,791 

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 56,172        36,400        40,567        13,000        

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชวัคราว (3,502)         -              (502)            -              

เงินสดใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการอืน (2,000)         (3,000)         (2,000)         -              

เงินสดใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -              -              -              (159,000)     

เงินสดใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -              -              -              (135,000)     

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการอืน 10,003        2,300          10,003        -              

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 20,000        -              20,000        16,000        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -              -              858             264             

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง (เพมิขึน) (63)              599             -              599             

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ -              10               -              10               

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (70,554)       (330,930)     (4,275)         (7,053)         

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (896)            (658)            (844)            (658)            

รับดอกเบีย 262             312             14,142        14,905        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 9,422 (294,967) 77,949 (256,933)

(พันบาท) 

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 44,062        158,600      42,000        158,600      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,850        133,650      14,850        133,650      

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน (112,000)     (43,257)       (112,000)     (22,000)       

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (25,059)       (27,509)       (24,539)       (20,417)       

เงินสดรับจากหนีสินซึงเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน -              51,811        -              -              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -              -              11,800        -              

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (6,841)         (4,188)         (1,996)         (505)            

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (23,250)       (55,800)       (23,250)       (55,800)       

ดอกเบียจ่าย (15,662)       (5,601)         (6,047)         (10,690)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (123,900) 207,706 (99,182) 182,838 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (27,701)       (71,329) 4,431          (40,304)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 82,209        123,254      8,552          79,377        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 54,508 51,925 12,983 39,073 

รายการทีไม่เป็นเงนิสดทีสําคญั

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนั 320 -              320 -              

เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ -              29,209        -              -              

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 ลูกหน้ีการคา้ 

6 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 

7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

10 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

11 สัญญาเช่า 

12 ภาษีเงินได ้

13 เงินปันผล 

14 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจ

หลกัเก่ียวกบัพลงังาน  
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปี และจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป

แลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้  
 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี   

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

 กาํไรสะสม –  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 กาํไรสะสม –  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  121,055  147,846 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก     

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน     

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก(2) -  (4,084) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  -  817 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  121,055  144,579 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํเสนอใน 

ปี 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ

สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 

9 ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และ 

เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ

ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ีย

ตามสัญญา  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอดมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

งบการเงินรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,209  -  -  82,209 

ลูกหน้ีการคา้ 93,530  -  -  93,530 

ลูกคา้อ่ืน 55,221  -  -  55,221 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 204,310  -  -  204,310 

เงินใหกู้ย้มื 30,000  -  -  30,000 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 5,506  -  -  5,506 

- ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้ 40  40  -  - 

- ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 67,894  67,894  -  - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 73,440  67,934  -  5,506 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (พันบาท) 

หนีสิ้นทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน 101,112  -  -  101,112 

เจา้หน้ีการคา้ 27,917  -  -  27,917 

เจา้หน้ีอ่ืน 92,241  -  -  92,241 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 515,842  -  -  515,842 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 36,740  -  -  36,740 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,552  -  -  8,552 

ลูกหน้ีการคา้ 40,548  -  -  40,548 

ลูกคา้อ่ืน 8,687  -  -  8,687 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 204,310  -  -  204,310 

เงินใหกู้ย้มื 334,921  -  -  334,921 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 500  -  -  500 

- ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้ 40  40  -  - 

- ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 40,013  40,013  -  - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 40,553  40,053  -  500 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (พันบาท) 

หนีสิ้นทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน 69,630  -  -  69,630 

เจา้หน้ีการคา้ 15,597  -  -  15,597 

เจา้หน้ีอ่ืน 18,022  -  -  18,022 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 253,411  -  -  253,411 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 553  -  -  553 

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการ

คาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่า

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอย่างไร 

และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน 

ตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเพิ่มขึ้น ดงัน้ี 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สาํหรับ 

   

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,084 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  4,084 

 

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบ

แทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทั

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า

ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า   

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 

12 เดือน   



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

24 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 20,276  8,943 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ลดลง (315)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (19,961)  (8,943) 
 

ทั้งน้ี ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม

ส่วนเพ่ิมและขอ้ยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น รวมกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่ม

บริษัทและบริษัทจึงรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นจํานวน 20.28 ล้านบาท 

และ 8.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตั้งแต่ร้อยละ 4.40 ถึง 

5.88 ต่อปี 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ 

ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและส่วนงานอ่ืนๆ 
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย         

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  59  348 

รายไดค้่าบริการอ่ืน -  -  139  114 

ดอกเบ้ียรับ -  -  5,111  7,719 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  70  - 

        

        

        

        

        



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดค้่าสาธารณูปโภค 47  46  47  46 

รายไดจ้ากการขายก๊าซไบโอมีเทนอดั 116  -  -             - 

รายไดค้่าบริการอ่ืน 45  -  3  - 

ซ้ือวตัถุดิบ 17,217  2,340  -  - 

ค่าขนส่ง 1,185  -  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 739  187  -  - 

ค่าเช่า 360  -  -  - 

        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 4,072  3,918  3,756  3,711 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14  -  14  - 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 4,086  3,918  3,770  3,711 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย         

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  118  526 

รายไดค้่าบริการอ่ืน -  -  279  444 

ดอกเบ้ียรับ -  -  11,222  12,420 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  80  - 
        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดค้่าสาธารณูปโภค 88  86  88  86 

รายไดจ้ากการขายก๊าซไบโอมีเทนอดั 260  -  -  - 

รายไดค้่าบริการอ่ืน 114  -  6  - 

ดอกเบ้ียรับ 178  -  178  - 

ซ้ือวตัถุดิบ 40,829  2,340  -  - 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

ค่าขนส่ง 2,306  -  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 1,402  187  -  - 

ค่าเช่า 360  -  -  - 

        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 10,256  7,135  9,904  6,928 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 29  -  29  - 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 10,285  7,135  9,933  6,928 
 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น  

บริษัทย่อย        

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั -  -  274  340 

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั -  -  21  5,199 

บริษทั เอสเคอี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

   (เดิมช่ือ : บริษทั สากล เอนเนอย ีไบโอแมส  

   พาวเวอร์ 15 จาํกดั) - 

 

- 

  

 

16 

 

- 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั -  -  9  - 

 -  -  320  5,539 

        

        

        



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 57  174  16  117 

บริษทั ธารธนาคม จาํกดั 9  116 -  - 

บริษทั บี.พี. 15 จาํกดั 16  16 -  - 

 82  306 16  117 

รวม 82  306 336  5,656 

        

เจ้าหน้ีการค้า   

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษทั บี.พี. 15 จาํกดั 2,864  6,430  -  - 

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 710  996  -  - 

บริษทั ธารธนาคม จาํกดั 169  323  -  - 

รวม 3,743  7,749  -  - 

        

เจ้าหน้ีอื่น  

บริษัทย่อย        

บริษทั เอสเคอี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

   (เดิมช่ือ : บริษทั สากล เอนเนอย ีไบโอแมส  

   พาวเวอร์ 15 จาํกดั) - 

  

 

- 
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- 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั -  -  47  - 

 -  -  79  - 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทั พีทีซี โฮลด้ิง จาํกดั 13  5  -  - 

บริษทั ทรานส์ เอนเนอย ีจาํกดั -  34  -  - 

อ่ืนๆ -  103  -  1 

 13  142  -  1 

รวม 13  142  79  1 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน   

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

 2562  2563   2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน            

บริษทั ธารสุวรรณ จาํกดั 5.50  -  20,000  -  20,000  - 

 

 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

บริษัทย่อย            

บริษทั แม่กระทิง 

   เพาเวอร์ จาํกดั 

 

MOR+2.75 

  

MOR+2.75 

  

14,000 

  

- 

  

- 

  

14,000 

            

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน           

บริษทั ธารสุวรรณ  จาํกดั 5.50  -  20,000  -  20,000  - 

     34,000      14,000 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    -      (65) 

สุทธิ     34,000      13,935 

            

            

            

            

            



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

บริษัทย่อย            

บริษทั แม่กระทิง 

   เพาเวอร์ จาํกดั 

 

MLR+0.25 

  

MLR+0.25 

  

280,000 

  

- 

  

- 

  

280,000 

บริษทั อาร์อี ไบโอ 

   ฟูเอลส์ จาํกดั 

 

8.00 

  

7.35 - 8.00  

  

10,921 

  

- 

  

858 

  

10,063 
 

    290,921      290,063 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    -      (4,019) 

สุทธิ     290,921      286,044 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษัทย่อย            

บริษทั เอสเคอี  

   ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

   (เดิมช่ือ : บริษทั สากล   

    เอนเนอย ีไบโอแมส  

    พาวเวอร์ 15 จาํกดั) 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

4.00 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

8,000 

  

 

 

 

- 

  

 

 

 

8,000 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั -  4.00  -  3,800  -  3,800 

รวม     -      11,800 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งขนส่งก๊าซไบโอมีเทนอดักบับริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อขนส่งก๊าซไบโอมีเทนอดัจากสถานีก๊าซไปยงัลูกคา้ของบริษทัยอ่ย ภายใตร้าคาและเง่ือนไข

ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึง สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัไดส่้งมอบและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัรับมอบทรัพยสิ์นท่ี

เช่า ภายใตข้อ้ตกลงค่าเช่าและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคือ การ

มีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั และนโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายไดค้่าเช่าเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม

สัญญา 

 

5 ลูกหนีก้ารค้า 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 92,265  93,530  35,045  40,548 

  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

31 

6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 

 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 37,321  37,320  126,690  126,690  143,341  159,177  307,352  323,187 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (18,231)  (18,753)  (60,310)  (63,064)  (30,832)  (37,060)  (109,373)  (118,877) 

  สุทธิ 19,090  18,567  66,380  63,626  112,509  122,117  197,979  204,310 

 

บริษทัทาํสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) “ปตท.” จาํนวนสองสัญญา เพื่อดาํเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามลาํดบั ซ่ึงสัญญาดงักล่าว

เขา้เง่ือนไขวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสัญญาเช่า 

 

 
 

 

 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        เงินปันผลรับ  

  

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 

มิถุนายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

มิถุนายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 30 

มิถุนายน 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอสเค 15 จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 99.99  99.99  140,000  140,000  140,000  140,000  -  - 

บริษทั เอสเคอี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

   (เดิมช่ือ : บริษทั สากล เอนเนอยี  

   ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จาํกดั) 

 

 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

 

 

99.99 

  

 

99.99 

  

 

62,000 

  

 

62,000 

  

 

61,999 

  

 

61,999 

  

 

- 

  

 

- 

บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 80.00  80.00  282,300  282,300  285,840  285,840  -  - 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดั 75.95  75.95  21,000  21,000  24,700  24,700  -  - 

รวม      505,300  505,300  512,539  512,539  -  - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย และบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จําหน่ายและโอนอาคารและอุปกรณ์ ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การซ้ือและ

โอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ

โอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,000  -  -  - 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 265  -  265  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  (439)  -  - 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 997  -  13  - 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3,949  -  157  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 4,096  (8,084)  1,116  - 

รวม 14,307  (8,523)  1,551  - 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นระยะเวลาตั้งแต่  

4 ปีถึง 14 ปี โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายุสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้มีไวเ้พื่อใช้งาน

เป็นจาํนวน 23.77 ลา้นบาท และ 11.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

9 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  

 เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้มื

ระยะสั้น  

เงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนั

การเงิน  

หน้ีสินตาม

สัญญาเช่า  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 101,112  515,842  36,740  653,694 

การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการ

จดัหาเงิน (67,938)  (10,209)  (6,841)  (84,988) 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด 370  388  26,067  26,825 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 33,544  506,021  55,966  595,531 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  

เงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนั

การเงิน  

หน้ีสินตาม

สัญญาเช่า  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 69,630  253,411  553  323,594 

การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการ

จดัหาเงิน (58,200)  (9,689)  (1,996)  (69,885) 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด 370  244  12,918  13,532 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 11,800  243,966  11,475  267,241 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดของ

หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั 

   ในการเบิกใช ้ 5,569  

 

5,506  500  

 

500 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 171,618  171,618  -  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 830,744  869,401  83,431  83,431 

รวม 1,007,931  1,046,525  83,931  83,931 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 176 ลา้นบาท

และ 175 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานท่ีรายงานและการจําแนกรายได้ตามประเภทสินค้าและบริการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ  ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 

  วันท่ี  30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

     (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        

- รายไดจ้ากการให้บริการ 45,833  59,514  -  -  -  -  45,833  59,514  -  -  45,833  59,514 

- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 4,721  4,962  -  -  -  -  4,721  4,962  -  -  4,721  4,962 

- รายไดจ้ากการขาย -  -  77,998  -  4,295  1,550  82,293  1,550  -  -  82,293  1,550 

รายไดอ้ื่น 5,637  8,667  193  738  143  12,193  5,973  21,598  (5,435)  (8,189)  538  13,409 

รวม 56,191  73,143  78,191  738  4,438  13,743  138,820  87,624  (5,435)  (8,189)  133,385  79,435 

                        

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 

6,498 
 

 

14,194 

  

12,063 
 

 

(2,334) 
 

 

(3,873) 
 

 

10,102 
 

 

14,688 
 

 

21,962 
 

 

(843) 
 

 

(3,028) 
 

 

13,845 
 

   

18,934 

                        

                        

                        

                        

  
   

 
 

 
   

 
        

    

 

 
 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ  ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 

  วันท่ี  30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

     (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        

- รายไดจ้ากการให้บริการ 103,140  121,432  -  -  -  -  103,140  121,432  -  -  103,140  121,432 

- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 9,504  9,980  -  -  -  -  9,504  9,980  -  -  9,504  9,980 

- รายไดจ้ากการขาย -  -  152,131  -  10,687  2,984  162,818  2,984  -  -  162,818  2,984 

รายไดอ้ื่น 12,457  14,663  503  944  401  13,204  13,361  28,811  (11,809)  (13,390)  1,552  15,421 

รวม 125,101  146,075  152,634  944  11,088  16,188  288,823  163,207  (11,809)  (13,390)  277,014  149,817 

                        

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 

16,199 
 

 

28,015 

  

19,128 
 

 

(4,028) 
 

 

(5,437) 
 

 

7,628 
 

 

29,890 
 

 

31,615 
 

 

(2,435) 
 

 

(7,215) 
 

 

27,455 
 

   

24,400 

                        

สินทรัพยส่์วนงาน                         

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน/ 

   31 ธนัวาคม 

 

1,236,434 
 

 

1,311,738 
 

 

885,970 
 

 

931,440 
 

 

283,809 
 

 

282,445 
 

 

2,406,213 
 

 

2,525,623 
 

 

(727,191) 
 

 

(729,359)   

  

1,679,022 

  

1,796,264 

หน้ีสินส่วนงาน                        

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน/ 

   31 ธนัวาคม 

 

304,427 
 

 

369,448 
 

 

607,367 
 

 

667,962 
 

 

66,623 
 

 

60,487 
 

 

978,417 
 

 

1,097,897 
 

 

(293,544) 
 

 

(290,825) 

  

684,873 

  

807,072 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สัญญาเช่า 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงิน 4,721  4,721 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  846  122 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 7  7 

    

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563    

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงิน 9,504  9,504 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  1,439  231 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 15  15 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 6.84 ลา้นบาท และ 2.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

12 ภาษีเงินได้  

 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจาํปีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้

แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

คือร้อยละ (2.95) และ (0.11) ตามลาํดบั (30 มิถนุายน 2562: ร้อยละ 2.15 และ (1.13) ตามลาํดับ) การเปล่ียนแปลงใน

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากสิทธิ

ประโยชน์โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปีก่อน 

 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินปันผล 

  

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563      

เงินปันผลระหวา่งกาล 9 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.025  23.25 

      

ปี 2562      

เงินปันผลประจาํปี 24 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 0.060  55.80 

 
14 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไร

สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง

การคาํนวณดงัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     

        วันที่ 30 มิถุนายน    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็น 

          ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั    

(ขั้นพื้นฐาน) 

 

12,823 

 

16,734 

 

6,549 

 

14,372 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  930,000  930,000  930,000  930,000 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.014  0.018  0.007  0.015 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด     

        วันที่ 30 มิถุนายน    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็น 

          ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั    

(ขั้นพื้นฐาน) 

 

25,809 

 

22,827 

 

16,216 

 

28,331 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  930,000  930,000  930,000  930,000 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.028  0.025  0.017  0.030 

 

15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

   งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

ตราสารทุน 12  -  12  -  -  12 

ตราสารหน้ี 15,461  -  -  15,461  -  15,461 

            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงิน 

 

- 

 

24,577  -  22,572  -  22,572 
 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

ตราสารทุน 12  -  12  -  -  12 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

 

- 

  

10,063 

 

- 

  

8,620 

 

- 

  

8,620 

            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงิน 

 

- 

 

24,577  -  22,572  -  22,572 
 

 

 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินเหล่านั้นจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 2    ระดบั 2 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

       

ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้ 40  40  40  40 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 67,894  67,894  40,013  40,013 

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่

ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

       

เงินให้กูย้มืระยะยาว -  -  10,921  8,786 

เงินกูย้ืมระยะยาว 14,672  13,837  14,672  13,837 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน แสดงดว้ย

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน และสําหรับตราสารหน้ีท่ีมีการประกาศปิดกอง ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่าโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีประกาศปิดกอง กระทบยอดดว้ยผลตอบแทนท่ีประกาศจ่ายคืนใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นคร้ังๆ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสดซ่ึงใช้

อตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้มืใกลเ้คียงกนั  

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้ืม ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเงินให้กูย้ืม และประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใน

ปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

16 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    

อาคารและอุปกรณ์ 927  927 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    

สัญญาบริการและอ่ืนๆ 5,711  3,862 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  40,570  38,770 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั แม่กระทิง เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้าํสัญญาจา้งเดินเคร่ืองจกัรและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ชีวมวลกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) โดยค่าบริการ

เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

บริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้าํสัญญาจา้งดาํเนินงานและบาํรุงรักษาสถานีผลิต

และจาํหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดักบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมดาํเนินงานและบาํรุงรักษา

โดยค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

17 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายของ

กาํไรสุทธิประจาํปี 2562 จาํนวน 2.52 ลา้นบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งการของบริษทัในอตัราหุ้นละ 

0.025 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 23.25 ลา้นบาท รวมทั้งการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท 
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