
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั สากล เอนเนอยี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จ  ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(โศภิษฐ์ พรหมพล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,650             34,612             11,168             14,788             
เงินลงทุนชัว่คราว 8,035               10,031             -                   -                   
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้
และจะถึงกาํหนดเบิกใชภ้ายในหน่ึงปี 8 21                    8,952               -                   -                   

ลูกหน้ีการคา้ 4 80,397             78,120             26,081             34,292             
ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 19,922             19,638             19,922             19,638             
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 3 52,352             55,970             4,883               11,235             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 -                   -                   12,315             9,936               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 5,940               9,868               4,940               4,942               
สินคา้คงเหลือ 4,166               3,860               -                   -                   
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวยีน 2,136               2,107               1,798               1,771               
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น
   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 9 78,790             -                   19,527             -                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 296,409           223,158           100,634           96,602             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 8 11,402             3,824 500                  500 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   487,839           509,239           
ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงิน 5 168,076           171,753 168,076           171,753           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                   -                   287,280           290,534           
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวยีน 2,927               2,949 2,927               2,949               
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8 171,618 171,618 -                   -                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7, 8 834,113           914,637 141,649           142,979           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 105,691           115,883 4,749               5,177               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 20,321             14,580 19,515             13,651             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,314,148        1,395,244        1,112,535        1,136,782        

รวมสินทรัพย์ 1,610,557        1,618,402        1,213,169        1,233,384        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 3, 8 30,000             23,132             16,800             16,800             
เจา้หน้ีการคา้ 3 23,951             27,674             12,454             13,499             
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 13,907             20,726             7,397               9,646               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 81,779             85,553             47,905             50,564             
หน้ีสินตามสัญญาเช่า
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 8,700               13,167             3,857               3,519               
หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่าย
    ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 9 61,344             -                   -                   -                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 219,681           170,252           88,413             94,028             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 330,312           368,158           157,469           169,004           
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8 18,588             44,520             8,158               8,511               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,345             29,849             8,362               8,923               
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,038               952                  778                  723                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,090               1,090               1,090               1,090               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 380,373           444,569           175,857           188,251           

รวมหนีสิ้น 600,054           614,821           264,270           282,279           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สากล เอนเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ
    จาํนวน 930,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 465,000           465,000           465,000           465,000           

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  (หุ้นสามัญ

    จาํนวน 930,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 465,000           465,000           465,000           465,000           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 297,619           297,619           297,619           297,619           
กาํไรสะสม 
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 33,568             33,568             33,568             33,568             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 139,267           133,735           152,712           154,918           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                   -                   -                   -                   
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 935,454           929,922           948,899           951,105           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 75,049             73,659             -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010,503        1,003,581        948,899           951,105           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,610,557        1,618,402        1,213,169        1,233,384        

(พันบาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 10
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 37,284           57,307           37,284          57,307          
รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 4,525             4,783             4,525            4,783            
รายไดจ้ากการขาย 78,049           80,525           -                -                
รายไดอ่ื้น 3 698                1,014             5,513            6,820            

รวมรายได้ 120,556         143,629         47,322          68,910          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 22,415           37,159           22,415          37,983          
ตน้ทุนขาย 3 55,635           57,359           -                -                
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 3 29,719           26,554           25,350          17,267          
รวมค่าใช้จ่าย 107,769         121,072         47,765          55,250          

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 12,787           22,557           (443)              13,660          
ตน้ทุนทางการเงิน (6,185)            (8,947)            (2,324)           (3,959)           

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 6,602             13,610           (2,767)           9,701            
รายไดภ้าษีเงินได ้(ค่าใชจ่้าย) 11 320                372                561               (34)                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 6,922             13,982           (2,206)           9,667            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                 (80)                 -                (5)                  
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                 (80)                 -                (5)                  

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท) 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                 23                  -                23                 

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                 23                  -                23                 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                 (57)                 -                18                 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,922             13,925           (2,206)           9,685            

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,532             12,986           (2,206)           9,667            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,390             996                -                -                
6,922             13,982           (2,206)           9,667            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,532             12,929           (2,206)           9,685            
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,390             996                -                -                

6,922             13,925           (2,206)           9,685            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.006 0.014 (0.002) 0.010 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

31 มีนาคม

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

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น ผลกาํไร (ขาดทุน) 
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน บริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                  -                  -                  12,986            -                       12,986                      996                       13,982 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  23                   (80)                       (57)                            -                       (57)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  13,009 (80) 12,929 996                       13,925 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 465,000          297,619          31,820            134,064          -                       928,503                    74,614                  1,003,117 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ของบริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 465,000          297,619          33,568            133,735          -                       929,922                    73,659                  1,003,581 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                  -                  -                  5,532              -                       5,532                        1,390                    6,922 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                       -                            -                       -                     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  5,532              -                       5,532                        1,390                    6,922 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 465,000          297,619          33,568            139,267          -                       935,454                    75,049                  1,010,503          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) 
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                      9,667 -                      9,667 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                      23                      (5)                        18                        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                      9,690                 (5) 9,685 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 465,000             297,619             31,820                154,269             -                      948,708               

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) 
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 465,000             297,619             33,568                154,918             -                      951,105               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                     -                      (2,206)                -                      (2,206)                 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                      -                     -                      -                      

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                      (2,206)                -                      (2,206)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 465,000             297,619             33,568                152,712             -                      948,899               

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 6,922              13,982 (2,206)             9,667 

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (320)                (372)                (561)                34                   

ตน้ทุนทางการเงิน 6,185              8,947              2,324              3,959              

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,041            16,709            3,251              2,678              

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด (4)                    (208)                -                  (45)                  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน -                  -                  2,748              -                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,274              63                   2,238              63                   

ดอกเบ้ียรับ (162)                (250)                (4,968)             (6,425)             

31,936 38,871 2,826 9,931 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (2,277)             (198) 8,211              (698)

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (3,346)             1,800 2,231              (6,446)

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 3,393              3,135 3,393              3,135 

สินคา้คงเหลือ (306)                (3,413)             -                  -                  

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (7)                    431 (5)                    467 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                  18                   -                  -                  

เจา้หน้ีการคา้ 1,357              3,381 (1,045)             1,442 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,345)             (21,504) (2,481)             (3,806)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,183)             -                  (2,183)             -                  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 27,222 22,521 10,947 4,025 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,765)             (5,868) (1,640)             (1,144)             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 25,457 16,653 9,307 2,881 

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 2,000              43,423            -                  40,233            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -                  (532)                -                  (180)                

เงินสดใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (5,914)             -                  (4,914)             -                  

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 10,000            10,000            5,000              10,000            

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  20,000            -                  20,000            

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  423                 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง 1,353              1,248              -                  -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (824)                (46,405)           (482)                (3,663)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  (166)                -                  (166)                
รับดอกเบ้ีย 4                     642                 4,780              9,106              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 6,619 28,210 4,384 75,753 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

(พันบาท) 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11,895            22,774            -                  22,000            
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                  (82,000)           -                  (82,000)           
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (24,541)           (14,619)           (14,326)           (14,195)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  3,800              
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (3,276)             (3,438)             (1,079)             (1,025)             
ดอกเบ้ียจ่าย (5,825)             (7,937)             (1,906)             (3,523)             
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (21,747) (85,220) (17,311) (74,943)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 10,329            (40,357) (3,620)             3,691 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 34,612            82,209            14,788            8,552              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
   กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น
   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (291)                -                  -                  -                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 44,650 41,852 11,168 12,243 

รายการท่ีไม่เป็นเงินสดท่ีสําคัญ
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 121                 500                 121                 500                 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 กลุ่มสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นถือไวเ้พือ่ขาย 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 ภาษีเงินได ้
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป   
 

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

 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล
บงัคบัใช้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ        
งบการเงิน 

 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  85  59 
รายไดอ่ื้น -  -  168  140 
ดอกเบ้ียรับ -  -  4,881  6,111 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  166  10 
        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดอ่ื้น 20  110  18  44 
ดอกเบ้ียรับ -  178  -  178 
ซ้ือวตัถุดิบ 24,009  23,612  -  - 
ค่าบริการอ่ืน 870  1,784  27  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 55  -  -  - 
        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 6,206  6,184  5,664  6,148 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 26  15  19  15 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 6,232  6,199  5,683  6,163 

 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  453  261 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 128  188  -  22 
รวม 128  188  453  283 

        

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ   
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,724  1,724  -  - 
รวม 2,724  1,724  -  - 

        

เจ้ำหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -          -  491  341 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 781  736 57  31 
รวม 781  736  548  372 

        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,507  3,900  -  - 
รวม 3,507  3,900  -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
บริษัทย่อย            
บริษทั แม่กระทิง 
   เพาเวอร์ จ ากดั 

 
MLR+0.25 

  
MLR+0.25  280,000  -  -  280,000 

 MOR+2.75  MOR+2.75  14,000  -  -  14,000 
บริษทั อาร์อี ไบโอ 
   ฟูเอลส์ จ ากดั 

 
7.35-8.00 

  
7.35  9,146  -  -  9,146 

รวม     303,146      303,146 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   (2,676)  (875)  -  (3,551) 

สุทธิ     300,470      299,595 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษัทย่อย            
บริษทั เอสเคอี  
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
4.00 

  
4.00  13,000  -  -  13,000 

บริษทั เอสเค 15 จ ากดั 4.00  4.00  3,800  -  -  3,800 
รวม     16,800      16,800 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2564  2563  2564  2563 
   (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 80,397  78,120  26,081  34,292 
  
 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 37,321  37,320  126,690  126,692  119,586  127,502  283,597  291,514 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (17,399)  (17,682)  (55,847)  (57,383)  (22,353)  (25,058)  (95,599)  (100,123) 

  สุทธิ 19,922  19,638  70,843  69,309  97,233  102,444  187,998  191,391 

 
บริษทัท าสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) “ปตท.” จ านวนสองสญัญา เพื่อด าเนินการรับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวถือ
เป็นสญัญาท่ีประกอบดว้ยสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

 
 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี  
 

     งบการเงินเฉพาะกจิการ 

                เงินปันผลรับ 

  สดัส่วนความเป็น          ส าหรับงวดสามเดือน 

 ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 
 มีนาคม 

 31 
 ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
 ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
 ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทัย่อย  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสเค 15 จ  ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 99.99   99.99  140,000  140,000  140,000  140,000  -  -  140,000  140,000  -  - 
บริษทั เอสเคอี ดีเวลลอปเมนท ์

จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 99.99  99.99  62,000  62,000  61,999  61,999  -  -  61,999  61,999  -  - 

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

   ไบโอมีเทนอดั 
75.95  75.95  21,000  21,000  24,700  24,700  (5,173)  (3,300)  19,527  21,400  -  - 

รวม      505,300  505,300  512,539  512,539  (5,173)  (3,300)  507,366  509,239  -  - 
โอนไปกลุ่มสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็น 
    สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย(ดูหมายเหตุข้อ 9) 

    (21,000)  -  (24,700)  -  (5,173)  -  (19,527)  -  -  - 

สุทธิ      484,300  505,300  487,839  512,539  -  (3,300)  487,839  509,239  -  - 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการขายหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ 

จ ากดั บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นรายการ “กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พื่อขาย” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยรายละเอียดการจดัประเภทได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 ต่อมาในเดือนเมษายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
ในมูลค่า 21.40 ลา้นบาท ผูซ้ื้อตกลงท่ีจะจ่ายช าระเงินจ านวนดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีตกลงตามสัญญา ทั้งน้ี มูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวสูงกวา่มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสัญญาซ้ือขายหุน้
ดงักล่าว บริษทัจึงมีการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เพิ่มเติมจ านวน 1.87 ลา้นบาท 

 

7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จ าหน่ายและโอนอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ
โอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 807  -  807  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 390  -  383  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 302  -  302  - 
ยานพาหนะ 335  -  -  - 
รวม 1,834  -  1,492  - 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัเช่าอาคารและอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีค่า
เช่าคงท่ีตลอดอายสุัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้มีไวเ้พื่อใชง้านเป็นจ านวน 0.92 ลา้น
บาท  
 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

24 

8 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงินรวม  
 

  

เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มื
ระยะสั้น  

เงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนั
การเงิน  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   23,132  453,711  57,687  534,530 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   11,895  (24,541)  (3,276)  (15,922) 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสด   -  290  1,576  1,866 

รวม   35,027  429,460  55,987  520,474 
 โอนไปกลุ่มสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็น  
     สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขาย (ดูหมายเหตขุ้อ 9)     (5,027)  (17,369)  (28,699)  (50,095) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564   30,000  412,091  27,288  469,379 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

เงินกูย้มืระยะสั้น  

เงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนั
การเงิน  

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 16,800  219,568  12,030  248,398 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด 
จากการจดัหาเงิน -  (14,326)  (1,079)  (15,405) 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืน 
ท่ีมิใช่เงินสด -  132  1,064  1,196 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 16,800  205,374  12,015  234,189 

 
 
  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั 
   ในการเบิกใช ้ 11,423  

 
12,776  500  

 
500 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 171,618  171,618  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 816,591  827,485  83,105  83,217 
รวม 999,632  1,011,879  83,605  83,717 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 175 ลา้นบาท 
และ 175 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

9 กลุ่มสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 
 
ในเดือนมีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการขายบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ท่ีด าเนินธุรกิจในส่วนงานอ่ืนๆ ดงันั้น สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงถูกแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและหน้ีสินท่ีรวมในกลุ่ม
สินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ตามล าดบั กระบวนการขายไดเ้ร่ิมด าเนินการและ
แลว้เสร็จในเดือนเมษายน 2564 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและหน้ีสินท่ีรวมใน
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ประกอบดว้ย สินทรัพยจ์ านวน 78.79 ลา้น
บาท และหน้ีสินจ านวน 61.34 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  291  - 
ลูกหน้ีอ่ืน 2,988  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  19,527 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 75,511  - 
เงินเบิกเกินบญัชี (5,027)  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (10,058)  - 
เงินกูย้มืระยะยาว (17,369)  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (28,699)  - 
หน้ีสินอ่ืน (191)  - 
สินทรัพย์สุทธิ  17,446  19,527 

 
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย แสดงดว้ยมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตาม

บญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ให้บริการอดัก๊าซธรรมชาต ิ  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที่ 31 มนีำคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
     (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 37,284  57,307  -  -  -  -  37,284  57,307  -  -  37,284  57,307 
- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 4,525  4,783  -  -  -  -  4,525  4,783  -  -  4,525  4,783 
- รายไดจ้ากการขาย -  -  77,052  74,133  997  6,392  78,049  80,525  -  -  78,049  80,525 
รายไดอ้ื่น 5,513  6,820  220  310  326  258  6,059  7,388  (5,361)  (6,374)  698  1,014 

รวม 47,322  68,910  77,272  74,443  1,323  6,650  125,917  150,003  (5,361)  (6,374)  120,556  143,629  
                        

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
3,907  

 
9,701  

 
11,564  

 
7,065  

 
(10,397)  

 
(1,564)  

 
5,074  

 
15,202  

 
1,528  

 
(1,592)  

 
6,602  

 
13,610 

                        

สินทรัพยส่์วนงาน                         
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/ 
   31 ธนัวาคม 

 
1,211,665  

 
1,232,001  

 
855,132  842,355  

 
277,963  279,222  

 
2,344,760  2,353,578  

 
(734,203)  (735,176)  

 
1,610,557  

 
1,618,402 

หน้ีสินส่วนงาน                        
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/ 
   31 ธนัวาคม 

 
264,270  282,279  

 
565,381  564,199  

 
70,889  68,547  

 
900,540  915,025  

 
(300,486)  (300,204)  

 
600,054  614,821 

 

กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายและการใหบ้ริการ โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษีเงินได้  
 
การรับรู้ภาษีเงินได้ข้ึนอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
คือร้อยละ (4.85) และ (20.27) ตามล าดบั (31 มีนาคม 2563: ร้อยละ (2.73) และ 0.35 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงใน
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากสิทธิ
ประโยชน์โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปีก่อน 
 

12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยติุธรรม 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 
ข้อมูลของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีจะจ าหน่ายท่ีถูกจัดประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายไม่ถูกรวมแสดงอยู่ในตารางน้ี (หมายเหตุ 9) เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีของกลุ่มสินทรัพย์
ดงักล่าวแสดงดว้ยมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

   งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 
จ าหน่าย - 
สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564            
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
ตราสารหน้ี 8,035  -  -  8,035  -  8,035 
            
            



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 
จ าหน่าย - 
สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564            
หน้ีสินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงิน -  17,817  -  16,621  -  16,621 
            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563            
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
ตราสารหน้ี 10,031  -  -  10,031  -  10,031 
            
หน้ีสินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงิน - 

 
20,459  -  19,007  -  19,007 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 
จ าหน่าย - 
สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564            
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
-  9,146  -  8,100  -  8,100 

 
 

           



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 
จ าหน่าย - 
สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564            
หน้ีสินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงิน 

 
- 

 
16,618  -  15,627  -  15,627 

            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563            
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี    
   เก่ียวขอ้งกนั -  9,146  -  7,900  -  7,900 
            
หน้ีสินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงิน -  19,259  -  18,085  -  18,085 

 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน แสดงดว้ย
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน และส าหรับตราสารหน้ีท่ีมีการประกาศปิดกอง ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่าโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีประกาศปิดกอง กระทบยอดดว้ยผลตอบแทนท่ีประกาศจ่ายคืนให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นคร้ังๆ 
 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใชว้ิธีส่วนลดกระแสเงินสดซ่ึงใช้
อตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้มืใกลเ้คียงกนั  
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของตรำสำรหน้ีที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 
  

งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่า  

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 (พันบาท) 
2564  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
10,031  -  (1,998)  2  8,035 

รวม 10,031  -  (1,998)  2  8,035 

 
13 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน     
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
อาคารและอุปกรณ์ 624  624 

    

ภำระผกูพนัอื่นๆ    
สญัญาบริการและอ่ืนๆ 12,021  11,041 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  38,770  38,770 
รวม 50,791  49,811 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาจา้งเดินเคร่ืองจกัรและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าชีวมวลกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 
3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) โดยค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมมีมติท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,748,000 บาท และอนุมติัจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 13.95 
ลา้นบาท  
 

- อนุมติัการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั เอน็15 เทคโนโลยี จ  ากดั (N15) ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
มูลค่าการท ารายการจ านวน 145 ลา้นบาท ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)  
 

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวน 465 ลา้นบาท (จ านวน 930 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท) เป็นจ านวน 558 ลา้นบาท (จ านวน 1,116 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 186 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
 

- อนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 186 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใน
คราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายใน
อตัราส่วนการจองซ้ือ 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดท้ิง ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.80 
บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 148.80 ลา้นบาท เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท ารายการลงทุนในหุ้นสามญั
ของ N15 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัให้เงิน
กูย้มืระยะสั้นแก่กรรมการของบริษทัซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นจ านวนเงิน 27 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 
ต่อปี 
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