
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

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

บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็นส่วน

หน่ึงของงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 2  นอกจากน้ี งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2 แลว้ ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้

ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 

 

(โศภิษฐ ์พรหมพล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2564 



บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103,434         35,298           66,135           14,788           
เงินลงทุนชัว่คราว 22                  10,031           -                -                
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

และจะถึงกาํหนดเบิกใชภ้ายในหน่ึงปี 8 22                  8,952             -                -                
ลูกหน้ีการคา้ 90,925           93,677           19,244           34,292           
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 20,561           19,951           20,214           19,638           
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 52,911           58,689           12,745           11,235           
เงินให้กูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,908             -                2,908             9,936             
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 3, 4 63,603           9,868             62,773           4,942             
สินคา้คงเหลือ 4,087             3,933             315                -                
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวียน 2,446             2,134             1,578             1,771             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 340,919         242,533         185,912         96,602           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 8 13,352           3,824 500                500 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2, 6 -                -                632,839         509,239         
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 5 164,872         172,486 164,323         171,753         
เงินให้กูย้ืมระยะยาว 3 4,358             -                284,721         290,534         
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,927           -                12,927           -                
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวียน 2,901             2,949 2,901             2,949             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 171,618 171,618 -                -                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7, 8 926,613         1,024,681 139,268         142,979         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 103,758         115,883 4,186             5,177             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,321           14,580 19,515           13,651           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,420,720      1,506,021      1,261,180      1,136,782      

รวมสินทรัพย์ 1,761,639      1,748,554      1,447,092      1,233,384      

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

งบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 3, 8 41,199          23,132          30,800          16,800          
เจา้หน้ีการคา้ 3 26,586          35,727          7,252            13,499          
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 20,569          25,191          9,898            9,646            
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 101,500        -               101,500        -               
เงินกูย้ืมระยะยาว

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 115,724        94,069          61,150          50,564          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15,469          18,025          3,901            3,519            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 321,047        196,144        214,501        94,028          

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 304,311        395,646        130,994        169,004        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27,127          58,784          7,166            8,511            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,045          31,432          8,575            8,923            
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,409            1,966            827               723               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,090            1,090            1,090            1,090            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 364,982        488,918        148,652        188,251        

รวมหนีสิ้น 686,029        685,062        363,153        282,279        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ 9
   ทุนจดทะเบียน 558,000        465,000        558,000        465,000        

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 558,000        465,000        558,000        465,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 353,419        297,619        353,419        297,619        

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 33,568          33,568          33,568          33,568          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 138,212        133,735        138,952        154,918        
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั 2 (82,459)         -               -               -               

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,000,740     929,922        1,083,939     951,105        

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อน

   การปรับโครงสร้างธุรกิจ 2 -               59,911          -               -               

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 74,870          73,659          -               -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,075,610     1,063,492     1,083,939     951,105        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,761,639     1,748,554     1,447,092     1,233,384     

(พันบาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 33,026            49,282            27,374           45,833           
รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 4,507              4,786              4,457             4,721             
รายไดจ้ากการขาย 79,999            94,678            -                -                
รายไดอ่ื้น 1,211              700                 5,857             5,637             
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13,357            -                  -                -                

รวมรายได้ 132,100          149,446          37,688           56,191           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 17,778            32,664            15,292           29,700           
ตน้ทุนขาย 62,061            65,769            -                -                
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 32,251            27,843            19,705           17,247           
รวมค่าใช้จ่าย 112,090          126,276          34,997           46,947           

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 20,010            23,170            2,691             9,244             
ตน้ทุนทางการเงิน (6,163)             (8,709)             (2,288)           (2,746)           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 13,847            14,461            403                6,498             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 1,007              465                 (214)              (51)                
กําไรสําหรับงวด 14,854            14,926            189                6,447             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                  -                  -                -                
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,854            14,926            189                6,447             

(พันบาท) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,894            12,823            189                6,447             

    ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 1,584              644                 -                -                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 376                 1,459              -                -                

กําไรสําหรับงวด 14,854            14,926            189                6,447             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,894            12,823            189                6,447             

   ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 1,584              644                 -                -                
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 376                 1,459              -                -                
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,854            14,926            189                6,447             

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.0135 0.0138 0.0002 0.0069 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 10

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 74,913            111,685          64,658           103,140         

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 9,086              9,636              8,982             9,504             

รายไดจ้ากการขาย 170,491          187,852          -                -                

รายไดอ่ื้น 3 2,145              1,851              11,370           12,457           
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 13,357            -                  -                -                

รวมรายได้ 269,992          311,024          85,010           125,101         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 42,386            72,373            37,707           67,683           

ตน้ทุนขาย 3 126,110          129,466          -                -                

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 3 66,947            61,305            45,055           34,514           

รวมค่าใช้จ่าย 235,443          263,144          82,762           102,197         

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 34,549            47,880            2,248             22,904           

ตน้ทุนทางการเงิน (13,114)           (18,560)           (4,612)           (6,705)           

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 21,435            29,320            (2,364)           16,199           

รายไดภ้าษีเงินได้ 11 1,387              957                 347                17                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 22,822            30,277            (2,017)           16,216           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                  (80)                  -                (5)                  

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                  (80)                  -                (5)                  

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  23                   -                23                  

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                  23                   -                23                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                  (57)                  -                18                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,822            30,220            (2,017)           16,234           

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,426            25,809            (2,017)           16,216           

   ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 2,630              2,013              -                -                

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,766              2,455              -                -                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 22,822            30,277            (2,017)           16,216           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,426            25,752            (2,017)           16,234           

    ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 2,630              2,013              -                -                

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,766              2,455              -                -                
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,822            30,220            (2,017)           16,234           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 12 0.0192 0.0278 (0.0021) 0.0174 

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของ

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) รวมส่วน ผูถ้ือหุน้เดิม ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า ของผูถ้ือหุน้ ก่อนการปรับ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน บริษทัใหญ่ โครงสร้างธุรกิจ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่รายงานในงวดก่อน 465,000                297,619                31,820                  121,055                80                        915,574                -                       73,618              989,192             
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       58,978                  -                    58,978               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 465,000                297,619                31,820                  121,055                80                        915,574                58,978                  73,618              1,048,170          

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                       -                       -                       (23,250)                -                       (23,250) -                       -                    (23,250)              

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       (23,250)                -                       (23,250)                -                       -                    (23,250)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                       -                       25,809                  -                       25,809                  2,013                    2,455                30,277 

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                       -                       -                       23                         (80)                       (57)                       -                       -                    (57)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       25,832 (80)                       25,752                  2,013                    2,455                30,220 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 - ปรับปรุงใหม่ 465,000                297,619                31,820                  123,637                -                       918,076                60,991                  76,073              1,055,140          

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

 ทุนเรือนหุน้ จากการรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้เดิม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุน้ ก่อนการปรับ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ควบคุมเดียวกนั บริษทัใหญ่ โครงสร้างธุรกิจ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 ตามที่รายงานในงวดก่อน 465,000           297,619           33,568             133,735           -                  929,922              -                      73,659                1,003,581         
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 2 -                  -                  -                  -                  -                  -                      59,911                -                      59,911              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 465,000           297,619           33,568             133,735           -                  929,922              59,911                73,659                1,063,492         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เพิ่มหุน้สามญั 9 93,000             55,800             -                  -                  -                  148,800              -                      -                      148,800            

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                  -                  -                  (13,949)           -                  (13,949)               -                      -                      (13,949)             
    รวมเงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 93,000             55,800             -                  (13,949)           -                  134,851              -                      -                      134,851            

    การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยและจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ

    การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                      (555)                    (555)                  

    การซื้อธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 -                  -                  -                  -                  (82,459)           (82,459)               (62,541)               -                      (145,000)           

    รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  -                  (82,459)           (82,459)               (62,541)               (555)                    (145,555)           

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                  -                  -                  18,426             -                  18,426                2,630                  1,766                  22,822              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                      -                      -                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  18,426             -                  18,426                2,630                  1,766                  22,822              

558,000           353,419           33,568             138,212           (82,459)           1,000,740           -                      74,870                1,075,610         

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564

กาํไรสะสม
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) 
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                     -                     -                      (23,250)              -                      (23,250)                
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                     -                     -                      (23,250)              -                      (23,250)                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                      16,216                -                      16,216                 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                      23                       (5)                        18                        

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

 ทุนเรือนหุน้ ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    เพิ่มหุน้สามญั 9 93,000                55,800                -                      -                     -                      148,800               
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                     -                     -                      (13,949)              -                      (13,949)                
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 93,000                55,800                -                      (13,949)              -                      134,851               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                     -                      (2,017)                -                      (2,017)                  

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                      -                     -                      -                       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                      (2,017)                -                      (2,017)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 558,000              353,419              33,568                 138,952              -                      1,083,939            

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 22,822 30,277 (2,017) 16,216 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

รายไดภ้าษีเงินได้ (1,387)         (957)            (347)            (17)              
ตน้ทุนทางการเงิน 13,114        18,560        4,612          6,705          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,653        38,358        6,525          6,702          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (106)            (209)            (102)            (45)              
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,121          -              316             -              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 3,133          -              4,844          -              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,626          244             2,287          127             
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (13,357)       -              -              -              
ดอกเบ้ียรับ (653)            (411)            (10,005)       (11,564)       

65,966 85,862 6,113 18,124 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 2,752          4,739          15,048        5,503          
ลูกหน้ีอ่ืน 3,840          2,490          1,387          1,961          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 7,004          6,451          6,854          6,331          
สินคา้คงเหลือ (154)            1,666          (315)            -              
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (264)            665             241             752             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -              (38)              -              65               
เจา้หน้ีการคา้ (4,410)         (1,128)         (6,247)         (331)            
เจา้หน้ีอ่ืน 3,527          (721)            (260)            (3,754)         
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,183)         -              (2,183)         -              
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 76,078 99,986 20,638 28,651 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (3,186)         (3,208)         (2,954)         (2,987)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 72,892 96,778 17,684 25,664 

(พันบาท) 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

บริษทั สากล เอนเนอย  ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 10,115        52,670        102             40,065        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,000          -              1,000          -              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (43,500)       -              (43,500)       -              
เงินสดให้กูย้ืมระยะสั้น (68,670)       (2,000)         (67,670)       (2,000)         
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้น 15,170        30,003        10,000        30,003        
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -              9,870          858             
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พ่ิมข้ึน (598)            (63)              -              -              
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 331             -              -              -              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (4,275)         (71,772)       (985)            (4,275)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -              (896)            -              (844)            
รับดอกเบ้ีย 166             262             9,637          14,142        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (90,261) 8,204 (81,546) 77,949 

(พันบาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

บริษทั สากล เอนเนอย  ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 38,094        44,265        15,000        42,000        
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (15,000)       (112,000)     (15,000)       (112,000)     
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -              14,850        -              14,850        
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (51,977)       (27,733)       (27,689)       (24,539)       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น -              -              27,000        11,800        
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้น -              -              (13,000)       -              
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (7,984)         (11,719)       (2,082)         (1,996)         
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (13,949)       (23,250)       (13,949)       (23,250)       
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 148,800      -              148,800      -              
ดอกเบ้ียจ่าย (12,479)       (16,947)       (3,871)         (6,047)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 85,505 (132,534) 115,209 (99,182)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 68,136        (27,552) 51,347        4,431 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 35,298        82,284        14,788        8,552          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 103,434 54,732 66,135 12,983 

รายการทีไ่ม่เป็นเงนิสดทีสํ่าคญั

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -              320             -              320             
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 341             -              341             -              
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 101,500      -              101,500      -              

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษทั สากล เอนเนอย  ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 

5 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

9 ทุนเรือนหุน้ 

10 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

11 ภาษีเงินได ้

12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  

13 เงินปันผล 

14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงิน

ประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

2 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดท้าํการจดัโครงสร้างธุรกิจ โดยเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้

สามญัของบริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จาํกดั ร้อยละ 99.99 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของกลุ่ม         

ผูถื้อหุ้นในลาํดบัสูงสุดทั้งก่อนและหลงัวนัท่ีเขา้ลงทุนดงักล่าวและการควบคุมนั้นไม่เป็นการชัว่คราว เป็นจาํนวน

เงิน 145 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายชาํระเงินค่าตอบแทน ณ วนัท่ีซ้ือ จาํนวน 43.50 ลา้นบาท และจะชาํระค่าตอบแทน

ส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 101.50 ล้านบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญา ธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยสุ์ทธิเป็นจาํนวนเงินรวม 62.54 ลา้นบาท 
 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจดัโครงสร้างใหม่น้ีถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือน

ว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของบริษทัท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกนาํมารวมดงักลา่ว

กบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผูถื้อหุ้น 

รายการส่วนตํ่ากว่าทุนจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าว ผลการดาํเนินงาน

ของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือ

วนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 

 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาลโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จาํกดั 

ตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เสมือนวา่บริษทัในกลุ่มไดด้าํเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี

ดังกล่าว ถึงแม้ว่าความสัมพนัธ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จาํกัด ทางกฎหมายจะเกิดข้ึนใน

ภายหลงั 

 

ขอ้มูลของส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั มูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

แต่ละประเภทท่ีสาํคญัท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัน้ี 

 

 

 
 

บริษัท เอน็15 

เทคโนโลย ีจํากดั 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     508 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     17,495 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     108,288 

สินทรัพยอ่ื์น     1,604 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้น     (5,973) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     (9,645) 

เจา้หน้ีกูย้มืระยะยาว     (28,971) 

หน้ิสินตามสญัญาเช่า     (17,992) 

หน้ีสินอ่ืน     (2,773) 

สินทรัพย์สุทธิ     62,541 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั     82,459 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้     145,000 
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ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ 

 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือจาํนวน 3.65 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก  

ค่าท่ีปรึกษาในการรวมธุรกิจและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไดถู้กรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมของกลุ่มบริษทั 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบการแสเงินสดรวมได้มีการปรับปรุงใหม่ โดย

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั สรุปไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ    ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง  เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่  ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,209  75  82,284  34,612  686  35,298 

ลูกหน้ีการคา้  93,530  12,987  106,517  78,120  15,557  93,677 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

   ภายในหน่ึงปี 18,567  254  18,821  19,638  313  19,951 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 57,889  3,717  61,606  55,970  2,719  58,689 

สินคา้คงเหลือ 11,283  165  11,448  3,860  73  3,933 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวียน 3,057  -  3,057  2,107  27  2,134 

ลูกหน้ีสัญญาเช่า 185,743  1,045  186,788  171,753  733  172,486 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 930,702  114,665  1,045,367  914,637  110,044  1,024,681 

อ่ืนๆ 415,952  -  415,952  337,705  -  337,705 

รวมสินทรัพย์ 1,798,932  132,908  1,931,840  1,618,402  130,152  1,748,554 

            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 101,112  4,688  105,800  23,132  -  23,132 

เจา้หน้ีการคา้ 27,917  10,194  38,111  27,674  8,053  35,727 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 95,618  3,508  99,126  20,726  4,465  25,191 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน  

   หน่ึงปี 71,932  10,929  82,861  85,553  8,516  94,069 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ  

   ภายในหน่ึงปี 9,220  9,772  18,992  13,167  4,858  18,025 

เงินกูย้มืระยะยาว 443,910  21,449  465,359  368,158  27,488  395,646 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 26,811  10,436  37,247  44,520  14,264  58,784 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,201  2,089  33,290  29,849  1,583  31,432 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 929  865  1,794  952  1,014  1,966 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,090  -  1,090  1,090  -  1,090 

รวมหนีสิ้น 809,740  73,930  883,670  614,821  70,241  685,062 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ    ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง  เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่  ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 

 (พันบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ ่ 915,574  -  915,574  929,922  -  929,922 

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับ 

   โครงสร้างธุรกิจ -  58,978  58,978  -  59,911  59,911 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 73,618  -  73,618  73,659  -  73,659 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 989,192  58,978  1,048,170  1,003,581  59,911  1,063,492 

            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,798,932  132,908  1,931,840  1,618,402  130,152  1,748,554 

            

 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 30 มิถุนายน 2563  วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ    ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง  เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่  ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 

 (พันบาท) 

รายได้            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 45,833  3,449  49,282  103,140  8,545  111,685 

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 4,721  65  4,786  9,504  132  9,636 

รายไดจ้ากการขาย 82,293  12,385  94,678  162,818  25,034  187,852 

รายไดอ่ื้น 538  162  700  1,552  299  1,851 

รวมรายได้ 133,385  16,061  149,446  277,014  34,010  311,024 

            

ค่าใช้จ่าย            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 30,524  2,140  32,664  67,683  4,690  72,373 

ตน้ทุนขาย 58,215  7,554  65,769  115,574  13,892  129,466 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 22,938  4,905  27,843  49,492  11,813  61,305 

รวมค่าใช้จ่าย 111,677  14,599  126,276  232,749  30,395  263,144 

            

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 21,708  1,462  23,170  44,265  3,615  47,880 

ตน้ทุนทางการเงิน 7,863  846  8,709  16,810  1,750  18,560 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,845  616  14,461  27,455  1,865  29,320 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 437  28  465  809  148  957 

กาํไรสําหรับงวด 14,282  644  14,926  28,264  2,013  30,277 

            

            

            



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 30 มิถุนายน 2563  วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ    ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง  เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่  ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 

 (พันบาท) 

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน)            

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่ 12,823  -  12,823  25,809  -  25,809 

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อน 

   การปรับโครงสร้างธุรกิจ -  644  644  -  2,013  2,013 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,459  -  1,459  2,455  -  2,455 

กาํไรสําหรับงวด 14,282  644  14,926  28,264  2,013  30,277 

            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -  

   สุทธิจากภาษี -  -  -  (57)  -  (57) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,282  644  14,926  28,207  2,013  30,220 

            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม            

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่ 12,823  -  12,823  25,752  -  25,752 

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อน 

   การปรับโครงสร้างธุรกิจ -  644  644  -  2,013  2,013 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,459  -  1,459  2,455  -  2,455 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,282  644  14,926  28,207  2,013  30,220 

            

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.0138  -  0.0138  0.0278  -  0.0278 

 

  งบการเงนิรวม 

  ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   

  เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 

  ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 

  (พันบาท) 

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  86,777  10,001  96,778 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  9,422  (1,218)  8,204 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (123,900)  (8,634)  (132,534) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (27,701)  149  (27,552) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  82,209  75  82,284 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  54,508  224  54,732 
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3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย         

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  376  118 

รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  291  279 

ดอกเบ้ียรับ -  -  9,456  11,222 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  414  80 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

รายไดค่้าบริการอ่ืน 226  462  223  94 

ดอกเบ้ียรับ 268  178  164  178 

ซ้ือวตัถุดิบ 49,538  40,829  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 5,870  4,068  44  - 

ดอกเบ้ียจ่าย 210  221  -  - 
        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 15,100  13,766  10,748  9,904 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 114  29  37  29 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 15,214  13,795  10,785  9,933 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

24 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น  

บริษทัยอ่ย -  -  563  261 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,595  2,305  170  22 

รวม 4,595  2,305  733  283 

        

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,134  1,186  -  - 

        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        

กรรมการ 27,000  -  27,000  - 

        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        

บริษทัยอ่ย -  -  284,130  303,146 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (3,767)  (2,676) 

สุทธิ -  -  280,363  300,470 

        

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น        

   สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

เงินใหกู้ย้มื -  -  1,091  4,048 

        

เจ้าหน้ีการค้า   

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,392  2,586  -  - 

        

        



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอื่น  

บริษทัยอ่ย -  -  244  341 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102,779  4,400 101,500  31 

รวม 102,779  4,400  101,744  372 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,622  3,900  -  - 

        

เงินกู้ยมืระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย -  -  30,800  16,800 

 

4 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน   
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บุคคลและกิจการท่ี 

ไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายรายจาํนวนรวมทั้งส้ิน 36.60 ลา้นบาท และ 35.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั สัญญาเงินให้กู้ยืม

ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 90 วนัถึง 365 วนั และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ถึง ร้อยละ 7.00 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 

 
 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 

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

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 37,825  37,825  127,319  127,573  111,668  127,504  276,812  292,902 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (17,264)  (17,874)  (54,340)  (57,533)  (19,775)  (25,058)  (91,379)  (100,465) 

  สุทธิ 20,561  19,951  72,979  70,040  91,893  102,446  185,433  192,437 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 

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

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 37,321  37,320  126,690  126,692  111,668  127,502  275,679  291,514 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (17,107)  (17,682)  (54,260)  (57,383)  (19,775)  (25,058)  (91,142)  (100,123) 

  สุทธิ 20,214  19,638  72,430  69,309  91,893  102,444  184,537  191,391 

 

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

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

เขา้เง่ือนไขวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสญัญาเช่า



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

ในเดือนมีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการขายหุน้สามญัทั้งหมดในบริษทั อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ต่อมาในเดือนเมษายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ในมูลค่า 21.40 ล้านบาท ผู ้ซ้ือตกลงท่ีจะจ่ายชําระเงินจํานวนดังกล่าวตามเง่ือนไขท่ีตกลงตามสัญญา โดย

กระบวนการโอนทั้งหมดไดด้าํเนินการเสร็จส้ิน ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2564 กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการขายจาํนวน 13.36 

ลา้นบาท 

 

7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

  (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 4,576  1,293 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาทุน 922  922 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (2,294)  (158) 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัเช่าอาคารและอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีค่าเช่า

คงท่ีตลอดอายสุญัญา บริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้มีไวเ้พื่อใชง้านเป็นจาํนวน 0.92 ลา้นบาท 

  



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดของ

หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

  (พันบาท) 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั 

   ในการเบิกใช ้ 13,374  

 

12,776  500  

 

500 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 171,618  171,618  -  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 826,556  827,485  82,991  83,217 

รวม 1,011,548  1,011,879  83,491  83,717 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 196 ลา้นบาท

และ 175 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
9 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้ 2564  2563 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 0.50 930,000  465,000  930,000  465,000 

ออกหุน้ใหม่ 0.50 186,000  93,000  -  - 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน         

-  หุน้สามญั  1,116,000  558,000  930,000  465,000 

         

         



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 มูลค่าหุน้ 2564  2563 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 0.50 930,000  465,000  930,000  465,000 

ออกหุน้ใหม่ 0.50 186,000  93,000  -  - 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน         

-  หุน้สามญั  1,116,000  558,000  930,000  465,000 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจากเดิมจาํนวน 465 ลา้นบาท (จาํนวน 930 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เป็นจาํนวน 558 ลา้นบาท 

(จาํนวน 1,116 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 186 ล้านหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนั

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายในอตัราส่วนการจองซ้ือ 5 หุ้นสามญัเดิม

ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 148.80 ลา้นบาท บริษทัไดเ้รียกและรับชาํระค่าหุน้ออกใหม่แลว้ทั้งจาํนวน

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแล้วดังกล่าวกับ

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564  
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ให้บริการอดัก๊าซธรรมชาต ิ  ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า  อ่ืนๆ  รวม  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 

  วันที่  30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

     (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 64,658  103,140  -  -  10,255  8,545  74,913  111,685  -  -  74,913  111,685 

- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 8,982  9,504  -  -  104  132  9,086  9,636  -  -  9,086  9,636 

- รายไดจ้ากการขาย -  -  144,852       152,131  25,639  35,721  170,491  187,852  -  -  170,491  187,852 

รายไดอ่ื้น 11,255  12,457  231  503  1,305  700  12,791  13,660  (10,646)  (11,809)  2,145  1,851 

กาํไรจากการจาํหน่าย 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  -  -  13,357  -  13,357  - 

รวม 84,895  125,101  145,083  152,634  37,303  45,098  267,281  322,833  2,711  (11,809)  269,992  311,024 

                        

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

     ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 2,479  

 

16,199  13,398  

 

16,321  (6,437)  

 

(3,698)  9,440  28,822  11,995  

 

498  21,435  

 

29,320 

                        

สินทรัพยส่์วนงาน                         

   ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564/ 

   31 ธนัวาคม 2563 1,454,612  

 

1,232,001  837,312  

 

842,355  412,383  

 

409,374  2,704,307  

 

2,483,730  (942,668)  

 

(735,176)  1,761,639  

 

1,748,554 

หน้ีสินส่วนงาน                        

   ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564/ 

   31 ธนัวาคม 2563 363,154  

 

282,279  545,694  

 

564,199  152,493  

 

138,788  1,061,341  

 

985,266  (375,312)  

 

(300,204)  686,029  

 

685,062 
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11 ภาษีเงินได้  

 

การรับรู้ภาษีเงินได้ข้ึนอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินได้ประจาํปีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้

แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

คือร้อยละ (6.47) และ 14.68 ตามลาํดบั (30 มิถุนายน 2563 : ร้อยละ (3.26) และ (0.10) ตามลาํดับ) การเปล่ียนแปลง

ในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก

สิทธิประโยชน์โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปีก่อน 

 

12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 18,426 

 

25,809 

 

(2,017) 

 

16,216 

        

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 930,000  930,000  930,000  930,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย 27,746  -  27,746  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 

 (ขั้นพืน้ฐาน) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 957,746 

 

930,000 

 

957,746 

 

930,000 

        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.0192  0.0278  (0.0021)  0.0174 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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13 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2564      

เงินปันผลประจาํปี 30 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.015  13.95 
      

ปี 2563      

เงินปันผลระหวา่งกาล 9 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.025  23.25 
 

14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

ตราสารหน้ี 22  -  -  22  -  22 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  9,146  -  8,155  -  8,155 
            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้มืระยะยาวจาก -  14,941  -  14,183  -  14,183 

            



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

ตราสารหน้ี 10,031  -  -  10,031  -  10,031 

            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงิน - 

 

20,459  -  19,007  -  19,007 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  9,146  -  8,155  -  8,155 

            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้มืระยะยาวจาก -  14,941  -  14,183  -  14,183 

            

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี    

   เก่ียวขอ้งกนั -  9,146  -  7,900  -  7,900 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงิน -  19,259  -  18,085  -  18,085 

 

15 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่นๆ    

สญัญาบริการและอ่ืนๆ 10,310  9,624 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  38,770  38,770 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาจา้งเดินเคร่ืองจกัรและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าชีวมวลกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 

3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) โดยค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	FINANCIAL_STATEMENTS1
	FINANCIAL_STATEMENTS2
	FINANCIAL_STATEMENTS3
	FINANCIAL_STATEMENTS4
	FINANCIAL_STATEMENTS5
	FINANCIAL_STATEMENTS6

	NOTES
	หมายเหตุ สารบัญ
	1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	2 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
	3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
	5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
	6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	8 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
	9 ทุนเรือนหุ้น
	10 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
	11 ภาษีเงินได้
	12 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
	13 เงินปันผล
	14 เครื่องมือทางการเงิน
	15 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
	1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	2 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
	3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
	5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
	6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	8 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 196 ล้านบาทและ 175 ล้านบาท ตามลำดับ
	9 ทุนเรือนหุ้น
	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 465 ล้านบาท (จำนวน 930 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจำนวน 558 ล้านบาท (จำนวน 1,116 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ...
	10 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
	11 ภาษีเงินได้
	12 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
	13  เงินปันผล
	14 เครื่องมือทางการเงิน
	15 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน


