
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงได้อธิบายถึงผลกระทบต่อจากการรวมธุรกิจ 
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม และ 
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั ท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของ
งบการเงินรวมท่ีสอบทานแลว้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 แลว้ ทง้น้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
(โศภิษฐ์ พรหมพล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
17 พฤษภาคม 2565 



บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149,817          25,247           16,013            8,166              

เงินลงทุนชวัคราว 22                   22                  -                  -                  

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

ทีถึงกาํหนดเบิกใชภ้ายในหนึงปี 6 -                  4,314             -                  -                  

ลูกหนีการคา้ 82,202            89,927           18,083            19,030            

ลูกหนีตามสัญญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 21,136            21,206           21,136            20,820            

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 3, 11 52,553            47,400           23,228            15,364            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,107              3,187             2,107              3,187              

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน 11 3,000              235                53,000            10,000            

สินคา้คงเหลือ 4,686              5,092             663                 663                 

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองหมุนเวยีน 2,965              3,324             1,594              1,674              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 318,488          199,954         135,824          78,904            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 6 500                 17,274           500                 500                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                 632,839          632,839          

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 4 152,588          157,054         152,588          156,581          

ลูกหนีไม่หมุนเวยีนอืน 12,927            12,927           12,927            12,927            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3 4,657              4,047             277,547          286,655          

อะไหล่และวสัดุสินเปลืองไมห่มุนเวยีน 2,886              2,897             2,886              2,897              

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 6 171,618          171,618         -                  -                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5, 6 885,769          900,520         130,369          133,310          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 98,690            100,354         3,241              3,551              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 25,272            20,321           24,465            19,515            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,354,907       1,387,012      1,237,362       1,248,775       

รวมสินทรัพย์ 1,673,395       1,586,966      1,373,186       1,327,679       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พนับาท) 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน 3 50,000            5,000             80,800            30,800            

เจา้หนีการคา้ 3 34,109            30,812           7,547              7,467              

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน 3 17,232            18,209           9,711              7,507              

เงินกูย้มืระยะยาว

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 109,805          123,098         61,232            61,214            

หนีสินตามสัญญาเช่า

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15,788            17,021           4,035              3,990              

รวมหนีสินหมุนเวียน 226,934          194,140         163,325          110,978          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 316,663          254,400         96,311            107,865          

หนีสินตามสัญญาเช่า 3 16,950            20,815           4,123              5,148              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28,498            29,328           9,037              9,008              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,246              2,085             926                 873                 

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

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 365,447          307,718         111,487          123,984          

รวมหนีสิน 592,381          501,858         274,812          234,962          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามญั

    จาํนวน 1,116,000,000 หุ้น มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 558,000          558,000         558,000          558,000          

   ทุนทีออกและชาํระแลว้  (หุ้นสามญั

    จาํนวน 1,116,000,000 หุ้น มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 558,000          558,000         558,000          558,000          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 353,419          353,419         353,419          353,419          

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 33,904            33,904           33,904            33,904            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 144,045          146,464         153,051          147,394          

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั (82,458)           (82,458)          -                  -                  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,006,910       1,009,329      1,098,374       1,092,717       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 74,104            75,779           -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,081,014       1,085,108      1,098,374       1,092,717       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,673,395       1,586,966      1,373,186       1,327,679       

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 7

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 30,822            41,257            25,201           37,284           

รายไดต้ามสัญญาเช่า 4,254              4,579              4,241             4,525             

รายไดจ้ากการขาย 74,907            91,122            -                -                

รายไดอื้น 3 2,957              934                 9,037             5,513             

รวมรายได้ 112,940          137,892          38,479           47,322           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 18,520            24,608            15,136           22,415           

ตน้ทุนขาย 3 60,408            64,049            -                -                

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 3 26,644            34,696            15,443           25,350           

รวมค่าใช้จ่าย 105,572          123,353          30,579           47,765           

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,368              14,539            7,900             (443)              

ตน้ทุนทางการเงิน (12,292)           (6,951)             (2,214)           (2,324)           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (4,924)             7,588              5,686             (2,767)           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8 830                 380                 (29)                561                

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,094)             7,968              5,657             (2,206)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                  -                  -                -                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (4,094)             7,968              5,657             (2,206)           

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

(พันบาท) 

สินสุดวนัที 31 มีนาคม สินสุดวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,419)             5,532              5,657             (2,206)           

ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                  1,046              -                -                

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,675)             1,390              -                -                

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,094)             7,968              5,657             (2,206)           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,419)             5,532              5,657             (2,206)           

    ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                  1,046              -                -                

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,675)             1,390              -                -                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (4,094)             7,968              5,657             (2,206)           

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) (0.002)             0.006              0.005             (0.002)           

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

 ทุนเรือนหุน้ ผูถื้อหุน้เดิม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของผูถื้อ ก่อนการปรับ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ โครงสร้างธุรกิจ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

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

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 2 -                  -                  -               -               -                          59,911 -                     59,911            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 465,000          297,619          33,568          133,735       929,922                   59,911            73,659               1,063,492       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                  -                  -               5,532           5,532                       1,046              1,390                 7,968 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                  -               -               -                          -                  -                     -                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด  - ปรับปรุงใหม่ -                  -                  -               5,532           5,532                       1,046              1,390                 7,968 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 465,000          297,619          33,568          139,267       935,454                   60,957            75,049               1,071,460       

(พันบาท)

        งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนตาํกวา่ทุน

 ทุนเรือนหุ้น จากการรวมธุรกิจ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียที รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 558,000         353,419         33,904           146,464         (82,458)               1,009,329                75,779              1,085,108         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                 -                 -                 (2,419)            -                      (2,419)                      (1,675)              (4,094)               

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                 -                 -                 -                 -                      -                           -                   -                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 (2,419)            -                      (2,419)                      (1,675)              (4,094)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 558,000         353,419         33,904           144,045         (82,458)               1,006,910                74,104              1,081,014         

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 465,000                    297,619                    33,568                      152,712                    948,899                    

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 558,000                    353,419                    33,904                      147,394                    1,092,717                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                            -                            -                            5,657                        5,657                        

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            5,657                        5,657                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 558,000                    353,419                    33,904                      153,051                    1,098,374                 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (4,094)             7,968               5,657               (2,206)             

ปรับรายการทกีระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (830)                (380)                29                    (561)                

ตน้ทุนทางการเงิน 12,292             6,951               2,214               2,324               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,169             19,764             3,247               3,251               

กาํไรจากการจาํหน่ายกองทุนเปิด -                  (4)                    -                  -                  

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,402)             -                  (1,402)             -                  

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (202)                -                  (616)                2,748               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 161                  2,481               54                    2,238               

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (390)                -                  -                  -                  

ดอกเบียรับ (198)                (162)                (4,878)             (4,968)             

23,506 36,618 4,305 2,826 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 7,725               4,674               947                  8,211               

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน (9,224)             (6,195)             (11,600)           2,231               

ลูกหนีตามสญัญาเช่า 3,833               3,382               3,677               3,393               

สินคา้คงเหลือ 406                  (518)                -                  -                  

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง 370                  (444)                91                    (5)                    

เจา้หนีการคา้ 3,297               (1,390)             80                    (1,045)             

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน (987)                (2,023)             2,493               (2,481)             

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                  (2,183)             -                  (2,183)             

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 28,926 31,921 (7) 10,947 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (806)                (2,652)             (1,095)             (1,640)             

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 28,120 29,269 (1,102) 9,307 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง 21,088             1,353               -                  -                  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว -                  2,000               -                  -                  

เงินสดรับชาํระคืนจาก (จ่าย) เงินใหกู้ย้มืระยะสัน - สุทธิ (2,765)             4,086               (43,000)           86                    

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 672                  -                  10,802             -                  

เงินสดจ่ายเพือซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,641)             (4,488)             (4)                    (482)                

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1,402               -                  1,402               -                  

รับดอกเบยี 124                  3,904               4,761               4,780               

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 18,880 6,855 (26,039) 4,384 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 90,000             11,895             70,000             -                  

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (45,000)           -                  (20,000)           -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 250,000           -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (204,225)         (24,749)           (11,667)           (14,326)           

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (4,411)             (4,091)             (1,072)             (1,079)             

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (8,794)             (7,575)             (2,273)             (1,906)             

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 77,570 (24,520) 34,988 (17,311)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 124,570           11,604             7,847               (3,620)             

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 25,247             35,298             8,166               14,788             

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดทีเป็นส่วนหนึงของ

   กลุ่มสินทรัพยท์จีะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็น

   สินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย -                  (291)                -                  -                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 149,817 46,611 16,013 11,168 

รายการทีไม่เป็นเงนิสดทีสําคัญ

เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ -                  121                  -                  121                  

(พันบาท) 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  
5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
6 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
7 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้ 
8 ภาษีเงินได ้ 
9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
10 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
 

1 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี และจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ข้อมูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้น าเสนอไปแลว้ในงบการเงิน
ประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน 
 
ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดท้ าการจดัโครงสร้างธุรกิจ โดยเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จ ากดั (“N15”) ร้อยละ 99.99 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของ
กลุ่มผูถื้อหุ้นในล าดบัสูงสุดทั้งก่อนและหลงัวนัท่ีเขา้ลงทุนดังกล่าวและการควบคุมนั้นไม่เป็นการชั่วคราว เป็น
จ านวนเงิน 145 ลา้นบาท การจดัโครงสร้างใหม่น้ีถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มบริษทั
บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย ดังนั้น ผลการด าเนินงานของ N15 จะถูกรวมอยู่ใน 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันับตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัในกลุ่มไดด้ าเนิน
ธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกัน ตั้ งแต่ก่อนวนัดังกล่าวถึงแม้ว่าความสัมพนัธ์ของกลุ่มบริษัทและ N15 ทาง
กฎหมายจะเกิดขึ้นภายหลงั 

 
 

 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบกระแสเงินสดรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ได้มี 
การปรับปรุงใหม่ โดยผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั สรุปไดด้งัน้ี 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   
 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 
 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 
 (พันบาท) 
รำยได้      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 37,284  3,973  41,257 
รายไดต้ามสัญญาเช่า 4,525  54  4,579 
รายไดจ้ากการขาย 78,049  13,073  91,122 
รายไดอ่ื้น 698  236  934 
รวมรายได้ 120,556  17,336  137,892 
      
ค่ำใช้จ่ำย      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 22,415  2,193  24,608 
ตน้ทุนขาย 55,635  8,414  64,049 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 29,719  4,977  34,696 
รวมค่าใช้จ่าย 107,769  15,584  123,353 
      
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 12,787  1,752  14,539 
ตน้ทุนทางการเงิน (6,185)  (766)  (6,951) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,602  986  7,588 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 320  60  380 
ก าไรส าหรับงวด 6,922  1,046  7,968 

      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี -  -  - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 6,922  1,046  7,968 

      



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   
 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 
 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 
 (พันบาท) 
การแบ่งก าไร      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,532  -  5,532 
ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -  1,046  1,046 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,390  -  1,390 
ก าไรส าหรับงวด 6,922  1,046  7,968 

      
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,532  -  5,532 
ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -  1,046  1,046 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,390  -  1,390 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 6,922  1,046  7,968 

      
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บำท) 0.006  -  0.006 

      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   
 เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 
 ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 
 (พันบาท) 
ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ      
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  59,911  59,911 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 -  60,957  60,957 
      
      



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 
  ตามท่ีเคย  ผลกระทบ   
  เสนอรายงาน  รายการ  ปรับปรุง 
  ไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ใหม่ 
  (พันบาท) 
งบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

   วันที่ 31 มีนำคม 2564 

      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  25,457  3,812  29,269 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  6,619  236  6,855 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (21,747)  (2,773)  (24,520) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ  10,329  1,275  11,604 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  34,612  686  35,298 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 
    กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
   ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 
 

(291)  
 

-  
 

(291) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  44,650  1,961  46,611 

 
3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2565  2564  2565  2564 
   (ปรับปรุงใหม่)     
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  2,228  85 
รายไดอ่ื้น -  -  103  168 
ดอกเบ้ียรับ -  -  4,695  4,881 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  304  166 
        
        



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2565  2564  2565  2564 
   (ปรับปรุงใหม่)     
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดค้่าบริการอ่ืน 68  20  62  18 
ดอกเบ้ียรับ 13  54  -  - 
ซ้ือวตัถุดิบ 20,747  24,009  -  - 
ค่าบริการอ่ืน 3,057  2,713  -  27 
ดอกเบ้ียจ่าย 38  121  -  - 
        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 8,499  7,617  6,209  5,664 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 62  27  22  19 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 8,561  7,644  6,231  5,683 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  2,714  861 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 816  85  -  15 
รวม 816  85  2,714  876 

        
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  858  -  - 
        
        



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย (อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 4-5 ต่อปี) -  -  50,000  10,000 
        
เงินให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัยอ่ย (อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ  
   MOR+2.75 และ MLR+0.25 ต่อปี) -  -  274,000  284,130 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
       จะเกิดขึ้น 

 
- 

  
- 

 
(1,109) 

 
(1,523) 

สุทธ ิ -  -  272,891  282,607 

        

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น        

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม        
เงินให้กูย้มื  -  -  (414)  (875) 
        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ         
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,300  -  - 
        
เจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  1,016  715 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85  7  -     - 
รวม 85  7  1,016  715 

        
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,191  2,702  -  - 
        
เงินกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย (อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 4 ต่อปี) -  -  30,800  30,800 



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า    
 งบการเงินรวม 
 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 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 37,321  37,825  126,690  127,196  87,914  95,831  251,925  260,852 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (16,185)  (16,619)  (49,148)  (50,945)  (12,868)  (15,028)  (78,201)  (82,592) 

  สุทธ ิ 21,136  21,206  77,542  76,251  75,046  80,803  173,724  178,260 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 37,321  37,320  126,690  126,692  87,914  95,831  251,925  259,843 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (16,185)  (16,500)  (49,148)  (50,914)  (12,868)  (15,028)  (78,201)  (82,442) 

  สุทธ ิ 21,136  20,820  77,542  75,778  75,046  80,803  173,724  177,401 



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัท าสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) “ปตท.” จ านวนสองสัญญา เพื่อด าเนินการ
รับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามล าดบั 
สัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาท่ีประกอบด้วยสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16 เร่ือง  
สัญญาเช่า 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2564 คณะกรรมการอนุมัติการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซ
ธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน (บา้นนา-แก่งคอย) จงัหวดัสระบุรี และสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ระหว่าง
บริษทักับปตท. ซ่ึงจะครบก าหนดสัญญาวนัท่ี 14 ตุลาคม 2573 เน่ืองจากปริมาณการอดัก๊าซธรรมชาติส าหรับ      
ยานยนต์ (NGV) ของสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวดัสระบุรี ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบับริษทัไดรั้บแจง้ปริมาณความตอ้งการก๊าซ NGV ท่ีสถานีบา้นนา-แก่งคอย เท่ากบัศูนยต์นัต่อวนั ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นตน้มา  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2565 บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงการยกเลิกสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติ
หลกัเอกชนก่อนครบก าหนดเวลากบัปตท.ซ่ึงคู่สัญญาตกลงให้สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ
ส้ินสุดลงในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ทั้งน้ีบริษทัจะไดรั้บเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาดงักล่าวตามระยะเวลาและ
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

 

5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 1,589  4 
สินทรัพยเ์พิ่มขึ้นจากการยกเลิกสัญญาใหเ้ช่า - ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,042  - 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาตามบญัชีสุทธิ (870)  - 

 
6 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดของ

หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั 
   ในการเบิกใช ้ 500  

 
21,588  500  

 
500 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 100,983  171,618  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 811,180  805,486  82,647  82,760 
รวม 912,663  998,692  83,147  83,260 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 138 ลา้นบาท 
และ 125 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบันการเงินให้แก่บริษัทแห่งหน่ึงซ่ึงเดิมเคยเป็น          
บริษทัย่อยของกลุ่มกิจการเป็นจ านวน 31.23 ล้านบาท โดยปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการยกเลิกสัญญา          
ค ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงิน  
 
เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไปยงับริษทัลิสซ่ิง โดยมีวงเงิน
กูย้ืมระยะยาวจ านวน 250 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยดงักล่าวเบิกเงินกูย้ืมแลว้เต็มจ านวน และ
ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้ืมดงักล่าว ภายใตส้ัญญา
กูย้ืมน้ี บริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงินใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

 



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
รับบริหารจัดการและ
ผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ  อ่ืนๆ  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 

  วันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
      (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                        
- รายไดจ้ากการให้บริการ 25,201  37,284  -  -  5,621  3,973  -  -  -  -  30,822  41,257 
- รายไดต้ามสัญญาเช่า 4,241  4,525  -  -  13  54  -  -  -  -  4,254  4,579 
- รายไดจ้ากการขาย -  -  64,119  77,052  10,788  13,073  -  997  -  -  74,907  91,122 

รายไดอ้ื่น 8,988  5,513  222  220  686  236  441  326  (7,380)  (5,361)  2,957  934 

รวม 38,430  47,322  64,341  77,272  17,108  17,336  441  1,323  (7,380)  (5,361)  112,940  137,892 

                        
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
     ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 5,648  3,907  (9,283)  11,564  (1,123)  986  (174)  (10,397)  8  1,528  (4,924)  7,588 
                        
สินทรัพยส่์วนงาน                         
   ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565/ 
   31 ธนัวาคม 2564 1,371,497  

 
1,325,770  832,799  

 
790,927  160,530  

 
130,189  225,835  226,076  

 
(917,266)  

 
(885,996)  1,673,395  

 
1,586,966 

หน้ีสินส่วนงาน                        
   ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565/ 
   31 ธนัวาคม 2564 275,036  

 
234,963  554,273  

 
503,172  100,854  

 
69,259  207  16  (337,989)  (305,552)  592,381  

 
501,858 



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ภาษีเงินได้  
 
การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
คือร้อยละ 16.86 และ 0.51 ตามล าดบั (31 มีนาคม 2564: ร้อยละ (5.01) และ 20.27 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงใน
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากสิทธิ
ประโยชน์โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปีก่อน 
 

9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

 

   งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือ 

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั 
จ าหน่าย - 
สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565            
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
ตราสารหน้ี 22  -  -  22  -  22 
เงินให้กูย้มืระยะยาว -  6,752  -  6,130  -  6,130 
            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้ืมระยะยาว -  270,248  -  220,526  -  220,526 
            
            



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

26 

   งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือ 

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั 
จ าหน่าย - 
สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564            
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
ตราสารหน้ี 22  -  -  22  -  22 
เงินให้กูย้มืระยะยาว -  8,677  -  7,900  -  7,900 
            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้ืมระยะยาว -  20,441  -  19,971  -  19,971 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือ 

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั 
จ าหน่าย - 
สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565            
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินให้กูย้มืระยะยาว -  6,752  -  6,130  -  6,130 
            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้ืมระยะยาว -  14,998  -  14,901  -  14,901 
            
            
            
            
            
            



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือ 

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั 
จ าหน่าย - 
สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564            
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินให้กูย้มืระยะยาว -  8,677  -  7,900  -  7,900 
            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้ืมระยะยาว -  14,979  -  14,671  -  14,671 

 
10 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (พันบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน     
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
อาคารและอุปกรณ์ 296,098  - 

    

ภำระผูกพนัอื่นๆ    
สัญญาบริการและอ่ืนๆ 9,221  7,760 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  39,320  38,770 
รวม 48,541  46,530 

 
 
 
 
 
 



บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมมีมติท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 336,000 บาท และการงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

- อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (SKE-W1) (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ W1”) จ านวน 223.20 ลา้นหน่วย ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิ W1 มีอายุ 4 ปี นบัแต่วนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิไดทุ้กวนัท าการสุดท้ายของแต่ละ    
ไตรมาสนับตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ อตัราการใช้สิทธิอยู่ท่ี
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ท่ีราคาการใชสิ้ทธิ 1.30 บาทต่อหุน้  

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 111.60 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 558 ลา้นบาท 
เป็นจ านวน 669.60 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 223.20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท  

- อนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 223.20 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W1 จ านวน 223.20 ล้านหน่วย ท่ีจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้  
 

เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2565 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นและจองซ้ือหุ้นของบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จ ากัด  
(“ VANTA”) เพื่อซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 44,000 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิมของ VANTA มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 650 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 28.60 ลา้นบาท และจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของ VANTA ซ่ึงเป็นหุ้นบุริมสิทธิ
จ านวน 23,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 650 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 14.95 ลา้นบาท ทั้งน้ี
การซ้ือหุ้นจากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมและการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 43.55 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัจะ
ถือหุ้นใน VANTA รวมจ านวนทั้ งส้ิน 67,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดของ 
VANTA อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นดงักล่าวล่วงหน้าจ านวน 9.06 ลา้นบาท
และมีเงินให้กูย้ืมแก่ VANTA จ านวน 3 ลา้นบาท สัญญาเงินให้กูย้ืมน้ีมีระยะเวลา 6 เดือน งบการเงินระหว่างกาล ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไดร้วมรายการดงักล่าวอยูใ่นลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนและเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น ตามล าดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จ ากัด (“N15”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 40 ลา้นบาท (400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 185 ลา้นบาท (1,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท) และไดเ้รียกช าระหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 58.62 โดยบริษทัไดเ้พิ่มทุนใน N15 จ านวน 85 ลา้นบาท (1,450,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 58.62 บาท)  
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