
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

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 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึง และอยูร่ะหว่างการประเมินเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้

และหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้

และการปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 

(โศภิษฐ ์พรหมพล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

15 สิงหาคม 2565 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 191,024           25,247            41,954             8,166              
เงินลงทุนชัว่คราว 22                    22                   -                   -                  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

ท่ีถึงกาํหนดเบิกใชภ้ายในหน่ึงปี 6 -                   4,314              -                   -                  
ลูกหน้ีการคา้ 88,851             89,927            20,275             19,030            
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2, 3 10,646             21,206            10,646             20,820            
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2, 3 82,702             47,400            62,364             15,364            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,157               3,187              2,157               3,187              
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 2 -                   235                 10,000             10,000            
สินคา้คงเหลือ 6,338               5,092              663                  663                 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองหมุนเวยีน 2,925               3,324              1,461               1,674              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 384,665           199,954          149,520           78,904            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 6 500                  17,274            500                  500                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                   -                  821,389           632,839          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 2, 3 62,127             157,054          62,127             156,581          
ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,109               12,927            8,109               12,927            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 2 4,772               4,047              252,741           286,655          
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองไม่หมุนเวยีน 2,838               2,897              2,838               2,897              
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3, 6 219,124           171,618          65,057             -                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 4, 6 1,019,012        900,520          115,038           133,310          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 99,340             100,354          2,928               3,551              
ค่าความนิยม 5 33,137             -                  -                   -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 25,271             20,320            24,465             19,515            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,474,230        1,387,011       1,355,192        1,248,775       

รวมสินทรัพย์ 1,858,895        1,586,965       1,504,712        1,327,679       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน 2 30,003             5,000              33,803             30,800            
เจา้หน้ีการคา้ 2 29,569             30,812            7,892               7,467              
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2 48,267             18,209            24,507             7,507              
เงินกูย้มืระยะยาว

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 47,124             123,098          750                  61,214            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 14,569             17,021            4,802               3,990              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 169,532           194,140          71,754             110,978          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 226,268           254,400          14,250             107,865          
หุน้กู้ 6 294,087           -                  294,087           -                  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2 17,575             20,815            6,264               5,148              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,182             29,328            1,062               9,008              
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,407               2,085              980                  873                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,904               1,090              1,090               1,090              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 562,423           307,718          317,733           123,984          

รวมหนีสิ้น 731,955           501,858          389,487           234,962          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ 7

   ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ
    จาํนวน 1,339,200,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 669,600           558,000          669,600           558,000          

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  (หุ้นสามัญ

    จาํนวน 1,116,000,000 หุ้น มูลค่า 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 162,382           146,464          169,902           147,394          

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั (82,459)           (82,459)           -                   -                  
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,025,246        1,009,328       1,115,225        1,092,717       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 101,694           75,779            -                   -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,126,940        1,085,107       1,115,225        1,092,717       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,858,895        1,586,965       1,504,712        1,327,679       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 8

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 31,578            33,656            27,356           27,374           
รายไดต้ามสญัญาเช่า 1,915              4,507              1,915             4,457             
รายไดจ้ากการขาย 91,985            79,369            -                -                
รายไดอ่ื้น 2, 3, 5 13,212            1,211              20,936           5,857             
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 13,357            -                -                

รวมรายได้ 138,690          132,100          50,207           37,688           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 18,748            17,778            15,337           15,292           
ตน้ทุนขาย 2 62,258            62,061            -                -                
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2 33,433            32,251            18,578           19,705           
รวมค่าใช้จ่าย 114,439          112,090          33,915           34,997           

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 24,251            20,010            16,292           2,691             

ตน้ทุนทางการเงิน 2 (10,890)          (6,163)            (7,416)           (2,288)           

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 13,361            13,847            8,876             403                

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 8,316              1,007              7,975             (214)              
กําไรสําหรับงวด 21,677            14,854            16,851           189                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                 -                 -                -                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 21,677            14,854            16,851           189                

(พันบาท) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,338            12,894            16,851           189                
ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                 1,584              -                -                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,339              376                 -                -                

กําไรสําหรับงวด 21,677            14,854            16,851           189                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,338            12,894            16,851           189                

    ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                 1,584              -                -                
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,339              376                 -                -                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 21,677            14,854            16,851           189                

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0164 0.0135 0.0151 0.0002 
กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.0164 0.0135 0.0151 0.0002 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 8

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 62,400            74,913            52,557           64,658           

รายไดต้ามสญัญาเช่า 6,168              9,086              6,155             8,982             

รายไดจ้ากการขาย 166,892          170,491          -                -                

รายไดอ่ื้น 2, 3, 5 16,169            2,145              29,972           11,370           
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 13,357            -                -                
รวมรายได้ 251,629          269,992          88,684           85,010           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 37,268            42,386            30,473           37,707           

ตน้ทุนขาย 2 122,666          126,110          -                -                

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2 60,077            66,947            34,019           45,055           
รวมค่าใช้จ่าย 220,011          235,443          64,492           82,762           

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 31,618            34,549            24,192           2,248             

ตน้ทุนทางการเงิน 2 (23,182)          (13,114)          (9,630)           (4,612)           

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 8,436              21,435            14,562           (2,364)           

รายไดภ้าษีเงินได้ 9 9,146              1,387              7,946             347                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 17,582            22,822            22,508           (2,017)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                 -                 -                -                
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,582            22,822            22,508           (2,017)           

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 15,918            18,426            22,508           (2,017)           

   ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                 2,630              -                -                

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,664              1,766              -                -                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 17,582            22,822            22,508           (2,017)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 15,918            18,426            22,508           (2,017)           

    ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                 2,630              -                -                

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,664              1,766              -                -                
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,582            22,822            22,508           (2,017)           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0143 0.0192 0.0202 (0.0021)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.0143 0.0192 0.0202 (0.0021)

(พันบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

 ทุนเรือนหุ้น จากการรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุ้นเดิม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุ้น ก่อนการปรับ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ควบคุมเดียวกนั บริษทัใหญ่ โครงสร้างธุรกิจ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพิ่มหุ้นสามญั 93,000            55,800            -                  -                  -                   148,800             -                        -                       148,800            

    เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั -                  -                  -                  (13,949)           -                   (13,949)              -                        -                       (13,949)             

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

    การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยและจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

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

    การซื้อธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                  -                  -                  (82,459)            (82,459)              (62,541)                  -                       (145,000)           
    รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยและจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                  -                  -                  -                  (82,459)            (82,459)              (62,541)                  (555)                     (145,555)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                   -                     -                        -                       -                   

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  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)

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กาํไรสะสม

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

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

 ทุนเรือนหุ้น จากการรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุ้นเดิม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุ้น ก่อนการปรับ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ควบคุมเดียวกนั บริษทัใหญ่ โครงสร้างธุรกิจ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 558,000          353,419          33,904            146,464          (82,459)            1,009,328          -                        75,779                  1,085,107         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

    การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 5 -                  -                  -                  -                  -                   -                     -                        24,251                  24,251              

    รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  -                  -                   -                     -                        24,251                  24,251              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                  -                  -                  15,918            -                   15,918               -                        1,664                    17,582              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                   -                     -                        -                       -                   

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  15,918            -                   15,918               -                        1,664                    17,582              

558,000          353,419          33,904            162,382          (82,459)            1,025,246          -                        101,694                1,126,940         

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                           -                           -                           -                           -                           

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

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

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                           -                           -                           22,508                     22,508                     

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                           -                           -                           -                           -                           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                           -                           22,508                     22,508                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 558,000                   353,419                   33,904                     169,902                   1,115,225                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 17,582 22,822 22,508 (2,017)
ปรับรายการที่กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

รายไดภ้าษีเงินได้ (9,146)         (1,387)         (7,946)         (347)            
ตน้ทุนทางการเงิน 23,182        13,114        9,630          4,612          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,482        37,653        8,069          6,525          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -              (106)            -              (102)            
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (995)            2,121          (1,219)         316              
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (336)            3,133          (1,641)         4,844          
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 321              2,626          107              2,287          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              (13,357)       -              -              
กาํไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า (14,059)       -              (13,908)       -              
ดอกเบ้ียรับ (362)            (653)            (9,435)         (10,005)       

53,669 65,966 6,165 6,113 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 1,076          2,752          (1,245)         15,048        
ลูกหน้ีอ่ืน 7,083          3,840          (2,449)         1,387          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 23,537        7,004          23,381        6,854          
สินคา้คงเหลือ (1,246)         (154)            -              (315)            
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 458              (264)            272              241              
เจา้หน้ีการคา้ (1,277)         (4,410)         425              (6,247)         
เจา้หน้ีอ่ืน 10,687        3,527          6,025          (260)            
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -              (2,183)         -              (2,183)         
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 93,987 76,078 32,574 20,638 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (2,809)         (3,186)         (2,203)         (2,954)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 91,178 72,892 30,371 17,684 

(พันบาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง (เพิ่มข้ึน) 21,088        (598)            -              -              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -              10,115        -              102              
เงินสดรับจากลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 3,000          1,000          3,000          1,000          
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (7,218)         (43,500)       (177,338)     (43,500)       
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 235              15,170        63,000        10,000        
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -              (68,670)       (63,000)       (67,670)       
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 672              -              35,802        9,870          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1,402          331              1,626          -              
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (127,893)     (4,275)         (46)              (985)            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (800)            -              -              -              
รับดอกเบ้ีย 208              166              9,374          9,637          
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (109,306) (90,261) (127,582) (81,546)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ัน 190,003      38,094        170,003      42,000        
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืระยะส้ัน (165,000)     (15,000)       (167,000)     (28,000)       
เงินสดรับจากหุน้กู้ 300,000      -              300,000      -              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 250,000      -              -              -              
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (358,642)     (51,977)       (155,552)     (27,689)       
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (8,415)         (7,984)         (2,382)         (2,082)         
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -              (13,949)       -              (13,949)       
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุน้สามญั -              148,800      -              148,800      
ดอกเบ้ียจ่ายและตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (24,041)       (12,479)       (14,070)       (3,871)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 183,905 85,505 130,999 115,209 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 165,777      68,136        33,788        51,347        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 25,247        35,298        8,166          14,788        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 191,024 103,434 41,954 66,135 

รายการท่ีไม่เป็นเงินสดท่ีสําคญั

เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 18,607        341              -              341              
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              101,500      11,212        101,500      
ลูกหน้ีจากการยกเลิกสัญญาเช่า 44,634        -              44,634        -              

(พันบาท) 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า  

4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

6 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

7 ทุนเรือนหุน้ 

8 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้ 

9 ภาษีเงินได ้ 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงิน

ประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

2 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 

 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี    

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย         

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  4,455  376 

รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  181  291 

ดอกเบ้ียรับ -  -  9,121  9,456 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  593  414 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

รายไดค่้าบริการอ่ืน  197  226  141  223 

ดอกเบ้ียรับ 13  268  -  164 

ซ้ือวตัถุดิบ 45,754  48,790  -  - 

ค่าบริการอ่ืน 6,220  5,870  -      44 

ดอกเบ้ียจ่าย 53  210  -  - 

        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั         

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17,626  15,100  11,887  10,748 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 124  114  43  37 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 17,750  15,214  11,930  10,785 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  2,652  861 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 858  85  30  15 

รวม 858  85  2,682  876 

        

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  858  -  - 

        

        

        



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย (อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 4, 6 ต่อปี) -  -  10,000  10,000 

        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        

บริษทัยอ่ย (อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ  

   MOR+2.75 และ MLR+0.25 ต่อปี) -  -  249,000  284,130 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (1,031)  (1,523) 

สุทธิ -  -  247,969  282,607 

        

   กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น       

   สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

เงินใหกู้ย้มื  -  -  (492)  (875) 

        

เจ้าหน้ีการค้า         

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,054  3,300  -  - 

        

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  80  715 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 633  7  -     - 

รวม 633  7  80  715 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 577  2,702  -  - 

        

เงินกู้ยมืระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย (อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 4 ต่อปี) -  -  3,800  30,800 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 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 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 17,956  37,825  60,955  127,196  25,990  95,831  104,901  260,852 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (7,310)  (16,619)  (21,677)  (50,945)  (3,141)  (15,028)  (32,128)  (82,592) 

  สุทธิ 10,646  21,206  39,278  76,251  22,849  80,803  72,773  178,260 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  หน่ึงถึงหา้ปี  เกินกวา่หา้ปี  รวม 

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

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 17,956  37,320  60,955  126,692  25,990  95,831  104,901  259,843 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (7,310)  (16,500)  (21,677)  (50,914)  (3,141)  (15,028)  (32,128)  (82,442) 

  สุทธิ 10,646  20,820  39,278  75,778  22,849  80,803  72,773  177,401 
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บริษทัทาํสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติกบับริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) “ปตท.” จาํนวนสองสัญญา เพื่อดาํเนินการ

รับจา้งอดัก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตใ์หร้ถขนส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ี

กาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2572 และเดือนตุลาคม 2573 ตามลาํดบั 

สัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาท่ีประกอบด้วยสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง  

สัญญาเช่า 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2564 คณะกรรมการอนุมัติการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซ

ธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน (บา้นนา-แก่งคอย) จงัหวดัสระบุรี และสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ระหว่าง

บริษทักบัปตท. ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาวนัท่ี 14 ตุลาคม 2573 เน่ืองจากปริมาณการอดัก๊าซธรรมชาติสําหรับ      

ยานยนต์ (NGV) ของสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จงัหวดัสระบุรี ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกบับริษทัไดรั้บแจง้ปริมาณความตอ้งการก๊าซ NGV ท่ีสถานีบา้นนา-แก่งคอย เท่ากบัศูนยต์นัต่อวนั ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นตน้มา  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2565 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงการยกเลิกสัญญาจา้งอดัก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติ

หลกัเอกชนก่อนครบกาํหนดเวลากบัปตท.ซ่ึงคู่สัญญาตกลงใหส้ญัญาดงักล่าวมีผลถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และส้ินสุด

ลงในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ทั้งน้ีบริษทัจะได้รับเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาดงักล่าวตามระยะเวลาและเง่ือนไข 

ท่ีระบุในสัญญา  จากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ณ วันท่ี  1 เมษายน 2565 บริษัทได้ตัดรายการลูกหน้ีตาม 

สัญญาเช่า และรับรู้อาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว พร้อมทั้งจดัประเภทสินทรัพยบ์างส่วนเป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามวตัถุประสงค์การใชง้านท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีการรับรู้กาํไรจากการยกเลิก

สญัญาเช่าดงักล่าวจาํนวน 13.91 ลา้นบาท เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

4 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 งบการเงินรวม  

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

  (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 146,920  46 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาทุน 4,080  4,080 

สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนจากการยกเลิกสญัญาใหเ้ช่า - ราคาทุน 28,650  28,650 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (407)  (407) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาตามบญัชีสุทธิ (920)  - 

โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ (26,641)  (44,191) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

บริษัท เอน็15 เทคโนโลย ีจาํกัด 

 

ในเดือนเมษายน 2565 บริษทั เอ็น15 เทคโนโลยี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 

ลา้นบาท (400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 185 ลา้นบาท (1,850,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทั

ไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้จาํนวน 85 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2565 และจาํนวน 60 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 

 

บริษัท แวนต้า แคปปิตอล จาํกัด 

 

ในเดือนเมษายน 2565 บริษัทได้ทําสัญญาซ้ือขายหุ้นและจองซ้ือหุ้นของบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จํากัด  

(“ VANTA”) ซ่ึงประกอบธุรกิจจัดทาํซอฟต์แวร์สําเร็จรูป รวมไปถึงการจัดทาํซอฟต์แวร์สําหรับการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 44,000 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิมของ VANTA มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ใน

ราคาหุ้นละ 650 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 28.60 ลา้นบาท และซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของ VANTA ซ่ึงเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 

(จาํนวนสิทธิออกเสียง 6 สิทธิต่อ 1 หุน้) จาํนวน 23,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 650 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 14.95 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้สามญัทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนเมษายน 2565 และไดจ่้าย

ชาํระค่าหุ้นบุริมสิทธิบางส่วนตามการเรียกรับชาํระแลว้ในเดือนเมษายน 2565 เป็นจาํนวน 3.74 ลา้นบาท ทั้งน้ีการ

ซ้ือหุ้นจากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมและซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 43.55 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัถือหุ้นใน 

VANTA รวมจาํนวนทั้งส้ิน 67,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.04 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ VANTA และมี

สิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.85 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และรวมถึงสิทธิ

และหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามหนังสือสัญญาผูถื้อหุ้น บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนใน VANTA เป็นเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย 

 

การลงทุนใน VANTA เป็นการลงทุนในธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทลั อนัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัใน

ปัจจุบนัและเป็นการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจดา้นเทคโนโลย ี

และเช่ือมัน่วา่ VANTA มีแนวโนม้ในการเติบโตสูง 
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นับตั้ งแต่ว ันท่ีซ้ือกิจการจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 VANTA มีรายได้เป็นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท และ 

กําไรสุทธิจาํนวนเงิน 3.02 ล้านบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหาร 

คาดว่าหากกลุ่มบริษทัได้มีการซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 กาํไรรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 จะลดลงจํานวน 2.12 ล้านบาท ในการกําหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใช้ข้อสมมติใน 

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดนั้นได้เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 

 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินทีรั่บมา     มูลค่ายุติธรรม 
 

   (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      25,119 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    11,349 

อุปกรณ์    315 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     1,706 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    (646) 

เงินกูย้มื    (3,000) 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน    (179) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    34,664 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    (24,251) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ทีไ่ด้รับ    10,413 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    33,137 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    43,550 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดรั้บการพิจารณาตามเกณฑก์ารประมาณ ซ่ึงยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน

หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะทาํ

การปรับปรุงสาํรองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณสาํรองเพิ่มเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ

ธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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6 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด

ของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั 

   ในการเบิกใช ้ 500  

 

21,588  500  

 

500 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 187,490  171,618  15,872  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 755,138  805,486  45,211  82,760 

รวม 943,128  998,692  61,583  83,260 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 108 ลา้นบาท 

และ 95 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบันการเงินให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเดิมเคยเป็น          

บริษทัย่อยของกลุ่มกิจการเป็นจาํนวน 29.32 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างการดาํเนินการยกเลิกสัญญา           

คํ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงิน  

 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการรีไฟแนนซ์เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินไปยงับริษทัลิสซ่ิง โดยมีวงเงิน

กูย้มืระยะยาวจาํนวน 250 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ไปเป็นหลกัทรัพย์

คํ้าประกนัวงเงินกูย้มืดงักล่าว ภายใตส้ัญญากูย้มืน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ

ในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  

มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 8 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี

จาํหน่ายต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หุน้กูด้งักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมีกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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7 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้ 2565  2564 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 0.50 1,116,000  558,000  930,000  465,000 

ออกหุน้ใหม่ 0.50 223,200  111,600  186,000  93,000 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน         

-  หุน้สามญั  1,339,200  669,600  1,116,000  558,000 

         

ทุนที่ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 0.50 1,116,000  558,000  930,000  465,000 

ออกหุน้ใหม่ 0.50 -  -  186,000  93,000 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน         

-  หุน้สามญั  1,116,000  558,000  1,116,000  558,000 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจาํนวน 558 ลา้นบาท (จาํนวน 1,116 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท) เป็นจาํนวน 669.60 ลา้นบาท (จาํนวน 1,339.2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 223.20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และอนุมติัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 

(SKE-W1) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ W1”) จาํนวน 223.20 ลา้นหน่วย ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุน้  
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- อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ W1 จาํนวน 223.20 ลา้นหน่วย ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งน้ี

ใบสําคญัแสดงสิทธิ W1 มีอายุ 4 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสนับตั้งแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิไปตลอด

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ อตัราการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ท่ีราคาการใชสิ้ทธิ 1.30 บาทต่อหุน้ 

 

8 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมี 5 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ

การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1  ใหบ้ริการอดัก๊าซธรรมชาติ 

ส่วนงาน 2  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  

ส่วนงาน 3  รับบริหารจดัการและผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ 

ส่วนงาน 4  พฒันาซอฟตแ์วร์สาํหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(หมายเหตขุ้อ 5) 

ส่วนงาน 5  อ่ืนๆ 

 

ส่วนงานอ่ืนรวมถึงส่วนงานท่ียงัไม่เร่ิมดาํเนินการ ไม่มีส่วนงานใด ท่ีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกาํหนดส่วนงานท่ี

รายงานในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 หรือ 2564  

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการ

ภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไร

ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป

ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ  ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า  

รับบริหารจัดการและ 

ผลติเช้ือเพลิงจากขยะ  

พฒันาซอฟต์แวร์สําหรับ 

การซ้ือขายหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 

วันที่ 30 มิถุนายน  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                             

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ      52,557      64,658  -  -    9,843   10,255  -   -      -      -     -  -   62,400   74,913 

- รายไดต้ามสัญญาเช่า       6,155        8,982  -  -         13  104  -   -      -      -     -  -     6,168     9,086 

- รายไดจ้ากการขาย  -  -  140,846  144,852  21,846            24,641     4,200   -     -  998  -  -         166,892  170,491 

รายไดอ่ื้น      29,859      11,255         269         231       823  636            3   -         817  669      (15,602)  (10,646)   16,169     2,145 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

ในบริษทัยอ่ย 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 
 

 

 - 

  

- 

  

- 

  

- 

 

13,357 

  

- 

 

 13,357 

รวม      88,571      84,895  141,115          145,083      32,525     35,636     4,203   -         817        1,667       (15,602)    2,711         251,629          269,992 

                             

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน

หกัภาษีเงินได ้

  

    14,470 

 

          2,479 

  

      350 

 

     13,398 

  

          (5,475) 

  

          1,884 

   

   2,098 
 

 

- 

  

      37 

  

          (8,321) 

  

       (3,044) 

 

 11,995 

  

   8,436 

 
 21,435 

                             

สินทรัพยส่์วนงาน                              

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565/ 

31 ธนัวาคม 2564 
 

1,503,257  

 

1,325,770  821,633  

 

     790,927  307,511  

 

       130,189 

  

 37,119 
 

 

- 

  

      225,407 

  

          226,076 

 

(1,036,032)  

 

        (885,997)      1,858,895  

 

      1,586,965 

หน้ีสินส่วนงาน                             

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565/ 

31 ธนัวาคม 2564 

 

   389,487  

 

   234,962  524,392  

 

     503,172         107,130  

 

         69,259 

  

           356 
 

 

- 

  

       91 

  

          17 

 

   (289,501)  (305,552)         731,955  

 

        501,858 
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9 ภาษีเงินได้  

 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้ าหนักท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัรารายได ้

ภาษีเงินได้ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 คือร้อยละ 108.42 และ 54.57 ตามลาํดบั (30 มิถุนายน 2564: ร้อยละ 6.47 และ 14.68 ตามลาํดับ) 

การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

เงินไดนิ้ติบุคคลจากสิทธิประโยชน์โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปี

ก่อน และการยกเลิกสญัญาเช่าตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

 

   งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

ตราสารหน้ี 22  -  -  22   -  22 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  8,007  -  7,478  -  7,478 

            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้มืระยะยาว -  247,605  -  198,063  -   198,063 

หุน้กู ้ -  294,087  -  300,065  -  300,065 
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   งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

ตราสารหน้ี 22  -  -  22  -  22 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  8,677  -  7,900  -  7,900 
            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้มืระยะยาว -  20,441  -  19,971  -  19,971 

 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือ 

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั 

จาํหน่าย - 

สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  8,007  -  7,478  -  7,478 
            

หน้ีสินทางการเงิน            

หุน้กู ้ -  294,087  -  300,065  -  300,065 
            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564            

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  8,677  -  7,900  -  7,900 
            

หน้ีสินทางการเงิน            

เงินกูย้มืระยะยาว -  14,979  -  14,671  -  14,671 



บริษัท สากล เอนเนอย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 สาํหรับหุน้กูท่ี้ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาเสนอซ้ือจากสมาคม

ตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน 

 

11 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    

อาคารและอุปกรณ์ 227,492  - 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    

สญัญาบริการและอ่ืนๆ 7,357  6,305 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  39,320  38,770 

รวม 46,677  45,075 
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