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ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอคณะกรรมการของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ซีออยล์ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ซีออยล์ จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับ
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สุขุมำภรณ์ วงศ์อริยำพร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,944,623 133,874,576 15,063,678 18,692,385

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 6 514,005,042 569,655,316 208,564,721 194,395,928

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 14.4 - - 192,823,277 172,823,277

สินคา้คงเหลือ 32,662,742 25,838,010 5,447,170 4,294,998

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 16,714,999 18,185,577 9,241,297 9,659,950

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 722,327,406 747,553,479 431,140,143 399,866,538

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 1,988,548 2,592,230 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 558,106,650 558,106,650

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 1,282,595,593 1,268,396,862 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 14.4 - - 1,387,880,000 1,387,880,000

ดอกเบียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 14.3 - - 99,139,637 99,139,637

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 678,716,799 673,570,316 2,519,839 2,671,226

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 2,279,277 2,410,235 912,805 987,078

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 8,984,152 8,642,822 4,930,867 4,849,918

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 42,348,109 41,136,036 - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,016,912,478 1,996,748,501 2,053,489,798 2,053,634,509

รวมสินทรัพย์ 2,739,239,884 2,744,301,980 2,484,629,941 2,453,501,047

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บริษัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10.1 354,099,207 408,582,451 354,099,207 343,682,851

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10.2 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10.2 53,845,000 73,476,000 - -

หุน้กูส่้วนทีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี 10.2 397,251,785 - 397,251,785 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 289,274,974 239,055,963 62,681,268 30,188,288

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,642,748 2,695,027 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 6,683,169 6,801,441 1,191,039 1,412,991

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,155,796,883 780,610,882 865,223,299 425,284,130

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10.2 206,218,000 199,976,000 - -

หุน้กู ้ 10.2 - 396,505,743 - 396,505,743

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 8,728,592 9,220,126 7,992,240 8,099,618

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3,820,712 3,594,948 - -

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 218,767,304 609,296,817 7,992,240 404,605,361

รวมหนสิีน 1,374,564,187 1,389,907,699 873,215,539 829,889,491

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บริษัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั จาํนวน  691,867,135 หุน้  

มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 691,867,135 691,867,135 691,867,135 691,867,135

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 553,559,662 หุน้  

มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 553,559,662 553,559,662 553,559,662 553,559,662

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 933,170,699 933,170,699 933,170,699 933,170,699

ส่วนตาํจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (74,049,938) (74,049,938) - -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26,509,200 26,509,200 26,509,200 26,509,200

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (75,081,082) (86,622,480) 98,174,841 110,371,995

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (8,864,185) (5,914,929) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,355,244,356 1,346,652,214 1,611,414,402 1,623,611,556

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,431,341 7,742,067 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,364,675,697 1,354,394,281 1,611,414,402 1,623,611,556

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 2,739,239,884 2,744,301,980 2,484,629,941 2,453,501,047

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

4



บริษทั ซีออยล์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,099,919,644 1,009,909,396 260,724,581 309,428,420

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 12,050,278 4,750,506 12,050,278 4,750,506

ตน้ทุนขาย (1,041,863,128) (947,511,213) (244,081,478) (279,779,306)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (11,840,230) (3,917,079) (11,840,230) (3,917,079)

กําไรขันต้น 58,266,564 63,231,610 16,853,151 30,482,541

รายไดอื้น 11 3,154,656 2,265,486 5,010,860 3,624,221

ค่าใชจ่้ายในการขาย (21,637,983) (19,564,845) (7,514,382) (10,307,773)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (27,614,361) (31,222,651) (16,113,112) (17,543,013)

กาํไร (ขาดทุน) อืน - อตัราแลกเปลียน - สุทธิ 158,873 (7,631,609) 150,561 283,362

ตน้ทุนทางการเงิน (11,813,268) (16,373,460) (11,383,245) (10,795,262)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ 514,481 (9,295,469) (12,996,167) (4,255,924)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการร่วมคา้ 8 14,198,731 (4,645,053) - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 14,713,212 (13,940,522) (12,996,167) (4,255,924)

ภาษีเงินได้ 12 (1,432,418) (4,058,471) 224,562 (3,249,373)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 13,280,794 (17,998,993) (12,771,605) (7,505,297)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

5



บริษทั ซีออยล์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,026,110 - 718,064 -

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (205,222) - (143,613) -

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 820,888 - 574,451 -

รายการทีจะจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลง

ค่างบการเงิน (3,820,147) (797,818) - -

รวมรายการทีจะจดัประเภทใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,820,147) (797,818) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (2,999,259) (797,818) 574,451 -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 10,281,535 (18,796,811) (12,197,154) (7,505,297)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 10,720,510 (16,382,134) (12,771,605) (7,505,297)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,560,284 (1,616,859) - -

13,280,794 (17,998,993) (12,771,605) (7,505,297)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 8,592,142 (17,111,557) (12,197,154) (7,505,297)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,689,393 (1,685,254) - -

10,281,535 (18,796,811) (12,197,154) (7,505,297)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 13 0.0194 (0.0296) (0.0231) (0.0136)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนตาํจาก ผลต่างของ รวม

การรวมธุรกจิ จัดสรรแล้ว - อตัราแลกเปลยีน องค์ประกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิมูลค่า ภายใต้การ ทุนสํารอง จากการแปลง ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ควบคุมเดยีวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ค่างบการเงนิ เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 553,538,208 933,127,791 (74,049,938) 26,509,200 (85,867,861) (2,292,225) (2,292,225) 1,350,965,175 2,334,102 1,353,299,277

การเปลยีนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสําหรับงวด

การใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิ

ซือหุน้สามญั 21,454 42,908 - - - - - 64,362 - 64,362

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (16,382,134) (729,423) (729,423) (17,111,557) (1,685,254) (18,796,811)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2561 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 26,509,200 (102,249,995) (3,021,648) (3,021,648) 1,333,917,980 648,848 1,334,566,828

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนตาํจาก ผลต่างของ รวม

การรวมธุรกจิ จัดสรรแล้ว - อตัราแลกเปลยีน องค์ประกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิมูลค่า ภายใต้การ ทุนสํารอง จากการแปลง ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ควบคุมเดยีวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ค่างบการเงนิ เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 26,509,200 (86,622,480) (5,914,929) (5,914,929) 1,346,652,214 7,742,067 1,354,394,281

การเปลยีนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสําหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 11,541,398 (2,949,256) (2,949,256) 8,592,142 1,689,393 10,281,535

การชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (119) (119)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 26,509,200 (75,081,082) (8,864,185) (8,864,185) 1,355,244,356 9,431,341 1,364,675,697

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
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บริษัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

จัดสรรแล้ว -

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิมูลค่า ทุนสํารอง รวม

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 553,538,208 933,127,791 26,509,200 170,788,228 1,683,963,427

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิซือหุน้สามญั 21,454 42,908 - - 64,362

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (7,505,297) (7,505,297)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2561 553,559,662 933,170,699 26,509,200 163,282,931 1,676,522,492

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 26,509,200 110,371,995 1,623,611,556

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (12,197,154) (12,197,154)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 26,509,200 98,174,841 1,611,414,402

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 14,713,212 (13,940,522) (12,996,167) (4,255,924)

รายการปรับปรุง:

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9 5,167,359 5,139,306 225,661 152,547

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 12,214 603,396 - -

  (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน (434,831) (183,921) (418,553) 375,806

   ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 534,576 420,953 610,686 312,010

   ดอกเบียรับ 11 (1,457,107) (633,149) (1,840,640) (2,936,439)

   ดอกเบียจ่าย 11,813,268 16,373,460 11,383,245 10,795,262

   รายไดเ้งินปันผล 11 - - (2,242,603) -

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากการร่วมคา้ 8 (14,198,731) 4,645,053 - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน 16,149,960 12,424,576 (5,278,371) 4,443,262

การเปลียนแปลงของสินทรัพย ์และหนีสินดาํเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 51,436,313 (157,661,893) (12,584,634) (103,163,791)

   สินคา้คงเหลือ (6,732,771) 8,986,683 (1,152,173) (2,975,897)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,630,264 1,890,969 603,875 (644,602)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,212,073) (1,522,657) - -

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 54,212,488 (33,483,952) 32,589,498 4,911,016

   หนีสินหมุนเวียนอืน (118,272) (12,186,813) (221,953) 208,675

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 225,764 2,917,678 - -

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 115,591,673 (178,635,409) 13,956,242 (97,221,337)

   จ่ายภาษีเงินได้ (199,831) (130,231) (185,222) (108,071)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 115,391,842 (178,765,640) 13,771,020 (97,329,408)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 603,681 (1,413,431) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - 162,056 - -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร (12,905,373) (16,150,444) - (147,900)                    

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (40,500,000)

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 14.4 - - (20,000,000) (40,000,000)

เงินสดรับชาํระจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย - - - 48,095,143

เงินปันผลรับ 11 - - 2,242,603 -

ดอกเบียรับ 1,455,206 633,149 696,397 315,082

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (10,846,486) (16,768,670) (17,061,000) (32,237,675)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

   สิทธิซือหุน้สามญั - 64,362 - 64,362

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10.1 460,874,018 591,100,374 460,874,018 437,370,807

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10.1 (513,959,596) (522,045,714) (450,737,196) (462,190,072)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 400,000,000 - 400,000,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัใหญ่ - (250,000,000) - (250,000,000)

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10.2 (13,389,000) (13,389,000) - -

เงินสดจ่ายตน้ทุนการทาํรายการของเงินกูย้ืม - (7,980,000) - (7,980,000)

เงินสดจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย (119) - - -

ดอกเบียจ่าย (11,334,723)               (9,673,036)                 (10,455,022)               (4,340,807)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (77,809,420) 188,076,986 (318,200) 112,924,290

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 26,735,936 (7,457,324) (3,608,180)                 (16,642,793)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 133,874,576 171,906,380 18,692,385 62,636,012

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนของเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (1,665,889) 3,947,314 (20,527) (9,843)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 158,944,623 168,396,370 15,063,678 45,983,376

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวร 2,164,285 14,460,599 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 12 ถึง 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

11



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ซีออยล์ จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนและจัดตั้ งเป็นนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี  26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บริษัท 
ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุน้สำมญัของบริษทัไดรั้บอนุมติั
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ ำมนัหล่อล่ืน และจดัหำอำหำรและวตัถุดิบส ำหรับลูกคำ้ในธุรกิจ
ส ำรวจและผลิตน ้ำมนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ กลุ่มกิจกำร  
 

รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี  

ช่ือบริษัท ประเทศที่จดัตั้ง ประเภทธุรกจิ 

อตัรำร้อยละของ
กำรถือหุ้นสำมัญ 

(ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทำงตรง    
Sea Oil Energy Limited  หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 
Sea Oil Offshore Limited มำเลเซีย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 100.00 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. สิงคโปร์ จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 75.00 
บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั  ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละ 99.99 
  ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลวทุกชนิด  
บริษทั ลีฟวงิ เอน็เนอร์จี จ  ำกดั ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริหำรจดักำรและควบคุม

ระบบไฟฟ้ำ และจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล ์
99.99 

    

บริษัทย่อยทำงอ้อม     
   (ถือโดย บริษัท ลีฟวิง เอน็เนอร์จี จ ำกดั)    
บริษทั เอน็ ดบัเบิลย ูโซล่ำร์ จ  ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั เอน็ ดบัเบิลย ูกรีน พำวเวอร์ จ  ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั เอน็ ดบัเบิลย ูเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั สกำย โซล่ำร์ รูฟ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ  ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั โซล่ำร์ ทำวน์ จ  ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั ซนัน่ี โซล่ำร์ จ  ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั ซนั ลิงค ์พำวเวอร์ จ  ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั รีเนอร์ยี ่โซล่ำร์ จ  ำกดั*  ไทย บริหำรจดักำรและควบคุมระบบไฟฟ้ำ 99.99 
  *ช ำระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562   
    

กำรร่วมค้ำ    
Pan Orient Energy (Siam) Ltd.  หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและผลิต 49.99 
   (ถือหุน้โดย Sea Oil Energy Limited)  น ้ำมนัปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ  
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัที่  7 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 

13 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกัประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจำ้ของ และงบกระแสเงินสด ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ บริษัท 
ไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยท่ีจดัท ำตำม
กฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชีใหม่ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 3 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 ท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิกำร 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและสรุปว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัเหล่ำน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึง 
กลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 
 

2.2.2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
 

มำตรฐำนเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินกลุ่มน้ีกล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำและกำรตัดรำยกำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรบญัชีป้องกนัควำม
เส่ียง และกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 ส่งผลให้ผูเ้ช่ำตอ้งรับรู้สัญญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะส้ันหรือสัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำ ขอ้ก ำหนดส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรจดัประเภท
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินไดถู้กยกเลิก ผูเ้ช่ำบนัทึกสินทรัพยส์ ำหรับสิทธิกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์
เช่ำ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  

 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัเหล่ำน้ี 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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3 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ 
 
กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยไดรั้บรู้เม่ือกลุ่มกิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ โดยกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำว่ำจะให้แก่ลูกคำ้ กำรส่งมอบ
เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือลูกคำ้มีอ  ำนำจควบคุมสินคำ้หรือบริกำรนั้น กำรควบคุมในสินคำ้และบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้เม่ือมีกำรส่งมอบ
สินคำ้หรือบริกำรให้ลูกคำ้ โดยกำรส่งมอบสินคำ้จะเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งสินคำ้ไปยงัสถำนท่ีท่ีก ำหนด ลูกหน้ีจะถูกบนัทึกเม่ือสินคำ้
และบริกำรไดส่้งมอบซ่ึงเป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง  
 
รำยได้จะรับรู้ด้วยจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญำสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด กลุ่มกิจกำรใช้ประสบกำรณ์ในอดีตในกำร
ประมำณกำรส่วนลดและเงินคืน จ ำนวนของส่ิงตอบแทนท่ีผนัแปรจะรวมเป็นรำยไดเ้ฉพำะในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่
ในระดบัสูงมำกวำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั 
 
สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั มีกำรรับรู้รำยกำรแยกกนั ส่วนลดหรือเงินคืนจำกรำคำตำมสัญญำจะถูกปันส่วน
ไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคำ้หรือบริกำร 
 

4 กำรประมำณกำร 
 
กำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

5 ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกิจกำร 
 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส่วนงำน โดยพิจำรณำจำกก ำไรของส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วนใหส่้วนงำนไดอ้ยำ่ง
สมเหตุสมผล รำยกำรหลกัท่ีไม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย สินทรัพยส่์วนกลำง รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำงท่ีไม่สำมำรถปัน
ส่วนได ้



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตส่้วนงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 5 ส่วนงำน ดงัน้ี  
 
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับเรือและน ้ำมนัหล่อล่ืนทำงทะเล 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อล่ืนทำงบกและอ่ืนๆ 
ค) กำรจดัหำอำหำรและวตัถุดิบส ำหรับลูกคำ้ในธุรกิจส ำรวจและผลิตน ้ำมนั 
ง) กำรผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล ์
จ) กำรผลิตและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลิตปิโตรเลียมเหลว 
 
รำยละเอียดขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน มีดงัน้ี 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี       
   31 มีนำคม พ.ศ. 2562       
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,058,222 25,889 12,050 15,809 - 1,111,970 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  27,310 (307) (138) 4,550 (3,128) 28,287 
       
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562       
ลูกหน้ีกำรคำ้และ       
   รำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 458,461 14,894 10,703 11,564 - 495,622 
สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)      2,243,618 

สินทรัพยร์วม       2,739,240 
 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี       
   31 มีนำคม พ.ศ. 2561       
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 958,427 18,076 4,751 33,406 - 1,014,660 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  33,831 12 327 5,451 (737) 38,884 
       
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
ลูกหน้ีกำรคำ้และ       
   รำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 521,388 7,781 5,998 9,529 48 544,744 

สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)      2,199,558 

สินทรัพยร์วม       2,744,302 

 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 
ก ำไรของส่วนงำน สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวดไดด้งัน้ี 
 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

ก ำไรของส่วนงำน  28,287 38,884 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน - ส่วนกลำง (118) 412 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - ส่วนกลำง (19,725) (28,104) 
ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน - อตัรำแลกเปล่ียนสุทธิ - ส่วนกลำง (97) (8,199) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ส่วนกลำง (7,833) (12,288) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 14,199 (4,645) 

ภำษีเงินได ้ (1,432) (4,059) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวด 13,281 (17,999) 

 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
   - กิจกำรอ่ืน 455,660 516,882 124,012 148,237 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 14.3) 41,139 33,981 73,064 32,903 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,812) (12,898) (8,552) (8,552) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 483,987 537,965 188,524 172,588 
     

รำยไดค้ำ้งรับ     
   - กิจกำรอ่ืน 6,503 6,165 368 1,324 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 14.3) 5,132 614 5,132 614 

 495,622 544,744 194,024 174,526 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
   - กิจกำรอ่ืน 5,968 - - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 14.3) 159 159 4,119 7,152 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 14.3) - - 1,520 373 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร  6,416 11,794 6,397 10,758 
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งรับ - 9,936 - - 
อ่ืนๆ 5,840 3,022 2,505 1,587 

 514,005 569,655 208,565 194,396 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 374,472 381,302  115,237 94,078 
เกินก ำหนดช ำระ:     
   1 - 60 วนั 98,469 130,224 67,624 64,836 
   61 - 120 วนั 1,496 5,232 1,438 1,091 
   121 - 180 วนั 1,504 20,642 1,454 11,978 
   เกินกวำ่ 180 วนั 20,858 13,463 11,323 9,157 
 496,799 550,863 197,076 181,140 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,812) (12,898) (8,552) (8,552) 

 483,987 537,965 188,524 172,588 
 

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
  อตัรำร้อยละของ 

กำรถือหุ้นสำมัญ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  (ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

(ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษัท ประเทศท่ีจัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
      

บริษัทย่อยทำงตรง      
Sea Oil Energy Limited หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ 100.00 100.00 0.03 0.03 
Sea Oil Offshore Limited มำเลเซีย 100.00 100.00 977 977 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.1 สิงคโปร์ 75.00 75.00 174,146 174,146 
บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั ไทย 99.99 99.99 189,824 189,824 
บริษทั ลีฟวงิ เอน็เนอร์จี จ  ำกดั ไทย 99.99 99.99 193,159 193,159 
รวม    558,106 558,106 

 

1 บริษทัลงทุนใน Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. โดยเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.75 ลำ้นหุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ และหุ้นบุริมสิทธิ 
4.4 ลำ้นหุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นสัดส่วนกำรลงทุนทั้งหมดร้อยละ 95.37 อย่ำงไรก็ตำม หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่มี
สิทธิออกเสียง ดงันั้นบริษทัจึงมีสัดส่วนสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ 75.00  



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปน้ี 
 

  อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
      

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ 49.99 49.99 1,282,596 1,268,397 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,268,397 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ 14,199 
  

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 1,282,596 
 

9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562     
   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)     
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  673,570 2,410 2,671 987 
ซ้ือสินทรัพย ์ 10,233 - - - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (12) - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ ค่ำตดัจ ำหน่ำย (5,057) (110) (151) (74) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (17) (21) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 678,717 2,279 2,520 913 
 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำร ได้รวมสินทรัพยข์องบริษัทย่อยจ ำนวน 520.00 ล้ำนบำท ท่ีน ำไปค ้ ำประกันเงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุขอ้ 10) 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม 
 
10.1 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 
รำยละเอียดและกำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะส้ัน รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562    
   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)    
    ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 263,849 144,734 408,583 
กูย้มืเพ่ิม 246,000 214,874 460,874 
จ่ำยช ำระคืน (275,000) (238,960) (513,960) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรตดัจ ำหน่ำย  279 - 279 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - (1,677) (1,677) 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 235,128 118,971 354,099 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะส้ัน รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562    
   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)    

    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 263,849 79,834 343,683 
กูย้มืเพ่ิม 246,000 214,874 460,874 
จ่ำยช ำระคืน (275,000) (175,737) (450,737) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรตดัจ ำหน่ำย 279 - 279 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 235,128 118,971 354,099 

 
10.1.1 ตั๋วสัญญำใช้เงิน 

 
บริษทัไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัธนำคำรในประเทศ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ถึง MLR-2 ต่อปี และร้อยละ 
4.50 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 3 - 6 เดือน 
 
ตั๋วสัญญำใช้เงินจ ำนวน 175.00 ล้ำนบำท ถูกค ้ ำประกันโดยหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยแห่งหน่ึงท่ีถือโดย บริษทั นทลิน จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ โดยมีขอ้ก ำหนดใหมี้มูลค่ำหุ้นไม่ต ่ำกว่ำ 
334.00 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนภำระหน้ีสินไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่ำหลกัประกนั 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

10.1 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ) 
 

10.1.2 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 

บริษัท 
 

เงินกู้ยืมระยะส้ันเป็นเงินกู้ยืมตำมสัญญำสินเช่ือเพ่ือกำรช ำระสินคำ้และบริกำร และสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีกับ
ธนำคำร มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระคืนภำยใน 3 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีมีกำรเบิกใช้
สินเช่ือแต่ละคร้ัง 
 

บริษัทย่อย  
 

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดท้  ำสัญญำสินเช่ือระยะส้ันกับธนำคำรแห่งหน่ึง 
ในวงเงินรวมจ ำนวน 10.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษทั นทลิน จ ำกดัซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่เป็นผูค้  ้ำประกนั บริษทั
ยอ่ยไดช้ ำระคืนเงินกูย้มืทั้งหมดเตม็จ ำนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562  
 

10.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

รำยละเอียดและกำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำว   
 จำกบริษัทใหญ่ จำกสถำบันกำรเงิน หุ้นกู้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

 (หมำยเหตุ 14.5)    
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี      
   31 มีนำคม พ.ศ. 2562     
   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)     
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000 273,452 396,506 719,958 
จ่ำยช ำระคืน - (13,389) - (13,389) 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - - 746 746 
     

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 50,000 260,063 397,252 707,315 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (50,000) (53,845) (397,252) (501,097) 

ส่วนท่ีถึงท่ีก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี - 206,218 - 206,218 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

10.2 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยำวมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี (ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เงินกู้ยืมระยะยำว   
 จำกบริษัทใหญ่ หุ้นกู้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 

 (หมำยเหตุ 14.5)   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี     
   31 มีนำคม พ.ศ. 2562    
   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)    
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000 396,506 446,506 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - 746 746 
    

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 50,000 397,252 447,252 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (50,000) (397,252) (447,252) 

ส่วนท่ีถึงท่ีก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี - - - 
 

10.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 260.06 ลำ้นบำท มีดงัน้ี 
 

1) เงินกู้ยืมจำกธนำคำรของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ จ  ำนวน 225.11 ลำ้นบำท มีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.75 ถึง 
MLR-1.25 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระทั้งส้ิน 120 งวด นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูย้ืม สัญญำกูย้มืมีขอ้ก ำหนดให้
น ำสินทรัพยถ์ำวรทั้งหมดของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์มำค ้ำประกนัเงินกูย้มื และก ำหนดใหเ้ปิดบญัชีเงินฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพยไ์วส้ ำหรับกำรรับช ำระรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และจ่ำยช ำระคืนเงินตน้และ
ดอกเบ้ียของเงินกูย้มื กำรเบิกใชเ้งินฝำกดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกธนำคำรเท่ำนั้น  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินฝำกดงักล่ำวมีจ ำนวน 1.99 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: 2.59 ลำ้นบำท) ไดแ้สดงเป็น
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้จ ำกดัในกำรใชใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

สัญญำกูย้มืดงักล่ำวระหวำ่งกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์กบัสถำบนักำรเงิน ก ำหนดใหก้ลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขทำงกำรเงินเก่ียวกับกำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่เกิน 3 ต่อ 1 และอัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีมำกกว่ำ 1 ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัท 
ในกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ 3 บริษทั ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำวได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
ดงักล่ำวไดรั้บหนังสือจำกธนำคำรในกำรผ่อนผนัเง่ือนไขทำงกำรเงินในวนัท่ี 28 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดงันั้น
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
10.2 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 

 
10.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 
2) เงินกูย้มืจำกธนำคำรของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จ ำนวน 34.95 ลำ้นบำท มีอตัรำ

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR-0.75 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระทั้ งส้ิน 36 งวด นับตั้ งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู้ยืม ท่ีดินและ
เคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยดงักล่ำวไดน้ ำมำค ้ำประกันเงินกูย้ืม สัญญำเงินกูด้งักล่ำว ก ำหนดให้บริษทั ซีออยล ์
ปิโตรเคมิคอล จ ำกดั ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีมำกกวำ่ 1  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหน้ีมำกกว่ำ 1 ดงันั้ นเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของ
บริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 19.92 ลำ้นบำท จึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหน้ีมำกกว่ำ 1 อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดรั้บหนังสือจำกธนำคำรในกำรผ่อนผนัเง่ือนไขทำงกำรเงินใน
วนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 ดงันั้นเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ 
วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 จึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

 
10.2.2 หุ้นกู้ 

 
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทไดเ้สนอขำยหุ้นกู้บริษัท ซีออยล์ จ  ำกัด (มหำชน) รวมมูลค่ำเสนอขำย 
400.00 ลำ้นบำท เฉพำะแก่ผูล้งทุนสถำบนักำรเงินหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.90 ต่อปี 
ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทั นทลิน จ ำกดัซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ไดน้ ำหุน้ท่ีถือในบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหน่ึง  คิดเป็นมูลค่ำ 600.00 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัหุน้กู ้



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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11 รำยได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วันที่ 31 มีนำคม     
     

ดอกเบ้ียรับ 1,457 633 1,841 2,936 
เงินปันผลรับ - - 2,243 - 
ค่ำบริหำรจดักำรจำกบริษทัยอ่ย - - 927 688 
อ่ืน ๆ 1,698 1,632 - - 

 3,155 2,265 5,011 3,624 
 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงินสด จ ำนวน 0.07 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เทียบเท่ำ 2.24 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษทั โดยบริษทัไดรั้บช ำระเงินปันผลทั้งจ  ำนวนแลว้ในวนัที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 

12 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลใชว้ธีิกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
ส ำหรับขอ้มูลทำงกำรเงินรวม คือ อตัรำร้อยละ 9.74 ต่อปี (31 มีนำคม พ.ศ. 2561 : อตัรำร้อยละ 0.00 ต่อปี) และขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร คือ อตัรำร้อยละ 0.00 ต่อปี (31 มีนำคม พ.ศ. 2561 : อตัรำร้อยละ 0.00 ต่อปี) ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินไดเ้ปล่ียนแปลงจำก
งวดก่อนเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร 
 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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13 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของ     
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (บำท) 10,720,510 (16,382,134) (12,771,605) (7,505,297) 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดย     
   ผูถื้อหุน้ (หุน้) 553,559,662 553,544,406 553,559,662 553,544,406 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัรวม     
  จ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด (หุน้) 553,559,662 553,544,406 553,559,662 553,544,406 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.0194 (0.0296) (0.0231) (0.0136) 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ระหวำ่งงวด 
 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัไดค้รบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในวนัท่ี 6 มีนำคม พ.ศ. 2561 
 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท นทลิน จ ำกัด ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษทั นทลิน จ ำกัด และตระกูลปำนบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 45.04 และร้อยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 43.43 ถือโดยกระจำยทัว่ไป บริษทัมีรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบั
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
14.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี      
   31 มีนำคม     
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
บริษทัยอ่ย - - 36,495 4,470 

กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 64,067 63,783 56,211 55,872 

 64,067 63,783 92,706 60,342 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร     

กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 9,339 927 9,339 927 
     

ดอกเบ้ียรับ     

บริษทัยอ่ย - - 1,841 2,936 
     

เงินปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - 2,243 - 
     

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร     

บริษทัยอ่ย - - 927 688 

 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

14.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันท่ี      
   31 มีนำคม     
     

ตน้ทุนขำยและค่ำขนส่ง     
บริษทัใหญ่ 43 43 - - 
บริษทัยอ่ย - - - 5,729 
กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 1,859 1,860 - - 

 1,902 1,903 - 5,729 

     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรส ำนกังำน     
บริษทัใหญ่ 949 937 949 929 

     
ค่ำบริหำรจดักำร     
บริษทัใหญ่ 1,214 1,692 1,021 1,522 
กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั - 39 - 39 

 1,214 1,731 1,021 1,561 

     
ค่ำบริกำรอ่ืน     
บริษทัใหญ่ 229 42 229 26 
กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 11 - 11 - 

 240 42 240 26 

     
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     
บริษทัใหญ่ 616 2,973 616 2,973 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

14.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหน้ีกำรคำ้      
   บริษทัยอ่ย - - 34,786 3,124 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 41,139 33,981 38,278 29,779 
 41,139 33,981 73,064 32,903 
     

รำยไดค้ำ้งรับ     

   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 5,132 614 5,132 614 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ     

   บริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีหมุนเวยีน - - 1,520 373 
   บริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน - - 99,140 99,140 
 - - 110,660 99,513 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     

   บริษทัใหญ่ 159 159 159 159 
   บริษทัยอ่ย - - 3,960 6,993 
 159 159 4,119 7,152 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     

   บริษทัใหญ่ 13 13 - - 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 601 599 - - 
 614 612 - - 
     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย      

   บริษทัใหญ่ 1,057 541 996 460 
   บริษทัยอ่ย - - 96 4 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั - 147 - - 

 1,057 688 1,092 464 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

   บริษทัใหญ่ 68 64 - - 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 2,965 2,789 - - 

 3,033 2,853 - - 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

14.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 192,823 172,823 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 1,387,880 1,387,880 

 1,580,703 1,560,703 
 

กำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 

 พนับำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด  1,560,703 
ใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด 20,000 
  

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,580,703 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินใหกู้ย้ืมจ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท แก่บริษทั 
ซีออยล ์ปิโตรเคมิคอล จ ำกดั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยำวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ Sea Oil Energy Limited ในสกุลเงินบำท จ ำนวน 1,387.88 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงค์
ส ำหรับกำรลงทุนใน Pan Orient Energy (Siam) Ltd. โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.55 - 5.65 ต่อปี บริษทัไดรั้บหนังสือจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรผ่อนผนัเง่ือนไขทำงกำรเงินในวนัท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยอนุญำตให้เงินให้กู้ยืม
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขตำมสัญญำ คือใหช้ ำระคืนเม่ือทวงถำม บริษทัไม่มีเจตนำท่ีจะเรียกช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืในอนำคต
อนัใกล ้ดงันั้นเงินกูย้ืมดงักล่ำวจึงถูกจดัประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยำว บริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินกูย้ืมน้ี
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560  



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
14.5 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทใหญ่ 

 
เม่ือวนัท่ี 1 กันยำยน 2560 บริษทัไดกู้้ยืมเงินจำก บริษทั นทลิน จ ำกัดซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ จ ำนวน 300.00 ลำ้นบำท โดยมี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนภำยในระยะเวลำ 2 ปี ครบก ำหนดช ำระวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562  ณ วนัที่ 
31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืดงักล่ำว มีมูลค่ำคงเหลือ 50.00 ลำ้นบำท 
 

14.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันท่ี      
   31 มีนำคม     
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,312 6,946 5,436 5,033 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 210 177 210 177 

 7,522 7,123 5,646 5,210 

 
15 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจเกดิขึน้ 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัหรือหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกขอ้มูลท่ี
เปิดเผยในงบกำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
คดคีวำมฟ้องร้อง 
 
ควำมคืบหน้ำของคดเีดมิ 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ถูกฟ้องร้องในคดีแรงงำนจำกอดีตพนักงำนเพ่ือเรียก
ค่ำชดเชยจำกกำรท่ีไดรั้บบำดเจบ็กรณีเหตุเพลิงไหมร้ะหวำ่งกำรท ำงำนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 8.34 ลำ้นบำท ต่อมำ
เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมกบัโจทก์ โดยบริษทัยอ่ยไดช้ ำระเงิน 0.65 ลำ้นบำท
ใหแ้ก่โจทก ์ศำลไดพิ้จำรณำเห็นชอบกบักำรประนีประนอมยอมควำมดงักล่ำวจึงมีค ำพิพำกษำใหค้ดีเป็นอนัเสร็จเดด็ขำด 



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผลบงัคบัใช้
ในวนัท่ี 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนักงำนท่ีเกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั 20 ปีโดยเปล่ียนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้
ประเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยน้ี ซ่ึงคำดว่ำจะมีผลกระทบประมำณ 2.38 ลำ้นบำท และ 2.24 ลำ้นบำท ต่อขอ้มูล
ทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั 
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