
บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอคณะกรรมการของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั 

(มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

เจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ 

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 

 

 

 

 

สุขุมำภรณ์  วงศ์อริยำพร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 

กรุงเทพมหานคร 

6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 195,857,616 133,874,576 31,247,083 18,692,385

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื - สทุธิ 7 669,838,949 569,655,316 215,198,144 194,395,928

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่รษัิทยอ่ย 15.4 - - 164,823,277 172,823,277

สนิคา้คงเหลอื 54,255,132 25,838,010 16,732,779 4,294,998

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื 22,046,316 18,185,577 14,923,550 9,659,950

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 941,998,013 747,553,479 442,924,833 399,866,538

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ 3,546,322 2,592,230 - -

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 8 - - 558,106,650 558,106,650

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 9 1,321,959,910 1,268,396,862 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิทยอ่ย - - 1,387,880,000 1,387,880,000

ดอกเบยีคา้งรับจากบรษัิทยอ่ย 15.3 - - 99,139,637 99,139,637

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 10 671,588,286 673,570,316 2,450,191 2,671,226

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธิ 2,134,498 2,410,235 844,833 987,078

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี- สทุธิ 9,519,069 8,642,822 5,787,773 4,849,918

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื 48,360,868 41,136,036 - -

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,057,108,953 1,996,748,501 2,054,209,084 2,053,634,509

รวมสนิทรพัย ์ 2,999,106,966 2,744,301,980 2,497,133,917 2,453,501,047

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสีนิและสว่นของเจา้ของ

หนสีนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 11.1 397,135,795 408,582,451 397,135,795 343,682,851

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษัิทใหญ่

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 11.2 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 11.2 54,712,000 73,476,000 - -

หุน้กูส้ว่นทถีงึกําหนดไถถ่อน

ภายในหนงึปี 11.2 398,088,999 - 398,088,999 -

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 12 464,518,175 239,055,963 47,048,841 30,188,288

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 8,210,989 2,695,027 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 7,459,161 6,801,441 1,210,650 1,412,991

รวมหนสีนิหมนุเวยีน 1,380,125,119 780,610,882 893,484,285 425,284,130

หนสีนิไมห่มนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 11.2 191,962,000 199,976,000 - -

หุน้กู ้ 11.2 - 396,505,743 - 396,505,743

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 11,640,581 9,220,126 10,640,059 8,099,618

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 4,331,713 3,594,948 - -

รวมหนสีนิไมห่มนุเวยีน 207,934,294 609,296,817 10,640,059 404,605,361

รวมหนสีนิ 1,588,059,413 1,389,907,699 904,124,344 829,889,491

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนสีนิและสว่นของเจา้ของ (ตอ่)

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามัญ จํานวน  691,867,135 หุน้  

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 691,867,135 691,867,135 691,867,135 691,867,135

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามัญ จํานวน 553,559,662 หุน้  

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 553,559,662 553,559,662 553,559,662 553,559,662

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 933,170,699 933,170,699 933,170,699 933,170,699

สว่นตําจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (74,049,938) (74,049,938) - -

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

  จัดสรรแลว้ - ทนุสํารองตามกฎหมาย 26,509,200 26,509,200 26,509,200 26,509,200

  ยังไมไ่ดจั้ดสรร (26,176,888) (86,622,480) 79,770,012 110,371,995

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (15,013,960) (5,914,929) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,397,998,775 1,346,652,214 1,593,009,573 1,623,611,556

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 13,048,778 7,742,067 - -

รวมสว่นของเจา้ของ 1,411,047,553 1,354,394,281 1,593,009,573 1,623,611,556

รวมหนสีนิและสว่นของเจา้ของ 2,999,106,966 2,744,301,980 2,497,133,917 2,453,501,047

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,628,348,181 970,002,166 335,558,743 311,925,905

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 14,883,056 20,542,930 14,883,056 20,542,930

ตน้ทนุขาย (1,571,796,242) (920,685,158) (319,821,909) (295,042,046)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (13,645,081) (13,965,198) (13,645,081) (13,965,198)

กาํไรขนัตน้ 57,789,914 55,894,740 16,974,809 23,461,591

รายไดอ้นื 13 38,284,395 3,834,397 2,631,204 3,724,398

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (23,913,016) (18,019,825) (7,416,705) (6,218,670)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (36,618,746) (27,085,806) (19,232,832) (18,527,606)

กําไร (ขาดทนุ) อนื - อตัราแลกเปลยีน - สทุธิ (368,571) 9,542,155 (293,913) 194,632

ตน้ทนุทางการเงนิ (15,307,387) (13,671,907) (11,924,298) (11,816,540)

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นสว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ)

จากการรว่มคา้และภาษเีงนิได้ 19,866,589 10,493,754 (19,261,735) (9,182,195)

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากการรว่มคา้ 39,364,317 (1,715,172) - -

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ 59,230,906 8,778,582 (19,261,735) (9,182,195)

ภาษีเงนิได ้ (4,914,157) 172,763 856,906 263,938

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธสิาํหรบังวด 54,316,749 8,951,345 (18,404,829) (8,918,257)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่)

สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทจีะไมจั่ดประเภทใหมไ่ปยังกําไรหรอื

ขาดทนุในภายหลัง - - - -

รายการทจีะจัดประเภทใหมไ่ปยังกําไร

หรอืขาดทนุในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

คา่งบการเงนิ (7,944,893) 1,468,866 - -

รวมรายการทจีะจัดประเภทใหมไ่ปยัง

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง (7,944,893) 1,468,866 - -

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื

สาํหรบังวด-สทุธจิากภาษ ี (7,944,893) 1,468,866 - -

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด 46,371,856 10,420,211 (18,404,829) (8,918,257)

การแบง่ปนักาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 48,904,194 5,460,091 (18,404,829) (8,918,257)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 5,412,555 3,491,254 - -

54,316,749 8,951,345 (18,404,829) (8,918,257)

การแบง่ปนักาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 42,754,419 6,779,283 (18,404,829) (8,918,257)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 3,617,437 3,640,928 - -

46,371,856 10,420,211 (18,404,829) (8,918,257)

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขันพนืฐาน 0.0883 0.0099 (0.0332) (0.0161)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 2,728,267,825 1,979,911,562 596,283,324 621,354,325

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 26,933,334 25,293,436 26,933,334 25,293,436

ตน้ทนุขาย (2,613,659,370) (1,868,196,371) (563,903,387) (574,821,352)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (25,485,311) (17,882,277) (25,485,311) (17,882,277)

กําไรขนัตน้ 116,056,478 119,126,350 33,827,960 53,944,132

รายไดอ้นื 13 41,439,051 6,099,883 7,642,064 7,348,619

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (45,550,999) (37,584,670) (14,931,087) (16,526,443)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (64,233,107) (58,308,457) (35,345,944) (36,070,619)

กําไร (ขาดทนุ) อนื - อตัราแลกเปลยีน - สทุธิ (209,698) 1,910,546 (143,352) 477,994

ตน้ทนุทางการเงนิ (27,120,655) (30,045,367) (23,307,543) (22,611,802)

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ)

จากการรว่มคา้และภาษเีงนิได้ 20,381,070 1,198,285 (32,257,902) (13,438,119)

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากการรว่มคา้ 9 53,563,048 (6,360,225) - -

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ 73,944,118 (5,161,940) (32,257,902) (13,438,119)

ภาษีเงนิได ้ 14 (6,346,575) (3,885,708) 1,081,468 (2,985,435)

กําไร (ขาดทนุ) สุทธสํิาหรบังวด 67,597,543 (9,047,648) (31,176,434) (16,423,554)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทจีะไมจั่ดประเภทใหมไ่ปยังกําไรหรอื

ขาดทนุในภายหลงั

การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพันผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 1,026,110 - 718,064 -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจั่ดประเภท

รายการใหมไ่ปยังกําไรหรอืขาดทนุ

ในภายหลงั (205,222) - (143,613) -

รวมรายการทจีะไมจั่ดประเภทใหมไ่ปยัง

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 820,888 - 574,451 -

รายการทจีะจัดประเภทใหมไ่ปยังกําไรหรอื

ขาดทนุในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

คา่งบการเงนิ (11,765,040) 671,048 - -

รวมรายการทจีะจัดประเภทใหมไ่ปยัง

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (11,765,040) 671,048 - -

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื

สําหรบังวด-สุทธจิากภาษ ี (10,944,152) 671,048 574,451 -

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 56,653,391 (8,376,600) (30,601,983) (16,423,554)

การแบง่ปนักําไร (ขาดทนุ) สุทธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 59,624,704 (10,922,043) (31,176,434) (16,423,554)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 7,972,839 1,874,395 - -

67,597,543 (9,047,648) (31,176,434) (16,423,554)

การแบง่ปนักําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 51,346,561 (10,332,274) (30,601,983) (16,423,554)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 5,306,830 1,955,674 - -

56,653,391 (8,376,600) (30,601,983) (16,423,554)

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.1077 (0.0197) (0.0563) (0.0297)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื

สว่นตาํจาก ผลตา่งของ รวม

การรวมธุรกจิ จดัสรรแลว้ - อตัราแลกเปลยีน องคป์ระกอบอนื รวมสว่นของ สว่นไดเ้สยี

ทนุทอีอกและ สว่นเกนิมลูคา่ ภายใตก้าร ทนุสํารอง จากการแปลง ของสว่นของ ผูเ้ป็นเจา้ของ ทไีมม่อีํานาจ รวมสว่นของ

ชําระแลว้ หุน้สามญั ควบคมุเดยีวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร คา่งบการเงนิ เจา้ของ ของบรษิทัใหญ่ ควบคมุ เจา้ของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตน้งวด 

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

การเปลยีนแปลงในสว่นของ

เจา้ของสําหรบังวด

การใชส้ทิธติามใบแสดงสทิธิ

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

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - (10,922,043) 589,769 589,769 (10,332,274) 1,955,674 (8,376,600)

ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2561 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 26,509,200 (96,789,904) (1,702,456) (1,702,456) 1,340,697,263 4,289,776 1,344,987,039

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ

กาํไรสะสม
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บรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ (ตอ่)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื

สว่นตาํจาก ผลตา่งของ รวม

การรวมธุรกจิ จดัสรรแลว้ - อตัราแลกเปลยีน องคป์ระกอบอนื รวมสว่นของ สว่นไดเ้สยี

ทนุทอีอกและ สว่นเกนิมลูคา่ ภายใตก้าร ทนุสํารอง จากการแปลง ของสว่นของ ผูเ้ป็นเจา้ของ ทไีมม่อีํานาจ รวมสว่นของ

ชําระแลว้ หุน้สามญั ควบคมุเดยีวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร คา่งบการเงนิ เจา้ของ ของบรษิทัใหญ่ ควบคมุ เจา้ของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตน้งวด 

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

การเปลยีนแปลงในสว่นของ

เจา้ของสําหรบังวด

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 60,445,592 (9,099,031) (9,099,031) 51,346,561 5,306,830 56,653,391

การชาํระบัญชบีรษิัทยอ่ย - - - - - - - - (119) (119)

ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 26,509,200 (26,176,888) (15,013,960) (15,013,960) 1,397,998,775 13,048,778 1,411,047,553

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

ขอ้มลูทางการเงนิรวม (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
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บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ (ตอ่)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

จดัสรรแลว้ -

ทนุทอีอกและ สว่นเกนิมลูคา่ ทนุสํารอง รวม

ชําระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นของเจา้ของ

บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลยีนแปลงในสว่นของเจา้ของสําหรบังวด

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

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (16,423,554) (16,423,554)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2561 553,559,662 933,170,699 26,509,200 154,364,674 1,667,604,235

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

การเปลยีนแปลงในสว่นของเจา้ของสําหรบังวด

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (30,601,983) (30,601,983)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 26,509,200 79,770,012 1,593,009,573

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

กาํไรสะสม

11



บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงนิได ้ 73,944,118 (5,161,940) (32,257,902) (13,438,119)

รายการปรับปรงุ:

   คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 17,011,082 10,385,490 446,680 336,006

   คา่เผอืหนสีงสยัจะสญู 3,209,611 - - -

   ขาดทนุจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย

      สนิทรัพยถ์าวร 62,267 603,396 - -

  (กําไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีน 214,898 (1,677,295) 167,400 (1,385,867)

   ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 3,446,566 841,906 3,258,505 624,020

   ดอกเบยีรับ 13 (2,194,663) (1,425,411) (3,538,574) (5,964,964)

   ดอกเบยีจา่ย 27,120,655 30,045,367 23,307,543 22,611,802

   รายไดเ้งนิปันผล 13 - - (2,242,603) -

   สว่นแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากการรว่มคา้ 9 (53,563,048) 6,360,225 - -

กําไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงาน

   กอ่นการเปลยีนแปลงในสนิทรพัย ์

    และหนสีนิดาํเนนิงาน 69,251,486 39,971,738 (10,858,951) 2,782,878

การเปลยีนแปลงของสนิทรัพย ์และหนสีนิดําเนนิงาน

   ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื (122,483,299) (61,301,144) (20,953,395) (65,585,551)

   สนิคา้คงเหลอื (28,407,267) 9,343,413 (12,437,781) (2,903,288)

   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื (3,277,278) 548,535 (4,639,902) (2,726,006)

   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื (7,224,832) (7,679,153) - -

   เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 238,199,121 (21,851,756) 16,755,985 272,396

   หนสีนิหมนุเวยีนอนื (4,721,450) (11,661,661) (202,341) 915,475

   หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 451,521 3,143,435 - -

กระแสเงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

   การดาํเนนิงาน 141,788,002 (49,486,593) (32,336,385) (67,244,096)

   จา่ยภาษีเงนิได ้ (2,260,047) (2,360,221) (623,699) (360,672)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

   กจิกรรมดาํเนนิงาน 139,527,955 (51,846,814) (32,960,084) (67,604,768)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ (954,093) (2,815,347) - -

เงนิสดรับจากการจําหน่ายสนิทรัพยถ์าวร - 162,056 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรัพยถ์าวร (10,244,038) (34,414,002)             (83,400) (1,686,898)

เงนิสดจา่ยเพอืลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - (40,500,000)

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทยอ่ย 15.4 - - (40,000,000) (75,000,000)

เงนิสดรับชําระจากเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทยอ่ย 15.4 - - 48,000,000 85,567,253

เงนิปันผลรับ 13 - - 2,242,603 -

ดอกเบยีรับ 2,195,218 1,423,754 3,600,212 1,876,055

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน)

   กจิกรรมลงทนุ (9,002,913) (35,643,539) 13,759,415 (29,743,590)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดง

   สทิธซิอืหุน้สามัญ - 64,362 - 64,362

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 11.1 820,218,318 894,547,972 820,218,318 707,211,840

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 11.1 (830,531,151) (902,164,612) (767,330,951) (778,253,986)           

เงนิสดรับจากการออกหุน้กู ้ - 400,000,000 - 400,000,000            

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษัิทใหญ่ - (250,000,000) - (250,000,000)           

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 11.2 (26,778,000) (26,778,000) - -

เงนิสดจา่ยตน้ทนุการทํารายการของเงนิกูย้มื - (7,980,000) - (7,980,000)

เงนิสดจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ

   จากการชําระบัญชบีรษัิทยอ่ย (119) - - -

ดอกเบยีจา่ย (24,863,202)             (22,229,734)             (21,052,884)             (14,970,353)             

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

   กจิกรรมจดัหาเงนิ (61,954,154) 85,459,988 31,834,483 56,071,863

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

   เพมิขนึ (ลดลง) สทุธิ 68,570,888 (2,030,365) 12,633,814              (41,276,495)             

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

กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลยีนของเงนิสด

   และรายการเทยีบเทา่เงนิสด (6,587,848) (326,864) (79,116) 3,323

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 195,857,616 169,549,151 31,247,083 21,362,840

ขอ้มลูเพมิเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการทมีใิชเ่งนิสด

เจา้หนคีา่ซอืสนิทรัพยถ์าวร 8,268,170 14,980,698 - -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 

14 

 

1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนและจดัตั้งเป็นนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือ

วนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุน้สำมญัของบริษทัไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บริษทัมี

ท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

เลขท่ี 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 

กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มกิจกำร”) คือ กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ ำมนัหล่อล่ืน กำรจดัหำอำหำรและวตัถุดิบส ำหรับลูกคำ้ในธุรกิจส ำรวจและผลิตน ้ ำมนั กำรผลิต

และจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล ์และกำรผลิตและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลิตปิโตรเลียมเหลว 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอ่ืนเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย  

ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบัญชี 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้

นโยบำยกำรบญัชีใหม่ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 4 

 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่กีำรปรับปรุง 
 

3.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและ

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร 
 

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 

 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและสรุปวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัเหล่ำน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำว

มำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

3.1.2.1 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 

 

 

มำตรฐำนเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินกลุ่มน้ีกล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำและกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรดอ้ยค่ำของ

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง และกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

3.1.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ส่งผลให้ผูเ้ช่ำตอ้งรับรู้สัญญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะสั้ นหรือสัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์มี

มูลค่ำต ่ำ ขอ้ก ำหนดส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรจดัประเภทสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินไดถู้กยกเลิก ผูเ้ช่ำบนัทึกสินทรัพยส์ ำหรับสิทธิกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่ำ และ

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  

 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัเหล่ำน้ี 

 

4 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ 

 

กำรรับรู้รำยได้ 

 

รำยไดรั้บรู้เม่ือกลุ่มกิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ โดยกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำว่ำจะใหแ้ก่ลูกคำ้ กำรส่งมอบเกิดข้ึนกต่็อเม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมสินคำ้หรือบริกำรนั้น กำรควบคุม

ในสินคำ้และบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรใหลู้กคำ้ โดยกำรส่งมอบสินคำ้จะเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งสินคำ้ไปยงัสถำนท่ีท่ีก ำหนด ลูกหน้ีจะถูกบนัทึกเม่ือสินคำ้และบริกำรได้

ส่งมอบซ่ึงเป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง  

 

รำยไดจ้ะรับรู้ดว้ยจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญำสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด กลุ่มกิจกำรใชป้ระสบกำรณ์ในอดีตในกำรประมำณกำรส่วนลดและเงินคืน จ ำนวนของส่ิงตอบแทนท่ีผนัแปรจะรวมเป็น

รำยไดเ้ฉพำะในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกวำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั 

 

สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั มีกำรรับรู้รำยกำรแยกกนั ส่วนลดหรือเงินคืนจำกรำคำตำมสัญญำจะถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคำ้หรือบริกำร 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ประมำณกำรทำงบัญชี 

 

กำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผล

ท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 

 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 

ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกิจกำร 

 

ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร

ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยพิจำรณำจำกก ำไรของส่วนงำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วนใหส่้วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรหลกัท่ีไม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย สินทรัพย์

ส่วนกลำง รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำงท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้

 

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 (เร่ิมรับรู้รำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2562) 

 

รำยละเอียดขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน มีดงัน้ี 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่       

   30 มถุินำยน พ.ศ. 2562       

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,555,356 58,495 26,933 31,607 82,810 2,755,201 

ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  71,535 (248) 293 9,216 (7,756) 73,040 

       

จังหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้       

- เม่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point 

in time) 2,555,356 58,495 26,933 31,607 

 

82,810 2,755,201 

- ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระ 

ท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) - - - - 

 

- - 

       

       

ณ วนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562       

ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 619,336 17,742 14,658 9,336 - 661,072 

สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)      2,338,034 

สินทรัพยร์วม       2,999,106 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่       

   30 มถุินำยน พ.ศ. 2561       

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,892,572 37,931 25,293 49,409 - 2,005,205 

ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  55,864 45 6,760 9,860 (7,497) 65,032 

       

จังหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้       

- เม่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point 

in time) 1,892,572 37,931 25,293 49,409 

 

- 2,005,205 

- ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 

(over time) - - - - 

 

- - 

       

       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       

ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 521,388 7,781 5,998 9,529 48 544,744 

สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)      2,199,558 

สินทรัพยร์วม       2,744,302 

 

ก ำไรของส่วนงำน สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวดไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 

   

ก ำไรของส่วนงำน  73,040 65,032 

รำยกำรกระทบยอด    

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน - ส่วนกลำง 8,769 289 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - ส่วนกลำง (43,144) (44,103) 

ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน - อตัรำแลกเปล่ียนสุทธิ - ส่วนกลำง (242) 1,451 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ส่วนกลำง (18,042) (21,471) 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 53,563 (6,360) 

ภำษีเงินได ้ (6,347) (3,886) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวด 67,597 (9,048) 

 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ลูกหน้ีกำรคำ้     

   - กิจกำรอ่ืน 620,370 516,882 170,486 148,237 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15.3) 46,455 33,981 35,813 32,903 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,792) (12,898) (8,552) (8,552) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 651,033 537,965 197,747 172,588 

     

รำยไดค้ำ้งรับ     

   - กิจกำรอ่ืน 6,145 6,165 1,240 1,324 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15.3) 3,894 614 3,894 614 

 661,072 544,744 202,881 174,526 

     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหตุ 15.3) 159 159 5,183 7,152 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

   (หมำยเหตุ 15.3) - - 314 373 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร  4,173 11,794 4,172 10,758 

ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งรับ - 9,936 - - 

อ่ืนๆ 4,435 3,022 2,648 1,587 

 669,839 569,655 215,198 194,396 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 502,826 381,302 126,585 94,078 

เกินก ำหนดช ำระ:     

   1 - 60 วนั 127,275 130,224 56,561 64,836 

   61 - 120 วนั 12,427 5,232 9,843 1,091 

   121 - 180 วนั 1,724 20,642 - 11,978 

   เกินกวำ่ 180 วนั 22,573 13,463 13,310 9,157 

 666,825 550,863 206,299 181,140 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,792) (12,898) (8,552) (8,552) 

 651,033 537,965 197,747 172,588 

 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัรำร้อยละของ 

กำรถือหุ้นสำมญั 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   (ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

   30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดัตั้ง ลกัษณะธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 

       

Sea Oil Energy Limited หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 0.03 0.03 

Sea Oil Offshore Limited มำเลเซีย จ ำหน่ำยน ้ ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 100.00 100.00 977 977 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.1 สิงคโปร์ จ ำหน่ำยน ้ ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 75.00 75.00 174,146 174,146 

บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล 

   จ ำกดั 

ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลวทุกชนิด 99.99 99.99 189,824 189,824 

บริษทั ลีฟวงิ เอน็เนอร์จี จ ำกดั ไทย ลงทุนในบริษทัธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์ละจ ำหน่ำย

แผงโซลำร์เซลล ์

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 อยำ่งไรกต็ำม หุน้บุริมสิทธิเป็นชนิดไม่มีสิทธิออกเสียง ดงันั้นบริษทัจึงมีสัดส่วนสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ 75.00  



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

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

   30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดัตั้ง ลกัษณะธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

Pan Orient Energy 

(Siam) Ltd. หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ 

กำรส ำรวจ พฒันำและผลิตน ้ ำมนัปิโตรเลียมและ

ก๊ำซธรรมชำติ 49.99 49.99 1,321,960 1,268,397 

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,268,397 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ 53,563 

  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 1,321,960 

 

10 ทีด่ิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ทีด่ิน อำคำร และอปุกรณ์ ทีด่ิน อำคำร และอปุกรณ์ 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน    

   พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   

   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  673,570 2,671 

ซ้ือสินทรัพย ์ 14,906 83 

ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (62) - 

ค่ำเส่ือมรำคำ/ ค่ำตดัจ ำหน่ำย (16,789) (304) 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (37) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 671,588 2,450 

 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 590.00 ลำ้นบำท ในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมไดน้ ำไปค ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุขอ้ 11.2) 

 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
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11 เงินกู้ยืม 

 

11.1 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 

รำยละเอียดและกำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะส้ัน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 263,849 144,734 408,583 

กูย้มืเพิ่ม 332,000 488,218 820,218 

จ่ำยช ำระคืน (351,000) (479,531) (830,531) 

ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรตดัจ ำหน่ำย  565 - 565 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - (1,699) (1,699) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 245,414 151,722 397,136 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะส้ัน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 263,849 79,834 343,683 

กูย้มืเพิ่ม 332,000 488,218 820,218 

จ่ำยช ำระคืน (351,000) (416,330) (767,330) 

ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรตดัจ ำหน่ำย 565 - 565 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 245,414 151,722 397,136 

 

ตัว๋สัญญำใชเ้งินจ ำนวน 175.00 ลำ้นบำทของบริษทั ถูกค ้ำประกนัโดยหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหน่ึงท่ีถือโดย บริษทั นทลิน จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ โดย

สัญญำเงินกูมี้ขอ้ก ำหนดใหส้ัดส่วนตัว๋สัญญำใชเ้งินไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่ำหลกัประกนั 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
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11.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 

รำยละเอียดและกำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำว  

 จำกบริษทัใหญ่ จำกสถำบันกำรเงิน หุ้นกู้ 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

 (หมำยเหตุ 15.5)   

    

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000 273,452 396,506 

จ่ำยช ำระคืน - (26,778) - 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - - 1,583 

    

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 50,000 246,674 398,089 

หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (50,000) (54,712) (398,089) 

ส่วนท่ีถึงท่ีก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี - 191,962 - 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เงินกู้ยืมระยะยำว  

 จำกบริษทัใหญ่ หุ้นกู้ 

 พนับำท พนับำท 

 (หมำยเหตุ 15.5)  

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   

   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000 396,506 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - 1,583 

   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 50,000 398,089 

หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (50,000) (398,089) 

ส่วนท่ีถึงท่ีก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี - - 

 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 246.67 ลำ้นบำท มีดงัน้ี 

 

1) เงินกูย้มืจำกธนำคำรของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ จ ำนวน 216.73 ลำ้นบำท สัญญำกูย้มืมีขอ้ก ำหนดใหน้ ำสินทรัพยถ์ำวรทั้งหมดของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์มำค ้ำประกนัเงิน

กู้ ยื ม  แ ล ะ ก ำ ห น ด ใ ห้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝ ำ ก ธ น ำ ค ำ ร ป ร ะ เ ภ ท 

ออมทรัพยไ์วส้ ำหรับกำรรับช ำระรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และจ่ำยช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียของเงินกูย้มื กำรเบิกใชเ้งินฝำกดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำก

ธนำคำรเท่ำนั้น สัญญำกูย้มืดงักล่ำวก ำหนดใหก้ลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่เกิน 3 

ต่อ 1 และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีมำกกวำ่ 1  

 

ณ  วั น ท่ี  30 มิ ถุ น ำ ย น  พ . ศ .  2562 แ ล ะ วั น ท่ี  31 ธั น ว ำ ค ม  พ . ศ .  2561 บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม กิ จ ก ำ ร โ ซ ล่ ำ ร์  3 บ ริ ษั ท  

ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำวได ้อย่ำงไรก็ตำม บริษทัดงักล่ำวไดรั้บหนังสือจำกธนำคำรในกำรผ่อนผนัเง่ือนไขทำงกำรเงินในวนัท่ี 28 

ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันั้นเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

แ ล ะ วั น ท่ี  

31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จึงยงัเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

 

2) เงินกูย้มืจำกธนำคำรของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั จ ำนวน 29.94 ลำ้นบำท ท่ีดินและเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดน้ ำมำค ้ำประกนัเงินกูย้มื สัญญำ

เงินกูด้งักล่ำว ก ำหนดใหบ้ริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมิคอล จ ำกดั ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2 ต่อ 1 

และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีมำกกวำ่ 1  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหน้ีมำกกวำ่ 1 ดงันั้นเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 19.92 ลำ้นบำท จึงถูกจดัประเภท

เป็นหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดรั้บหนังสือจำกธนำคำรในกำรผ่อนผนัเง่ือนไขทำงกำรเงินในวนัท่ี 21 

มีนำคม พ.ศ. 2562 ดงันั้นเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จึงจดัประเภทเป็น

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  

 

11.2.2 หุ้นกู้ 

 

หุ้นกูจ้ะครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทั นทลิน จ ำกดัซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ไดน้ ำหุ้นท่ีถือในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแห่งหน่ึง คิดเป็นมูลค่ำ 600.00 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัหุน้กู ้



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
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24 

 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     

   - กิจกำรอ่ืน 446,124 204,512 38,953 20,415 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15.3) 612 612 - - 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย      

   - กิจกำรอ่ืน 16,958 33,243 7,286 9,309 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15.3) 824 688 810 464 

 464,518 239,055 47,049 30,188 

 

13 รำยได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด      

   วนัที ่30 มถุินำยน     

     

ดอกเบ้ียรับ 738 796 1,697 3,029 

เงินปันผลรับ - - - - 

ค่ำบริหำรจดักำรจำกบริษทัยอ่ย - - 927 696 

ค่ำปรับจำกกำรผดิขอ้ตกลงซ้ือขำย 27,350 - - - 

ค่ำชดเชยจำกคดีฟ้องร้อง 9,263 - - - 

อ่ืน ๆ 933 3,038 7 - 

 38,284 3,834 2,631 3,725 

 

12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด      

   วนัที ่30 มถุินำยน     

     

ดอกเบ้ียรับ 2,195 1,429 3,538 5,965 

เงินปันผลรับ - - 2,243 - 

ค่ำบริหำรจดักำรจำกบริษทัยอ่ย - - 1,854 1,384 

รำยไดค่้ำปรับจำกกำรผดิสัญญำ 27,350 - - - 

ค่ำชดเชยจำกคดีฟ้องร้อง 9,263 - - - 

อ่ืน ๆ 2,631 4,671 7 - 

 41,439 6,100 7,642 7,349 

 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดป้ระกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุน้บุริมสิทธิเป็นเงินสด จ ำนวน 0.07 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 2.24 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษทั โดยบริษทั

ไดรั้บช ำระเงินปันผลทั้งจ  ำนวนแลว้ในวนัท่ี 18 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 

รำยไดค่้ำปรับจำกกำรผิดสัญญำเป็นรำยไดข้อง Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ซ่ึงเกิดจำกกำรท่ีลูกคำ้ไม่สำมำรถรับซ้ือน ้ ำมนัไดต้ำมปริมำณท่ีตกลงตำมสัญญำ บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินแลว้

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

ค่ำชดเชยจำกคดีฟ้องร้องเป็นรำยไดข้อง Sea Oil Offshore Ltd. ส ำหรับกำรชนะคดีควำมท่ีฟ้องร้องในอดีต และศำลพิพำกษำจนถึงท่ีสุดแลว้ในไตรมำสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 

0.29 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 9.26 ลำ้นบำท บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินตำมค ำพิพำกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 

14 ภำษเีงินได้ 

 

ภำษีเงินไดมี้รำยละเอียดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด      

   วนัที ่30 มถุินำยน     

     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 7,428 900 - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,081) 2,986 (1,081) 2,985 

รวมภำษีเงินได ้ 6,347 3,886 (1,081) 2,985 

 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลใชว้ธีิกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะได ้ส ำหรับขอ้มูลทำงกำรเงินรวม คือ อตัรำร้อยละ 8.58 ต่อปี (30 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2561 : อตัรำร้อยละ 0.00 ต่อปี) และขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ อตัรำร้อยละ 0.00 ต่อปี (30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 : อตัรำร้อยละ 0.00 ต่อปี) ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินได้

เปล่ียนแปลงจำกงวดก่อนเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร 

 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บ ริ ษั ท ถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย  บ ริ ษั ท  น ท ลิ น  จ ำ กั ด  ซ่ึ ง ตั้ ง อ ยู่ ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  บ ริ ษั ท  น ท ลิ น  จ ำ กั ด  แ ล ะ ต ร ะ กู ล ป ำ น บุ ญ ห้ อ ม  ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท 

คิดเป็นร้อยละ 45.04 และร้อยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 43.43 ถือโดยกระจำยทัว่ไป บริษทัมีรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

15.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่     

   30 มถุินำยน     

     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     

บริษทัยอ่ย - - 41,260 12,298 

กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 146,234 134,977 114,516 119,027 

 146,234 134,977 155,776 131,325 

     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร     

กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 22,065 17,799 22,065 17,799 

     

ดอกเบ้ียรับ     

บริษทัยอ่ย - - 3,534 5,861 

     

เงินปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - 2,243 - 

     

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร     

บริษทัยอ่ย - - 1,854 1,384 

 

 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 
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15.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่     

   30 มถุินำยน     

     

ตน้ทุนขำยและค่ำขนส่ง     

บริษทัใหญ่ 86 86 - - 

บริษทัยอ่ย - - - 5,729 

กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 3,717 3,766 - - 

 3,803 3,852 - 5,729 

     

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรส ำนกังำน     

บริษทัใหญ่ 1,917 1,873 1,917 1,873 

     

ค่ำบริหำรจดักำร     

บริษทัใหญ่ 2,436 2,661 2,047 2,327 

กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั - 193 - 193 

 2,436 2,854 2,047 2,520               

     

ค่ำบริกำรอ่ืน     

บริษทัใหญ่ 821 676 795 649 

กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 200 75 200 60 

 1,021 751 995 709 

     

ตน้ทุนทำงกำรเงิน     

บริษทัใหญ่ 1,240 3,596 1,240 3,596 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 
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15.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้      

   บริษทัยอ่ย - - 215 3,124 

   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 46,455 33,981 35,598 29,779 

 46,455 33,981 35,813 32,903 

     

รำยไดค้ำ้งรับ     

   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 3,894 614 3,894 614 

     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ     

   บริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีหมุนเวยีน - - 314 373 

   บริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน - - 99,140 99,140 

 - - 99,454 99,513 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

   บริษทัใหญ่ 159 159 159 159 

   บริษทัยอ่ย - - 5,024 6,993 

 159 159 5,183 7,152 

     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     

   บริษทัใหญ่ 13 13 - - 

   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 599 599 - - 

 612 612 - - 

     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย      

   บริษทัใหญ่ 622 541 538 460 

   บริษทัยอ่ย - - 70 4 

   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 202 147 202 - 

 824 688 810 464 

     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

   บริษทัใหญ่ 72 64 - - 

   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 3,142 2,789 - - 

 3,214 2,853 - - 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 
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15.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 

กำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่   

   30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   

ยอดคงเหลือตน้งวด  172,823 1,387,880 

ใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด 40,000 - 

รับช ำระคืนเป็นเงินสด (48,000) - 
   

ยอดคงเหลือปลำยงวด 164,823 1,387,880 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 

ใ น ร ะ ห ว่ ำ ง ง ว ด ห ก เดื อ น ส้ิ น สุ ด วั น ท่ี  30 มิ ถุ น ำ ย น  พ .ศ .  2562 บ ริ ษั ท ไ ด้ ท ำ สั ญ ญ ำ เงิ น ใ ห้ กู ้ ยื ม จ ำ น ว น  40.00 ล้ ำ น บ ำ ท  แ ก่ บ ริ ษั ท  

ซีออยล ์ปิโตรเคมิคอล จ ำกดั และบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดมี้กำรช ำระคืนเป็นจ ำนวน 48.00 ลำ้นบำท 

 

15.5 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ 

 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 บริษทัไดกู้ย้มืเงินจำก บริษทั นทลิน จ ำกดัซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ จ ำนวน 300.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนภำยใน

ระยะเวลำ 2 ปี ครบก ำหนดช ำระวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืดงักล่ำว มีมูลค่ำคงเหลือ 50.00 ลำ้นบำท 

 

15.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่     

   30 มถุินำยน     
     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16,787 14,476 13,052 10,628 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1,590 354 1,590 354 

 8,377 14,830 14,642 10,982 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 

30 

 

16 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 

16.1 ภำระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมัดเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 

ภำระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทำงกำรเงิน มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 5,123 - - - 

 

16.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 

กลุ่มกิจกำรมียอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ส ำนกังำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำยใน 1 ปี 14,563 15,672 4,443 4,316 

มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 40,225 42,005 1,645 3,277 

มำกกวำ่ 5 ปี 162,711 167,468 - - 

 217,499 225,145 6,088 7,593 

 

16.3 หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 

16.3.1 หนังสือค้ำ  ประกนัและตร ส รจ กธน ค ร 

 

กลุ่มกจิการมหีนังสอืคำ้ าประกนัและตราสารทีอ่อกโดยธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับ ท พนับ ท พนับ ท พนับ ท 
     

หนงัสอืคำ้ าประกนัการสัง่ซือ้น้ำ ามนั 97,193 67,030 97,193 67,030 

หนงัสอืคำ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 320 320 - - 

 97,513 67,350 97,193 67,030 



บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 

31 

 

16.3.2 คดีฟ้องร้อง 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกขอ้มูลท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

ควำมคืบหน้ำของคดีเดิม 

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั ถูกฟ้องร้องในคดีแรงงำนจำกอดีตพนกังำนเพื่อเรียกค่ำชดเชยจำกกำรท่ีไดรั้บบำดเจบ็กรณีเหตุ

เพลิงไหมร้ะหวำ่งกำรท ำงำนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 8.34 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำประนีประนอม

ยอมควำมกบัโจทก ์โดยบริษทัยอ่ยไดช้ ำระเงิน 0.65 ลำ้นบำทให้แก่โจทก ์ศำลไดพ้ิจำรณำเห็นชอบกบักำรประนีประนอมยอมควำมดงักล่ำวจึงมีค  ำพิพำกษำใหค้ดีเป็นอนัเสร็จ

เดด็ขำด 

 

17 ผลกระทบของพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไข 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั

ไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนกังำนท่ีเกษียณอำยแุละมีอำยงุำนมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 20 ปี จะเปล่ียนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผลกระทบของ

กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยน้ีต่อขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 2.38 ลำ้นบำทและ 2.24 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยไดบ้นัทึกในก ำไรขำดทุนในไตรมำสท่ี 2 ปี

พ.ศ. 2562 ทั้งจ  ำนวน 
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