
บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอคณะกรรมการของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบั
งวดสามเดือนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สุขมุำภรณ์  วงศอ์ริยำพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 167,334,439 133,874,576 15,092,756 18,692,385

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 7 627,103,688 569,655,316 209,826,211 194,395,928

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 15.4 - - 213,000,000 172,823,277

สนิคา้คงเหลอื 31,735,321 25,838,010 8,826,284 4,294,998

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 25,281,973 18,185,577 14,909,130 9,659,950

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 851,455,421 747,553,479 461,654,381 399,866,538

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 1,382,148 2,592,230 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 - - 558,106,650 558,106,650

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 9 1,199,909,206 1,268,396,862 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - 1,387,880,000 1,387,880,000

ดอกเบยีคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย 13 และ 15.3 - - - 99,139,637

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 10 665,162,387 673,570,316 2,490,269 2,671,226

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 2,017,529 2,410,235 776,235 987,078

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 10,233,620 8,642,822 6,502,324 4,849,918

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 51,835,950 41,136,036 - -

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,930,540,840 1,996,748,501 1,955,755,478 2,053,634,509

รวมสินทรพัย์ 2,781,996,261 2,744,301,980 2,417,409,859 2,453,501,047

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 370,539,388 408,582,451 339,947,488 343,682,851

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 11.2 - 50,000,000 - 50,000,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 11.2 55,579,000 73,476,000 - -

หุน้กูส้ว่นทถีงึกําหนดไถ่ถอน

ภายในหนึงปี 11.2 398,818,552 - 398,818,552 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 12 332,029,928 239,055,963 32,174,217 30,188,288

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 7,896,082 2,695,027 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 7,282,441 6,801,441 1,305,225 1,412,991

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,172,145,391 780,610,882 772,245,482 425,284,130

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 177,706,000 199,976,000 - -

หุน้กู้ 11.2 - 396,505,743 - 396,505,743

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,172,548 9,220,126 11,050,700 8,099,618

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 4,842,712 3,594,948 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 194,721,260 609,296,817 11,050,700 404,605,361

รวมหนีสิน 1,366,866,651 1,389,907,699 783,296,182 829,889,491

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน  691,867,135 หุน้  

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

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 553,559,662 หุน้  

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 933,170,699 933,170,699 933,170,699 933,170,699

สว่นตาํจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (74,049,938) (74,049,938) - -

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

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

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (21,556,592) (86,622,480) 120,874,116 110,371,995

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (15,927,620) (5,914,929) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,401,705,411 1,346,652,214 1,634,113,677 1,623,611,556

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 13,424,199 7,742,067 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,415,129,610 1,354,394,281 1,634,113,677 1,623,611,556

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,781,996,261 2,744,301,980 2,417,409,859 2,453,501,047

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ซีออยล์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,593,078,101 1,362,207,757 338,263,259 314,241,641

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17,669,004 20,286,611 17,669,004 20,286,611

ตน้ทุนขาย (1,545,533,563) (1,309,326,803) (319,448,489) (301,734,144)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (14,569,252) (14,960,705) (14,569,252) (14,960,705)

กาํไรขนัต้น 50,644,290 58,206,860 21,914,522 17,833,403

รายไดอ้นื 13 1,568,027 15,344,943 56,800,544 3,097,388

ค่าใชจ่้ายในการขาย (25,670,264) (21,154,504) (7,926,490) (5,571,669)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (36,866,344) (40,164,956) (18,928,111) (28,862,153)

กาํไร (ขาดทุน) อนื - อตัราแลกเปลยีน - สทุธิ 171,223 852,122 188,280 (646,676)

ตน้ทุนทางการเงนิ (15,311,942) (14,100,784) (11,659,192) (11,845,557)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ)

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (25,465,010) (1,016,319) 40,389,553 (25,995,264)

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการรว่มคา้ 30,925,697 (996,282) - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 5,460,687 (2,012,601) 40,389,553 (25,995,264)

ภาษีเงนิได้ (210,815) (415,921) 714,551 258,353

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิสาํหรบังวด 5,249,872 (2,428,522) 41,104,104 (25,736,911)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ซีออยล์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั - - - -

รายการทจีะจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

ค่างบการเงนิ (1,167,815) (5,620,744) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,167,815) (5,620,744) - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวด-สุทธิจากภาษี (1,167,815) (5,620,744) - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 4,082,057 (8,049,266) 41,104,104 (25,736,911)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,620,296 (4,333,238) 41,104,104 (25,736,911)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 629,576 1,904,716 - -

5,249,872 (2,428,522) 41,104,104 (25,736,911)

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,706,636 (8,645,671) 41,104,104 (25,736,911)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 375,421 596,405 - -

4,082,057 (8,049,266) 41,104,104 (25,736,911)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0084 (0.0078) 0.0742 (0.0465)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 4,321,345,926 3,342,119,319 934,546,583 935,595,966

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 44,602,338 45,580,047 44,602,338 45,580,047

ตน้ทนุขาย (4,159,192,933) (3,177,523,174) (883,351,876) (876,555,496)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (40,054,563) (32,842,982) (40,054,563) (32,842,982)

กาํไรขนัต้น 166,700,768 177,333,210 55,742,482 71,777,535

รายไดอ้นื 13 43,007,078 21,444,826 64,442,608 10,446,007

คา่ใชจ้่ายในการขาย (71,221,263) (58,739,174) (22,857,577) (22,098,112)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (101,099,451) (98,473,413) (54,274,055) (64,932,772)

กําไร (ขาดทนุ) อนื - อตัราแลกเปลยีน - สทุธิ (38,475) 2,762,668 44,928 (168,682)

ตน้ทนุทางการเงนิ (42,432,597) (44,146,151) (34,966,735) (34,457,359)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน)

จากการรว่มค้าและภาษีเงินได้ (5,083,940) 181,966 8,131,651 (39,433,383)

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากการรว่มคา้ 9 84,488,745 (7,356,507) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 79,404,805 (7,174,541) 8,131,651 (39,433,383)

ภาษเีงนิได้ 14 (6,557,390) (4,301,630) 1,796,019 (2,727,082)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรบังวด 72,847,415 (11,476,171) 9,927,670 (42,160,465)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงักําไรหรอื

ขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 1,026,110 - 718,064 -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุ

ในภายหลงั (205,222) - (143,613) -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 820,888 - 574,451 -

รายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไรหรอื

ขาดทนุในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

คา่งบการเงนิ (12,932,855) (4,949,696) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (12,932,855) (4,949,696) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวด-สุทธิจากภาษี (12,111,967) (4,949,696) 574,451 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 60,735,448 (16,425,867) 10,502,121 (42,160,465)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 64,245,000 (15,255,281) 9,927,670 (42,160,465)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 8,602,415 3,779,110 - -

72,847,415 (11,476,171) 9,927,670 (42,160,465)

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 55,053,197 (18,977,945) 10,502,121 (42,160,465)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 5,682,251 2,552,078 - -

60,735,448 (16,425,867) 10,502,121 (42,160,465)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.1161 (0.0276) 0.0179 (0.0762)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

ส่วนตาํจาก ผลต่างของ รวม

การรวมธุรกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลียน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้าของ ทีไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบังวด

การใชส้ทิธติามใบแสดงสทิธิ

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

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (15,255,281) (3,722,664) (3,722,664) (18,977,945) 2,552,078 (16,425,867)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 26,509,200 (101,123,142) (6,014,889) (6,014,889) 1,332,051,592 4,886,180 1,336,937,772

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

ส่วนตาํจาก ผลต่างของ รวม

การรวมธุรกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลียน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้าของ ทีไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 65,065,888 (10,012,691) (10,012,691) 55,053,197 5,682,251 60,735,448

การชาํระบญัชบีรษิทัย่อย - - - - - - - - (119) (119)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 26,509,200 (21,556,592) (15,927,620) (15,927,620) 1,401,705,411 13,424,199 1,415,129,610

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว -

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (42,160,465) (42,160,465)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 553,559,662 933,170,699 26,509,200 128,627,763 1,641,867,324

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 10,502,121 10,502,121

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 26,509,200 120,874,116 1,634,113,677

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได้ 79,404,805 (7,174,541) 8,131,651 (39,433,383)

รายการปรบัปรุง:

   คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 29,026,665 15,743,015 672,101 575,201

   คา่เผอืหนสีงสยัจะสญู 7,416,795 - 2,139,858 -

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

      สนิทรพัยถ์าวร 430,805 603,396 - -

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน (32,217) 6,983,398 (58,643) 13,111

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,978,532 1,286,899 3,669,147 956,569

   ดอกเบยีรบั 13 (2,484,001) (2,772,777) (59,369,113) (8,343,446)

   ดอกเบยีจา่ย 42,432,597 44,146,151 34,966,735 34,457,359

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

   สว่นแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากการรว่มคา้ 9 (84,488,745) 7,356,507 - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

   ก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัย์

    และหนีสินดาํเนินงาน 75,685,236 66,172,048 (12,090,867) (11,774,589)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย ์และหนีสนิดาํเนินงาน

   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (84,100,984) (203,774,910) (17,827,595) (54,871,122)

   สนิคา้คงเหลอื (5,887,456) (4,066,599) (4,531,286) (1,683,471)

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (9,014,403) 439,732 (6,972,514) (1,934,707)

   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (10,699,914) (13,872,352) - -

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 106,752,904 97,115,533 1,904,043 6,759,651

   หนีสนิหมุนเวยีนอนื (4,898,170) (12,423,733) (107,767) 249,128

   หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 677,278 3,369,192 - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

   การดาํเนินงาน 68,514,491 (67,041,089) (39,625,986) (63,255,110)

   รบัภาษเีงนิได้ 2,722,533 - 2,722,533 -

   จา่ยภาษเีงนิได้ (3,792,993) (7,349,331) (999,199) (4,925,687)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

   กิจกรรมดาํเนินงาน 67,444,031 (74,390,420) (37,902,652) (68,180,797)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 1,210,082 (1,871,443) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - 162,057 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวร (18,924,163) (56,187,062) (280,300) (1,913,176)

เงนิสดจา่ยเพอืลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - (45,551,042)

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 15.4 - - (90,000,000) (150,912,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 15.4 - - 49,823,277 132,412,053

เงนิปันผลรบั 9 และ 13 152,976,401 - 2,242,603 -

ดอกเบยีรบั 2,469,303 2,740,316 158,884,662 3,293,478

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)

   กิจกรรมลงทุน 137,731,623 (55,156,132) 120,670,242 (62,670,687)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดง

   สทิธซิอืหุน้สามญั - 64,362 - 64,362

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 1,373,721,017 1,433,489,673 1,342,416,817 1,244,611,812

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 (1,409,618,862) (1,439,494,021) (1,347,010,462) (1,276,298,745)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 400,000,000 - 400,000,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่ 11.2 และ 15.5 (50,000,000) (250,000,000) (50,000,000) (250,000,000)

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 (40,167,000) (40,167,000) - -

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการทาํรายการของเงนิกูย้มื - (7,980,000) - (7,980,000)

เงนิสดจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม

   จากการชาํระบญัชบีรษิทัยอ่ย (119) - - -

ดอกเบยีจา่ย (38,706,896) (35,590,954) (31,713,666) (25,856,693)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (164,771,860) 60,322,060 (86,307,311) 84,540,736

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ 40,403,794 (69,224,492) (3,539,721) (46,310,748)

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

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

   และรายการเทยีบเทา่เงนิสด (6,943,931) (11,679,262) (59,908) (21,133)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 167,334,439 91,002,626 15,092,756 16,304,131

ข้อมูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทมีใิชเ่งนิสด

เจา้หนีคา่ซอืสนิทรพัยถ์าวร 5,479,750 8,129,604 - -

ลงทุนในหุน้บุรมิสทิธโิดยแปลงเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบยีคา้งรบั - - - 142,122,688

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนและจัดตัง้เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บริษัทได ้
จดทะเบยีนเป็นบรษิทัในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุน้สำมญัของบรษิัทไดร้บัอนุมตัิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ใหม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 

เลขที ่88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 

กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรจดัหำอำหำรและ
วตัถุดบิส ำหรบัลูกค้ำในธุรกิจส ำรวจและผลิตน ้ำมนั กำรผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และจ ำหน่ำยแผง
โซลำรเ์ซลล ์และกำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญช ีฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และข้อก ำหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย  
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชใีหม่ตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 4 
 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรบัปรงุ 
 

3.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึ่งมีผลบังคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีี่เริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัและเกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำร 
 

มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่2  
   (ปรบัปรุง 2561) 

เรื่อง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่22 

เรื่อง รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้ไม่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกบักลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำร

ไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้ 
 

3.1.2.1 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่16  

เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่19  

เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 
 

มำตรฐำนเกี่ยวกบัเครื่องมือทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำและกำรตัดรำยกำร
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สินทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบัญชป้ีองกันควำมเสี่ยง 
และกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

3.1.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 ส่งผลใหผู้เ้ช่ำตอ้งรบัรูส้ญัญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ยกเวน้
สญัญำเช่ำระยะสัน้หรอืสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำ ขอ้ก ำหนดส ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรจดัประเภทสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิไดถู้กยกเลกิ ผูเ้ช่ำบนัทกึสนิทรพัย์ส ำหรบัสทิธกิำรใชส้นิทรพัย์ทีเ่ช่ำ และหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ  
 

ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้ 
 

4 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ 
 

กำรรบัรู้รำยได้ 
 

รำยได้รบัรู้เมื่อกลุ่มกิจกำรปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบตัิแล้วเสร็จ โดยกำรส่งมอบสนิค้ำหรอืบรกิำรที่สญัญำว่ำจะให้แก่ลูกค้ำ กำรส่งมอบ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ำมอี ำนำจควบคุมสนิค้ำหรอืบรกิำรนัน้ กำรควบคุมในสนิค้ำและบรกิำรไดโ้อนไปยงัลูกค้ ำเมื่อมกีำรส่งมอบสนิค้ำ
หรอืบรกิำรให้ลูกคำ้ โดยกำรส่งมอบสนิคำ้จะเกดิขึน้เมื่อมกีำรส่งสนิคำ้ไปยงัสถำนทีท่ีก่ ำหนด ลูกหนี้จะถูกบนัทกึเมื่อสนิคำ้และบรกิำ ร
ไดส้่งมอบซึง่เป็นภำระทีต่อ้งปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง  
 

รำยได้จะรบัรู้ด้วยจ ำนวนที่ระบุไวใ้นสญัญำสุทธิจำกภำษีขำย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกิจกำรใช้ประสบกำรณ์ในอดตีในกำรประมำณกำร
ส่วนลดและเงนิคนื จ ำนวนของสิง่ตอบแทนทีผ่นัแปรจะรวมเป็นรำยไดเ้ฉพำะในกรณีทีม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกว่ำ
จะไม่มกีำรกลบัรำยกำรทีม่นีัยส ำคญั 
 

สนิคำ้หรอืบรกิำรที่แตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั มกีำรรบัรูร้ำยกำรแยกกนั ส่วนลดหรอืเงนิคนืจำกรำคำตำมสญัญำจะถูกปันส่วน  
ไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสนิคำ้หรอืบรกิำร 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 

กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช้ 
และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 

ขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกจิกำร 
 

ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัทีผู่ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนได้รบั
และสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  
โดยพจิำรณำจำกก ำไรของส่วนงำน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนและสนิทรพัย์ตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัส่วนงำน หรอืที่สำมำรถปันส่วนให้ส่วนงำนได้อย่ำง
สมเหตุสมผล รำยกำรหลกัทีไ่ม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย สนิทรพัยส์่วนกลำง รำยไดอ้ื่น และค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำงทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้
 

กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตส้่วนงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 5 ส่วนงำน ดงันี้  
 

ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิส ำหรบัเรอืและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเล 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบกและอื่นๆ 
ค) กำรจดัหำอำหำรและวตัถุดบิส ำหรบัลูกคำ้ในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั 
ง) กำรผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์และจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล์ 
จ) กำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว (เริม่รบัรูร้ำยไดเ้มื่อวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
 

รำยละเอยีดขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำน มดีงันี้ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562       
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,047,928 91,373 44,602 43,418 138,627 4,365,948 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  95,818 (33) 2,856 9,510 (24,183) 83,968 
       

จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้       
- เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ 
      เสรจ็สิน้ (point in time) 4,047,928 91,373 44,602 43,418 138,627 4,365,948 
- ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 

   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - - - - - - 
       

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562       
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 567,199 20,108 19,938 7,619 - 614,864 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์่วนกลำง)      2,167,132 
สนิทรพัย์รวม       2,781,996 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2561       
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,210,847 68,390 45,580 62,882 - 3,387,699 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  82,024 100 11,657 11,762 (574) 104,969 
       
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้       
- เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ 
   เสรจ็สิน้ (point in time) 3,210,847 68,390 45,580 62,882 - 3,387,699 
- ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 

   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - - - - - - 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 521,388  7,781  5,998 9,529 48 544,744 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์่วนกลำง)      2,199,558 
สนิทรพัย์รวม       2,744,302 
 
ก ำไรของส่วนงำน สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไร (ขำดทุน) สุทธสิ ำหรบังวดไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 
   

ก ำไรของส่วนงำน  83,968 104,969 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) อื่น - ส่วนกลำง 9,605 312 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - ส่วนกลำง (70,304) (76,632) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - อตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ- ส่วนกลำง (345) 2,638 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ส่วนกลำง (28,009) (31,105) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 84,489 (7,356) 
ภำษเีงนิได ้ (6,557) (4,302) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธสิ ำหรบังวด 72,847 (11,476) 

 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 574,290 516,882 161,432 148,237 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15.3) 49,482 33,981 40,045 32,903 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (19,946) (12,898) (10,692) (8,552) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 603,826 537,965 190,785 172,588 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   - กจิกำรอื่น 5,485 6,165 1,306 1,324 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15.3) 5,553 614 5,553 614 
 614,864 544,744 197,644 174,526 
     
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 15.3) 159 159 6,113 7,152 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 15.3) - - - 373 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร  4,164 11,794 4,077 10,758 
ค่ำสนิไหมทดแทนคำ้งรบั - 9,936 - - 
อื่นๆ 7,917 3,022 1,992 1,587 
 627,104 569,655 209,826 194,396 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ลูกหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 509,996 381,302 144,542 94,078 
เกนิก ำหนดช ำระ:     
   1 - 60 วนั 81,857 130,224 37,799 64,836 
   61 - 120 วนั 5,982 5,232 3,345 1,091 
   121 - 180 วนั 3,194 20,642 2,879 11,978 
   เกนิกว่ำ 180 วนั 22,743 13,463 12,912 9,157 
 623,772 550,863 201,477 181,140 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (19,946) (12,898) (10,692) (8,552) 
 603,826 537,965 190,785 172,588 
 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัรำร้อยละของ 
กำรถือหุ้นสำมญั 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   (ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

 
(ตรวจสอบแล้ว) 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

 
(ตรวจสอบแล้ว) 

   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษัท ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

Sea Oil Energy Limited หมู่เกำะเบอรม์วิด้ำ ลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 0.03 0.03 
Sea Oil Offshore Limited มำเลเซีย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 100.00 100.00 977 977 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.1 สงิคโปร์ จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 75.00 174,146 174,146 
บรษิทั ซีออยล ์ปิโตรเคมคีอล 
   จ ำกดั 

ไทย ผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวทุกชนิด 

99.99 99.99 189,824 189,824 

บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ไทย ลงทุนในบรษิทัธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำรเ์ซลล์ 

99.99 99.99 193,159 193,159 

รวม     558,106 558,106 

 
1  บรษิัทลงทุนใน Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. โดยเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.75 ล้ำนหุ้น หุ้นละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ และหุ้นบุรมิสิทธ ิ 

4.4 ล้ำนหุ้น หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ รวมเป็นสดัส่วนกำรลงทุนทัง้หมดรอ้ยละ 95.37 อย่ำงไรกต็ำม หุน้บุรมิสทิธเิป็นชนิดไม่มสีทิธิ
ออกเสยีง ดงันัน้บรษิทัจงึมสีดัส่วนสทิธใินกำรออกเสยีงรอ้ยละ 75  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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9 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 

เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
  (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 

(ตรวจสอบแล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 

(ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

Pan Orient Energy 
   (Siam) Ltd. หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ 

กำรส ำรวจ พฒันำและผลติน ้ำมนั
ปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำติ 49.99 49.99 1,199,909 1,268,397 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงไดด้งันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,268,397 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ 84,489 
เงนิปันผลรบั (152,977) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 1,199,909 
 

ในไตรมำสที่ 3 พ.ศ. 2562 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผู้ถือหุ้น จ ำนวน 13.25 ล้ำนเหรียญ
แคนำดำ หรอืเทียบเท่ำ 303.04 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้ Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 6.62 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ 
หรอืเทยีบเท่ำ 152.98 ลำ้นบำท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่8 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
 

10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน   
   พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 673,570 2,671 
ซื้อสนิทรพัย์ 20,798 280 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (431) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ/ ค่ำตดัจ ำหน่ำย (28,692) (461) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (83) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 665,162 2,490 
 

ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิของบรษิัทย่อย จ ำนวน 583.00 ล้ำนบำท ในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมได้น ำไปค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 11.2) 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินกู้ยืม 

 
11.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
รำยละเอยีดและกำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ แสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 263,849 144,734 408,583 
กูย้มืเพิม่ 593,000 780,721 1,373,721 
จ่ำยช ำระคนื (662,000) (747,619) (1,409,619) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรตดัจ ำหน่ำย  858 - 858 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (3,004) (3,004) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 195,707 174,832 370,539 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 263,849 79,834 343,683 
กูย้มืเพิม่ 593,000 749,417 1,342,417 
จ่ำยช ำระคนื (662,000) (685,011) (1,347,011) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรตดัจ ำหน่ำย 858 - 858 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 195,707 144,240 339,947 
 
ตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน 175.00 ล้ำนบำทของบริษัท ถูกค ้ำประกันโดยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งที่ถือโดย บรษิัท นทลิน จ ำกัด ซึ่งเ ป็นบรษิัทใหญ่ โดยสญัญำเงนิกู้มีข้อก ำหนดให้สดัส่วนมูลค่ำ 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูค่ำหลกัประกนั 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
รำยละเอยีดและกำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกบริษทัใหญ่ จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
 (หมำยเหตุ 15.5)   
    

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000 273,452 396,506 
จ่ำยช ำระคนื   (50,000) (40,167) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - - 2,313 
    
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 - 233,285 398,819 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - (55,579) (398,819) 
ส่วนทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี - 177,706 - 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกบริษทัใหญ่ หุ้นกู้ 
 พนับำท พนับำท 
 (หมำยเหตุ 15.5)  
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000 396,506 
จ่ำยช ำระคนื (50,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - 2,313 
   
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 - 398,819 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - (398,819) 
ส่วนทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี - - 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของกลุ่มกจิกำรจ ำนวน 233.29 ลำ้นบำท มดีงันี้ 
 
1) เงนิกู้ยมืจำกธนำคำรของกลุ่มกจิกำรโซล่ำร์ จ ำนวน 208.36 ล้ำนบำท สญัญำกู้ยมืมขีอ้ก ำหนดใหน้ ำสนิทรพัย์

ถำวรทัง้หมดของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์มำค ้ำประกันเงินกู้ยืม และก ำหนดให้เปิดบัญชี เงินฝำกธนำคำรประเภท 
ออมทรพัย์ไวส้ ำหรบักำรรบัช ำระรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และจ่ำยช ำระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย
ของเงินกู้ยืม กำรเบิกใช้เงินฝำกดังกล่ำวต้องได้รบักำรอนุมัติจำกธนำคำรเท่ำนัน้ สัญญำกู้ยืมดังกล่ำว
ก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรโซล่ำรต์อ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิเกีย่วกบักำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ ไม่เกนิ 3 ต่อ 1 และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้มำกกว่ำ 1  
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทในกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ 3 บรษิัท  
ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิดงักล่ำวได ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัดงักล่ำวไดร้บัหนังสอืจำกธนำคำร
ในกำรผ่อนผนัเงื่อนไขทำงกำรเงนิในวนัที ่28 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันัน้เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำรส่วน
ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ งปีของบริษัทดังกล่ำว ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จงึยงัเป็นหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 
 

2) เงนิกู้ยมืจำกธนำคำรของบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั จ ำนวน 24.93 ล้ำนบำท ที่ดนิและเครื่องจกัรของ
บรษิัทย่อยดงักล่ำวได้น ำมำค ้ำประกันเงนิกู้ยืม สญัญำเงนิกู้ดงักล่ำว ก ำหนดให้บรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคิอล 
จ ำกดั ต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิเกี่ยวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นไม่เกนิ 2 ต่อ 1 
และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้มำกกว่ำ 1  
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข
กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้มำกกว่ำ 1 ดงันัน้เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำรส่วนที่ยงั 
ไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของบริษัทดงักล่ำวจ ำนวน 19.92 ล้ำนบำท จึงถูกจดัประเภทเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทได้รบัหนังสอืจำกธนำคำรในกำรผ่อนผนั
เงื่อนไขทำงกำรเงินในวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 ดังนัน้เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรส่วนที่ยังไม่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 จงึจดัประเภทเป็นหนี้สนิไม่หมุนเวยีน  

 
11.2.2 หุ้นกู้ 

 
หุน้กู้จะครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 บรษิัท นทลนิ จ ำกดัซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ไดน้ ำหุน้ทีถ่ือ
ในบรษิัททีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งมำเป็นหลกัประกนัหุน้กู้ โดยคดิเป็นมูลค่ำไม่ต ่ำ
กว่ำ 600.00 ลำ้นบำท 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 309,958 204,512 22,885 20,415 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15.3) 612 612 - - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   - กจิกำรอื่น 20,658 33,243 8,570 9,309 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15.3) 802 688 719 464 
 332,030 239,055 32,174 30,188 
 

13 รำยได้อ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

ดอกเบีย้รบั 289 1,344 55,831 2,378 
ค่ำบรหิำรจดักำรจำกบรษิทัย่อย - - 901 719 
ค่ำชดเชยจำกประกนัภยั - 9,922 - - 
อื่น ๆ 1,279 4,079 69 - 
 1,568 15,345 56,801 3,097 
 
 
 

12 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

ดอกเบีย้รบั 2,484 2,773 59,369 8,343 
เงนิปันผลรบั - - 2,243 - 
ค่ำบรหิำรจดักำรจำกบรษิทัย่อย - - 2,755 2,103 
รำยไดค้่ำปรบัจำกกำรผดิสญัญำ 27,350 - - - 
ค่ำชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้ง 9,263 - - - 
ค่ำชดเชยจำกประกนัภยั - 10,144 - - 
อื่น ๆ 3,910 8,528 76 - 
 43,007 21,445 64,443 10,446 
 
ในไตรมำสที ่1 พ.ศ. 2562 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุน้บุรมิสทิธิเป็นเงนิสด จ ำนวน 0.07 ล้ำน
เหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 2.24 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทัง้จ ำนวนแลว้ในวนัที ่18 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
รำยได้ค่ำปรบัจำกกำรผดิสญัญำเป็นรำยได้ของ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ซึ่งเกิดจำกกำรที่ลูกค้ำไม่สำมำรถรบัซื้อน ้ำมนัไดต้ำม
ปรมิำณทีต่กลงตำมสญัญำ บรษิทัย่อยไดร้บัเงนิแลว้เมื่อวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
ค่ำชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้งเป็นรำยได้ของ Sea Oil Offshore Ltd. ส ำหรบักำรชนะคดคีวำมที่ฟ้องร้องในอดตี และศำลพพิำกษำจนถึง
ที่สุดแล้วในไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.29 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่ำ 9.26 ล้ำนบำท บริษัทย่อยได้รบัเงินตำม 
ค ำพพิำกษำแลว้เมื่อวนัที ่27 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม พ.ศ. 2562 Sea Oil Energy Limited ไดม้กีำรช ำระดอกเบี้ยส ำหรบัเงนิกู้ระยะยำว จ ำนวน 152.98 ล้ำนบำทใหแ้ก่
บรษิัท โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ยระหว่ำงวนัที่ 2 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ที่บรษิัทบนัทกึเป็นดอกเบี้ยค้ำงรบัไว้
แลว้ จ ำนวน 99.14 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยทีบ่รษิทัหยุดรบัรูร้ำยไดต้ัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 จนถงึวนัที ่31 มกรำคม พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 53.84 ลำ้นบำท บรษิทัจงึรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ัง้จ ำนวนในไตรมำส 3 ปี พ.ศ. 2562 
 

14 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ระหว่ำงกำลใช้วธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกบัที่ใชก้บัก ำไรรวมทัง้ปีที่คำดว่ำจะได ้
ส ำหรบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวม คอื อตัรำรอ้ยละ 8.26 ต่อปี (30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 : อตัรำรอ้ยละ 0.00 ต่อปี) และขอ้มูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำร คือ อัตรำร้อยละ 0.00 ต่อปี (30 กันยำยน พ.ศ. 2561 : อัตรำร้อยละ 0.00 ต่อปี) ประมำณกำรอัตรำภำษีเงินได้
เปลีย่นแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิัทถูกควบคุมโดย บรษิัท นทลิน จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัท นทลิน จ ำกดั และตระกูลปำนบุญห้อม ถือหุ้นในบรษิัท  
คดิเป็นรอ้ยละ 45.04 และรอ้ยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 43.43 ถอืโดยกระจำยทัว่ไป บรษิทัมรีำยกำรคำ้ทีม่สีำระส ำคญักบั
บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ดงันี้ 
 
15.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
บรษิทัย่อย - - - 6,219 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 90,654 70,127 72,452 54,474 
 90,654 70,127 72,452 60,693 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 13,667 17,502 13,667 17,502 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัย่อย - - 55,831 2,378 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัย่อย - - 901 718 
     
รำยไดอ้ื่น     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 256 - - - 

 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
บรษิทัย่อย - - 41,260 18,517 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 236,888 205,104 186,968 173,501 
 236,888 205,104 228,228 192,018 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 35,732 35,301 35,732 35,301 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัย่อย - - 59,365 8,239 
     
เงนิปันผลรบั     
บรษิทัย่อย - - 2,243 - 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัย่อย - - 2,755 2,102 
     
รำยไดอ้ื่น     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 256 - - - 

 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

ตน้ทุนขำยและค่ำขนส่ง     
บรษิทัใหญ่ 43 43 - - 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 1,858 1,810 - - 
 1,901 1,853 - - 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรอำคำรส ำนักงำน     
บรษิทัใหญ่ 952 944 952 944 
     
ค่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 1,226 1,171 1,035 1,009 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 119 - 119 
 1,226 1,290 1,035 1,128 
     
ค่ำบรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 470 259 402 257 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 45 - 45 - 
 515 259 447 257 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 315 630 315 630 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     
ตน้ทุนขำยและค่ำขนส่ง     
บรษิทัใหญ่ 129 129 - - 
บรษิทัย่อย - - - 5,729 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 5,575 5,576 - - 
 5,704 5,705 - 5,729 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรอำคำรส ำนักงำน     
บรษิทัใหญ่ 2,869 2,817 2,869 2,817 
     
ค่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 3,662 3,832 3,082 3,336 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 312 - 312 
 3,662 4,144 3,082 3,648 
     
ค่ำบรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 1,291 935 1,197 906 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 245 75 245 60 
 1,536 1,010 1,442 966 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 1,555 4,226 1,555 4,226 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหนี้กำรคำ้      
   บรษิทัย่อย - - - 3,124 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 49,482 33,981 40,045 29,779 
 49,482 33,981 40,045 32,903 
     

รำยไดค้ำ้งรบั     
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 5,553 614 5,553 614 
     

ดอกเบี้ยคำ้งรบั     
   บรษิทัย่อย - ส่วนทีห่มุนเวยีน - - - 373 
   บรษิทัย่อย - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
     (หมำยเหตุ 13) - - - 99,140 
 - - - 99,513 
     

ลูกหนี้อื่น     
   บรษิทัใหญ่ 159 159 159 159 
   บรษิทัย่อย - - 5,954 6,993 
 159 159 6,113 7,152 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้     
   บรษิทัใหญ่ 13 13 - - 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 599 599 - - 
 612 612 - - 
     

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   บรษิทัใหญ่ 790 541 659 460 
   บรษิทัย่อย - - 48 4 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 12 147 12 - 
 802 688 719 464 
     

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น     
   บรษิทัใหญ่ 76 64 - - 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 3,318 2,789 - - 
 3,394 2,853 - - 
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15.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี    
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
ยอดคงเหลอืตน้งวด  172,823 1,387,880 
ใหกู้้ยมืระหว่ำงงวด 90,000 - 
รบัช ำระคนืเป็นเงนิสด (49,823) - 
   
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 213,000 1,387,880 
 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท ำสัญญำเงินให้กู้ยืมจ ำนวน 90.00 ล้ำนบำท แก่บริษัท  
ซอีอยล ์ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั และบรษิทัย่อยดงักล่ำวไดม้กีำรช ำระคนืเป็นจ ำนวน 48.00 ลำ้นบำท 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดม้กีำรรบัช ำระเงนิคนืจำกบรษิทั Sea Oil Offshore Limited 
เป็นจ ำนวน 1.82 ลำ้นบำท ในวนัที ่25 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 

15.5 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ 
 
เมื่อวนัที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2560 บรษิัทได้กู้ยืมเงินจำก บริษัท นทลิน จ ำกัดซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ จ ำนวน 300.00 ล้ำนบำท  
โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคนืภำยในระยะเวลำ 2 ปี ครบก ำหนดช ำระวนัที่ 31 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
และบรษิทัไดม้กีำรช ำระคนืทัง้หมด เมื่อวนัที ่16 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
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15.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
   30 กนัยำยน     
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 8,587 6,973 6,787 5,176 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 210 177 210 177 

 8,797 7,150 6,997 5,353 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
   30 กนัยำยน     
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 25,374 21,449 19,839 15,804 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,800 531 1,800 531 

 27,174 21,980 21,639 16,335 
 

16 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

16.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 5,970 - - - 
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16.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
กลุ่มกิจกำรมียอดรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำร  
และอุปกรณ์ส ำนักงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำยใน 1 ปี 19,190 15,672 3,391 4,316 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 49,356 42,005 1,464 3,277 
มำกกว่ำ 5 ปี 160,333 167,468 - - 
 228,879 225,145 4,855 7,593 

 
16.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
16.3.1 หนังสือค ำ้ประกนัและตรำสำรจำกธนำคำร 

 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัและตรำสำรทีอ่อกโดยธนำคำร ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หนังสอืค ้ำประกนักำรสัง่ซื้อน ้ำมนั 96,917 67,030 96,917 67,030 
หนังสอืค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 320 320 - - 
 97,237 67,350 96,917 67,030 
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16.3.2 คดีฟ้องร้อง 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในงบกำรเงนิประจ ำปี พ.ศ. 2561 
ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
ควำมคืบหน้ำของคดีเดิม 
 
1) เมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 บรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ถูกฟ้องร้องในคดแีรงงำนจำกอดีต

พนักงำนเพื่อเรียกค่ำชดเชยจำกกำรที่ได้รับบำดเจ็บกรณี เหตุเพลิงไหม้ระหว่ำงกำรท ำงำนที่เกิดขึ้นในปี          
พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 8.34 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้ท ำสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมกบัโจทก ์โดยบรษิทัย่อยไดช้ ำระเงนิ 0.65 ลำ้นบำทใหแ้ก่โจทก ์ศำลไดพ้จิำรณำเหน็ชอบกบั
กำรประนีประนอมยอมควำมดงักล่ำวจงึมคี ำพพิำกษำใหค้ดเีป็นอนัเสรจ็เดด็ขำด 
 

2) เมื่อวนัที ่10 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ศำลชัน้ต้นจงัหวดัชลบุรไีด้มกีำรยกฟ้องคดตีำมที่บรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล 
จ ำกัด ถูกฟ้องร้องร่วมกับบริษัทประกันภัย 2 แห่งในคดีแพ่งจำกบริษัทประกันภัยรำยหนึ่ง กรณีเรียกร้อง
ค่ำเสยีหำยที่เกิดขึ้นส ำหรบัรถที่ไดร้บัควำมเสยีหำยซึ่งได้ท ำประกนัภัยไวก้บัโจทก์ จำกเหตุเพลงิไหม้ในปี พ.ศ. 
2560 ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงช่วงระยะเวลำกำรยื่นอุทธรณ์ของฝ่ำยโจทก์ 

 
17 ผลกระทบของพระรำชบญัญติัคุ้มครองแรงงำนฉบบัแก้ไข 

 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลบังคบัใช ้
ในวนัที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอื
เท่ำกับ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย ผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงกฎหมำยนี้ต่อข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 2.38 ล้ำนบำทและ 2.24 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั โดยไดบ้นัทกึในก ำไรขำดทุนในไตรมำสที ่2 ปี พ.ศ. 2562 ทัง้จ ำนวน 
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