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ควำมเหน็ 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิัท ซีออยล์ จ ำกดั )มหำชน( )บรษิัท( และบรษิัทย่อย )กลุ่มกิจกำร( และงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรของบรษิัทแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ
ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึ่งรวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกกลุ่มกจิกำรและ
บรษิัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวชิำชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรทีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชูปถมัภ์ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิตำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบญัชีที่ข้ำพเจ้ำได้รบัเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำร
แสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้ระบุเรื่อง กำรประเมนิมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ เป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบและไดน้ ำเรื่องนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องนี้ 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 
กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคืนของเงินลงทุน
ในกำรร่วมค้ำ 
 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีเงนิลงทุนใน
บริษัทแห่งหนึ่งที่จัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำแสดงในงบ
กำรเงนิรวมจ ำนวน 1,227.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 41.35 
ของสินทรพัย์รวม กำรร่วมค้ำด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกบักำรส ำรวจ 
พัฒนำและผลิตน ้ำมันปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ กำรร่วมค้ำ
ดงักล่ำวได้รบัผลกระทบจำกรำคำน ้ำมนัดิบที่มีควำมผัน
ผวน สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจงึเป็นข้อบ่งชี้ว่ำเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
อำจเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มกิจกำรจงึมีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ
ของเงนิลงทุนดงักล่ำว 

ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ โดยใช้วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำจำก
กำรใช้ของเงนิลงทุน ซึ่งประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรร่วมคำ้ 

กำรประเมนิมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในกำร
ร่วมค้ำถู กก ำหนดให้ เป็นเรื่ องส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกเงนิลงทุนดงักล่ำวมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ และ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้อง
กบักำรใชดุ้ลยพนิิจทีส่ ำคญัของฝ่ำยบรหิำร เช่น กำรประมำณ
กำรกระแสเงนิสดในอนำคตที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบั
จำกเงินลงทุน กำรคำดกำรณ์ เกี่ยวกับควำมผันผวนที่
อำจจะเกดิขึน้กบัจ ำนวนเงนิหรอืจงัหวะเวลำของกระแสเงนิ
สดในอนำคต มูลค่ำของเงินตำมเวลำ และอัตรำคิดลดที่
เหมำะสม ในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตดงักล่ำว
มสีมมตฐิำนทีส่ ำคญัในเรื่อง ปรมิำณส ำรองปิโตรเลยีม และ
ปรมิำณทรพัยำกรปิโตรเลยีม รำคำน ้ำมนั และอตัรำคดิลด 

ข้ำพเจ้ำได้ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ที่จดัท ำโดยฝ่ำย
บรหิำร ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมฝ่ำยบรหิำรเกี่ยวกบัแผนกำรผลิตใน
อนำคตและได้ทดสอบควำมเหมำะสมของประมำณกำรกระแสเงนิสด
ในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รับ ซึ่งประกอบไปด้วยกำรทดสอบข้อ
สมมตฐิำน ดงัต่อไปนี้ 

• กำรเปรยีบเทยีบขอ้มูลตวัเลขประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน
กบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี 

• กำรเปรียบเทียบปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและปริมำณ
ทรพัยำกรปิโตรเลียมกับรำยงำนของผู้เชี่ยวชำญของฝ่ำย
บรหิำร 

• กำรเปรยีบเทียบกำรประมำณกำรรำคำน ้ำมันในอนำคตที่
ฝ่ำยบรหิำรใชโ้ดยอำ้งองิจำกขอ้มลูตลำด  

• กำรวิเครำะห์ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ซึ่งมี
ควำมสมัพนัธ์กับยอดขำยและสอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้น
จรงิในอดตี 

• กำรให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำในส ำนักงำนของ
ขำ้พเจำ้ท ำกำรประเมนิควำมเหมำะสมของอตัรำคดิลดทีใ่ช ้ 

• กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญั 

นอกจำกนี้ขำ้พเจำ้มกีำรประเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถของผูเ้ชีย่วชำญ
ของฝ่ำยบรหิำรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัปรมิำณส ำรองปิโตรเลยีมและ
ปรมิำณทรพัยำกรปิโตรเลยีม และรำคำน ้ำมนั 

จำกวธิกีำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมตฐิำนทีฝ่่ำยบรหิำรใชใ้น
กำรประเมนิมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้
มคีวำมสมเหตุสมผล 

  



 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมกำรเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจำ้ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ข้อมูลอื่นมีควำมขดัแย้งที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร หรอืกับควำมรู้ที่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ 
 
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมกีำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

กรรมกำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมทีค่วรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำก 
กำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจกำรและบรษิัท หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยกรรมกำรในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและ
บรษิทั 



 

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้
เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และถอืว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์
อย่ำงสมเหตุสมผลไดว่้ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวธิีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่ง
เหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งที่
ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด 
เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้ร่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงข้อมูล กำรแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมปีระสทิธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีี่กรรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร 

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชทีี่ไดร้บั สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยั
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำม
ไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ถงึกำรเปิดเผยที่เกี่ยวขอ้งในงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์
หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มกีำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วร 

• ได้รบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรอืกจิกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรบัผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแลและ 
กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 



 

ขำ้พเจำ้ได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้วำงแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเดน็ที่มี
นัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบและขอ้บกพร่องทีม่นีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจ้ำไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกบัควำมเป็นอสิระและ
ได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมสมัพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอก 
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้
พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
สุขมุำภรณ์  วงศอ์ริยำพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหำนคร 
21 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 198,089,896 133,874,576 31,826,500 18,692,385

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สทุธิ 8 784,190,850 569,655,316 202,794,735 194,395,928

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 27.4 - - 220,000,000 172,823,277

สนิคา้คงเหลอื 9 11,198,507 25,838,010 148,693 4,294,998

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 26,667,422 18,185,577 18,383,215 9,659,950

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,020,146,675 747,553,479 473,153,143 399,866,538

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช้ 15.2.1 54,577 2,592,230 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10.1 - - 558,137,057 558,106,650

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10.2 1,227,160,236 1,268,396,862 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 27.4 - - 1,387,880,000 1,387,880,000

ดอกเบยีคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย 27.3 และ 27.4 - - - 99,139,637

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 11 654,713,235 673,570,316 2,394,626 2,671,226

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,892,941 2,410,235 707,637 987,078

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 13 4,253,081 8,642,822 4,314,690 4,849,918

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 14 59,276,247 41,136,036 - -

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,947,350,317 1,996,748,501 1,953,434,010 2,053,634,509

รวมสินทรพัย์ 2,967,496,992 2,744,301,980 2,426,587,153 2,453,501,047

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15.1 224,064,450 408,582,451 162,956,450 343,682,851

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 15.2 - 50,000,000 - 50,000,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 15.2 116,326,000 73,476,000 60,000,000 -

หุน้กูส้ว่นทถีงึกําหนดไถ่ถอน

ภายในหนึงปี 15.2 399,555,239 - 399,555,239 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 17 501,641,594 239,055,963 32,399,337 30,188,288

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11,297,049 2,695,027 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 7,014,685 6,801,441 815,301 1,412,991

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,259,899,017 780,610,882 655,726,327 425,284,130

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 278,570,000 199,976,000 115,000,000 -

หุน้กู้ 15.2 - 396,505,743 - 396,505,743

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 18 12,704,514 9,220,126 11,461,342 8,099,618

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 4,488,872 3,594,948 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 295,763,386 609,296,817 126,461,342 404,605,361

รวมหนีสิน 1,555,662,403 1,389,907,699 782,187,669 829,889,491

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จํานวน  691,867,135 หุน้

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

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จํานวน 553,559,662 หุน้

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 19 933,170,699 933,170,699 933,170,699 933,170,699

สว่นตําจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคมุเดยีวกนั (74,049,938) (74,049,938) - -

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

  จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 21 27,520,000 26,509,200 27,520,000 26,509,200

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (25,962,495) (86,622,480) 130,149,123 110,371,995

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (18,748,144) (5,914,929) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,395,489,784 1,346,652,214 1,644,399,484 1,623,611,556

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 16,344,805 7,742,067 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,411,834,589 1,354,394,281 1,644,399,484 1,623,611,556

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,967,496,992 2,744,301,980 2,426,587,153 2,453,501,047

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

8



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 6,424,236,042 4,726,927,091 1,379,812,827 1,173,046,618

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 48,827,937 50,208,187 48,827,937 50,208,187

ตน้ทนุขาย (6,211,783,553) (4,501,256,077) (1,310,332,127) (1,101,572,813)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (44,674,891) (38,257,763) (44,674,891) (38,257,763)

กาํไรขนัต้น 216,605,535 237,621,438 73,633,746 83,424,229

รายไดอ้นื 22 46,341,607 34,550,618 100,752,024 14,046,784

คา่ใชจ่้ายในการขาย (82,248,434) (76,451,873) (29,964,918) (26,423,714)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (146,210,337) (134,464,782) (76,861,188) (84,851,349)

กาํไร (ขาดทนุ) อนื - อตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 95,216 2,823,869 193,427 (91,003)

ตน้ทนุทางการเงนิ 23 (55,716,212) (57,674,005) (45,794,152) (46,455,259)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่กาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (21,132,625) 6,405,265 21,958,939 (60,350,312)

ส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ 10.2 111,739,775 2,708,619 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 90,607,150 9,113,884 21,958,939 (60,350,312)

ภาษีเงนิได้ 25 (17,464,877) (3,263,258) (1,745,462) (65,921)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรบัปี 73,142,273 5,850,626 20,213,477 (60,416,233)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื:

รายการทจีะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 18 1,026,110 - 718,064 -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 13 (205,222) - (143,613) -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 820,888 - 574,451 -

รายการทจีะจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (16,522,734) (4,819,984) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (16,522,734) (4,819,984) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี (15,701,846) (4,819,984) 574,451 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 57,440,427 1,030,642 20,787,928 (60,416,233)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 60,849,897 (754,619) 20,213,477 (60,416,233)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคมุ 12,292,376 6,605,245 - -

73,142,273 5,850,626 20,213,477 (60,416,233)

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 48,837,570 (4,377,323) 20,787,928 (60,416,233)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคมุ 8,602,857 5,407,965 - -

57,440,427 1,030,642 20,787,928 (60,416,233)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 26 0.1099 (0.0014) 0.0365 (0.1091)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

ส่วนตาํจาก ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลียน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ ของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี

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

เจ้าของสาํหรบัปี

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ซอืหุน้สามญั 20 21,454 42,908 - - - - - 64,362 - 64,362

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - (754,619) (3,622,704) (3,622,704) (4,377,323) 5,407,965 1,030,642

ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

ส่วนตาํจาก ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลียน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ ของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี

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

เจ้าของสาํหรบัปี

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 61,670,785 (12,833,215) (12,833,215) 48,837,570 8,602,857 57,440,427

สาํรองตามกฎหมาย 21 - - - 1,010,800 (1,010,800) - - - - -

การชาํระบญัชบีรษิทัยอ่ย 10.1 - - - - - - - - (119) (119)

ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 27,520,000 (25,962,495) (18,748,144) (18,748,144) 1,395,489,784 16,344,805 1,411,834,589

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว -

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 20 21,454 42,908 - - 64,362

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (60,416,233) (60,416,233)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 553,559,662 933,170,699 26,509,200 110,371,995 1,623,611,556

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 20,787,928 20,787,928

สาํรองตามกฎหมาย 21 - - 1,010,800 (1,010,800) -

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 27,520,000 130,149,123 1,644,399,484

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได้ 90,607,150 9,113,884 21,958,939 (60,350,312)

รายการปรบัปรุง:

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 11 และ 12 41,370,152 21,038,119 901,341 809,975

คา่เผอืหนสีงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 7,394,680 1,571,353 2,004,858 (210,000)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและ

   ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 5,337,220 615,260 - -

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลยีน (88,870) 7,378,393 (107,647) 341,907

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 4,510,498 1,714,698 4,079,788 1,275,425

รายไดเ้งนิปันผล 10.1 และ 22 - - (35,233,571) -

รายไดด้อกเบยี 22 (3,592,613) (2,817,223) (61,344,946) (10,143,269)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบยี 23 55,716,212 57,674,005 45,794,152 46,455,259

ส่วนแบง่กาํไรจากการรว่มคา้ 10.2 (111,739,775) (2,708,619) - -

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 89,514,654 93,579,870 (21,947,086) (21,821,015)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย ์และหนีสนิดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (251,821,609) (120,162,054) (3,145,665) (25,344,145)

สนิคา้คงเหลอื 14,649,358 11,465,282 4,146,305 (3,377,959)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (11,127,838) 993,942 (11,401,971) (839,715)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (18,140,211) 3,576,643 - 24,655,525

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 283,801,363 42,324,203 2,167,315 8,674,520

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (5,165,926) (12,174,408) (597,689) 407,123

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 893,924 3,594,948 - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 102,603,715 23,198,426 (30,778,791) (17,645,666)

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

จา่ยภาษเีงนิได้ (4,219,467) (7,854,601) (1,397,674) (5,407,891)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 101,106,781 15,343,825 (29,453,932) (23,053,557)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 2,537,652 1,477,675 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - 162,056 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวร (22,555,454) (86,552,064) (345,300) (1,923,676)

เงนิสดจา่ยดอกเบยีทรีวมเป็นตน้ทุน

ของสนิทรพัยท์เีขา้เงอืนไข 23 (3,177,097) (9,774,903) - -

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10.1 - - (30,407) (45,551,042)

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 27.4 - - (127,000,000) (175,912,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืจากบรษิทัยอ่ย 27.4 - - 79,823,277 147,412,053

เงนิปันผลรบั 10.1 และ 10.2 152,976,401 - 27,781,363 -

ดอกเบยีรบั 3,583,460 2,798,210 160,860,496 5,075,402

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 133,364,962 (91,889,026) 141,089,429 (70,899,263)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ซอืหุน้สามญั 19 - 64,362 - 64,362

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15.1 1,871,671,206 1,796,109,881 1,625,540,755 1,537,146,857

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15.1 (2,052,748,946) (1,786,686,586) (1,807,418,495) (1,592,312,667)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 15.2 - 400,000,000 - 400,000,000

15.2 (50,000,000) (250,000,000) (50,000,000) (250,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 175,000,000 - 175,000,000 -

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 (53,556,000) (53,556,000) - -

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการทาํรายการของเงนิกูย้มื 15.1 และ 15.2 - (7,980,000) - (7,980,000)

เงนิสดจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม

จากการชาํระบญัชบีรษิทัย่อย 10.1 (119) - - -

ดอกเบยีจา่ย (51,771,885) (47,868,563) (41,549,572) (36,889,769)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (161,405,744) 50,083,094 (98,427,312) 50,028,783

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 73,065,999 (26,462,107) 13,208,185 (43,924,037)

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

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด (8,850,679) (11,569,697) (74,070) (19,590)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 198,089,896 133,874,576 31,826,500 18,692,385

ขอ้มลูเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซอือุปกรณ์ 5,379,170 5,833,457 - -

เงนิปันผลคา้งรบั 10.1 และ 22 - - 7,452,208 -

และดอกเบยีคา้งรบั 10.1 และ 27.4 - - - 142,122,688

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 17 ถงึ 71 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ลงทุนในหุน้บุรมิสทิธโิดยการแปลงเงนิใหกู้ย้มื

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลเมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเป็น
บรษิทัในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสำมญัของบรษิัทไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัย์ใหม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่88 ซอยบำงนำ - ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 
บรษิัทด ำเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบักำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น และกำรให้บรกิำรอำหำรและท ำควำมสะอำดส ำหรบับุคลำกร
ทัง้บนบกและในทะเล 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ กลุ่มกจิกำร 
 
รำยละเอยีดของบรษิทัย่อยและกำรร่วมคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 
ช่ือบริษทั 

 
 
ประเทศท่ีจดัตัง้ 

 
 

ประเภทธรุกิจ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุ้นสำมญั 

(ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทำงตรง    
Sea Oil Energy Limited หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 
Sea Oil Offshore Limited มำเลเซยี ธุรกจิจ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 100.00 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. สงิคโปร ์ ธุรกจิจ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 

บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ไทย 
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑ์

ปิโตรเลยีมเหลวทุกชนิด 99.99 
บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ไทย ลงทุนในบรษิทัอื่น บรหิำรจดักำรและควบคุมระบบ

ไฟฟ้ำ และจ ำหน่ำยแผงโซลำรเ์ซลล ์
99.99 

Energon Pte Ltd. สงิคโปร ์ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 
    
บริษทัย่อยทำงอ้อม (ถอืโดย บรษิทั ลฟี
วงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั) 

   

บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 99.99 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 99.99 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 99.99 
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์รฟู จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 99.99 
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 99.99 
บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 99.99 
บรษิทั ซนันี่ โซล่ำ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 99.99 
บรษิทั ซนั ลงิค ์พำวเวอร ์จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 99.99 

   
กำรร่วมค้ำ    
Pan Orient Energy (Siam) Ltd.  หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและผลติ 49.99 
   (ถอืหุน้โดย Sea Oil Energy Limited)  น ้ำมนัปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำต ิ  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกิจกำรไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิกำร
เปิดเผยประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจที่มนีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรบัปรงุ 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่22 เรื่อง รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

   และสิง่ตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้ไม่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร  

ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

2.2.2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ

   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน  
 
มำตรฐำนเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำและกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง และกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้ 
 

2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบทัง้หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำร
ต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัย์
อำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจะปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (Modified retrospective) จำกกำร
ประเมนิผลกระทบเบื้องต้น ผู้บรหิำรคำดว่ำจะมผีลกระทบที่ส ำคญัจำกกำรรบัรูห้นี้สนิและสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ตำม
สญัญำเช่ำเกีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่เคยจดัประเภทเป็น ‘สญัญำเช่ำด ำเนินงำน’ ดงันี้  
- หนี้สินตำมสญัญำเช่ำจะรบัรู้ตำมภำระผูกพันของค่ำเช่ำคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ  

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 151.35 ลำ้นบำท 
- สนิทรพัย์สทิธกิำรใชจ้ะรบัรูเ้ท่ำกบัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 151.35

ลำ้นบำท 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

20 

 
2.2.2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำยเกี่ยวกบักำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเงนิได้
ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรูภ้ำษีเงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบักำรรบัรู้รำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำให้
เกดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลด
ขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยเกี่ยวกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแก้ไขโครงกำร 
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้  โดยเมื่อกำร
เปลีย่นแปลงโครงกำรไดเ้กดิขึน้ กจิกำรจะต้องใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรบัระยะเวลำ 
ทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธบิำยว่ำหำกสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไขที่เกิด
จำกเงนิที่กู้มำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ได้ตำมประสงค์หรอืพร้อมที่จะขำย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มำ
โดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยำว
ในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธบิำยเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ซึ่งโดยเนื้อหำแล้ว
ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธิในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ แต่ไม่ได้น ำวธิีส่วนได้เสยีมำถือปฏิบัติ กิจกำร
จะต้องถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ ก่อนรบัรู้กำรปันส่วน 
ผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำ  
เมื่อกิจกำรได้มำซึ่งกำรควบคุมของธุรกิจที่เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ที่ถือเป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ  
ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำ  
เมื่อกจิกำรได้มำซึ่งกำรควบคุมร่วมของธุรกจิที่เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิที่มอียู่ก่อนหน้ำจะต้องไม่
วดัมลูค่ำใหม่ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ 
ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

- กจิกำรต้องสมมติว่ำหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะตรวจสอบวธิีกำรทำงภำษีที่มคีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้เกี่ยวกบั
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 

- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวธิีกำรทำงภำษีที่มคีวำม 
ไม่แน่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษีเงนิไดด้ว้ย 

 

กิจกำรต้องประเมินกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิงในกำรใช ้  
ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
 

ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้ 
 

2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บริษทัย่อย 
 

บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอืมสีทิธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบักำรลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำร
ควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกับกำรซื้อ 
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน เงนิปันผลรบัจะบนัทกึเป็นรำยไดใ้นก ำไรขำดทุน 
 

ข) กำรร่วมกำรงำน 
 

เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละภำระผูกพนั
ตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 

การด าเนินงานร่วมกนั 
 

กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในสนิทรพัย์และมภีำระผูกพนัในหนี้สิน  
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ทิธิโดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใชจ้่ำยที่ร่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึ้น ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวจะแสดง
รวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 

การร่วมคา้ 
 

กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในสนิทรพัย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำบันทกึด้วยวธิรีำคำทุน เงนิปันผลรบัจะบันทกึเป็นรำยได้ในก ำไร
ขำดทุน 
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ค) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูม้ลูค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผูไ้ดร้บักำรลงทุน
ตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งต้นจะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจกำรในกำร
ร่วมคำ้นัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้นัน้ 
เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผูกพนัแทนกำรร่วมคำ้ 
 

ง) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถือครองในกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้น
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำร
ถอืครองในกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมหรอืกำรควบคุมร่วม เงนิลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทึก
บญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม  กำรร่วมค้ำ หรอื
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

จ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำ 
ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมีหลักฐำนว่ำ 
เกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2.4 กำรรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตัิตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 

ผลรวมของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนที่เกินกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 

หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผู้ไดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่  
 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกจิกำรที่ถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบญัชขีองกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่
น ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร 
 

ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิที่เกิดขึน้หรอืรบัมำ  
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 

ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักับส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจ้ำของ โดยกลุ่มกิจกำร  
จะตดัรำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิน ำเสนอในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำร 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนด้วย 
 

(ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
• สนิทรพัย์และหนี้สนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะ

กำรเงนินัน้ 
• รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม และเงนิลงทุนระยะสัน้อื่น 
ทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
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2.7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญัจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุน 
หกัค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 

2.8 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน ต้นทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง
กบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง 
ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพและสถำนทีปั่จจุบนั 
 
มลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตธิุรกจิหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รูป
รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

2.9 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ แสดงดว้ยรำคำทุนหลงัหกัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อม
รำคำสะสม และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้ม)ี  
 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน 3 - 5 ปี 
อุปกรณ์ผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงทติย์ 10 ปี 
ยำนพำหนะ 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

5 ปี 
8 - 15 ปี 
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กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบันทึกเป็นสินทรพัย์ไม่มีตัวตนโดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ  
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค์ และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 10 ปี 
 

2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์อื่น กลุ่มกิจกำร  
จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
จะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำ
ระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

2.12 สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

เงนิทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 

กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวนเงนิ
ทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ
เพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพันตำมสญัญำเช่ำจะบันทึกหกัจำก
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกู้ยมืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ไดร้บัหกัดว้ยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้เงนิกู้ยมืวดัมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัิตำมแล้ว หรอืได้
ถูกยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิที่สิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบักจิกำรอื่นและ  
สิง่ตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมำจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ  
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มำทัว่ไปและที่กู้มำโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอืกำรผลิต
สนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท ำใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขำยไดต้ำมประสงค์) ต้องน ำมำรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมื
เป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยู่ในสภำพ
พรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรูใ้น  
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
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สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์ำษีเงนิ
ไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 
2.16 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
(ก) ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน โบนัส ลำประจ ำปีที่มกีำรจ่ำยค่ำแรงของพนักงำน ซึ่งรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของ
พนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

(ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติกองทุ น
ส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยช ำระเพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะ
ถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 

 
(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 

 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงินสด และวนัครบ
ก ำหนดของพนัธบตัรรฐับำลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
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2.17 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สินค้ำหรือบริกำรที่ได้รบัหรือได้มำจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อกิจกำรได้รบัสินค้ำหรือบริกำรแล้ว   
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้่วนของเจ้ำของที่เกี่ยวข้องเพิม่ขึ้น หำกเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน หรอืรบัรู้หนี้สนิ
เพิม่ขึน้ หำกเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ ำระเงนิสด  
 
ส ำหรบัรำยจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำสนิค้ำหรอืบรกิำรที่ได้รบั และกำรเพิ่มขึ้นของ 
ส่วนของเจำ้ของทีเ่กี่ยวขอ้งโดยทำงตรง ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิคำ้หรอืบรกิำรทีไ่ดร้บั เวน้แต่มูลค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวไม่สำมำรถ
ประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถอื กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของสนิคำ้หรอืบรกิำรเหล่ำนัน้และกำรเพิม่ขึ้นของส่วนของเจ้ำของที่เกี่ยวขอ้ง
กบัมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีอ่อกให ้
 

2.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อันเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนไม่ได้และกิจกำรสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลได้อย่ำงอิสระจะจดัประเภท ไว ้
เป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดง เป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 

2.20 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
(ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร 

 
รำยได้หลักรวมถึงรำยได้ที่เกิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบัจำก  
กำรขนส่งสนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
รำยไดร้บัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัแิล้วเสรจ็ โดยกำรส่งมอบสนิค้ำหรอืบรกิำรทีส่ญัญำว่ำจะให้แก่
ลูกคำ้ กำรส่งมอบเกดิขึน้กต็่อเมื่อลูกคำ้มอี ำนำจควบคุมสนิคำ้หรอืบรกิำรนัน้ กำรควบคุมในสนิคำ้และบรกิำรไดโ้อนไป
ยงัลูกคำ้เมื่อมกีำรส่งมอบสนิคำ้หรอืบรกิำรใหลู้กคำ้ โดยกำรส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรส่งสนิคำ้และบรกิำรไปยงัสถำนที่
ทีก่ ำหนด ลูกหนี้จะถูกบนัทกึเมื่อสนิคำ้และบรกิำรไดส้่งมอบซึง่เป็นภำระทีต่อ้งปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง  
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รำยไดจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่ะบุไวใ้นสญัญำสุทธจิำกภำษีขำย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกจิกำรใชป้ระสบกำรณ์ในอดตีใน
กำรประมำณกำรส่วนลดและเงนิคนื จ ำนวนของสิง่ตอบแทนที่ผนัแปรจะรวมเป็นรำยได้เฉพำะในกรณีที่มคีวำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำกว่ำจะไม่มกีำรกลบัรำยกำรทีม่นีัยส ำคญั 
 
สนิคำ้หรอืบรกิำรทีแ่ตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั มกีำรรบัรูร้ำยกำรแยกกนั ส่วนลดหรอืเงนิคนืจำกรำคำตำมสญัญำ
จะถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสนิคำ้หรอืบรกิำร 

 
(ข) รำยไดอ้ื่น 

 
• รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
• รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑ์อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
• รำยไดอ้ื่นๆ รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
2.21 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
2.22 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 

 
3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
 กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสี่ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงด้ำนกระแสเงนิสดอนัเกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ และควำมเสี่ยง ด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำให้
เสยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
 
(ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจำกรำยกำร
ธุรกรรมในอนำคต กำรรบัรูร้ำยกำรของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
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(ข) ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบี้ยในตลำด อนุพนัธ์
ดำ้นอตัรำดอกเบี้ยต้องไดร้บัอนุมตัิจำกผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิก่อนเข้ำท ำรำยกำร กลุ่มกิจกำรไม่มสีนิทรพัย์ที่ต้องอ้ำงอิง
อตัรำดอกเบีย้อย่ำงมนีัยส ำคญั  
 

(ค) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำให้
เชื่อมัน่ได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บรกิำรแก่ลูกค้ำที่มีประวตัิสนิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสมคู่สญัญำในอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
และรำยกำรเงนิสดได้เลือกที่จะท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงนิที่มีระดบัควำมน่ำเชื่อถือสูง กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยจ ำกัด
วงเงนิธุรกรรมกำรใหส้นิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม 
 

(ง) ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ตีลำดรองรบัย่อมแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งของสภำพคล่อง
อย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิทุนแสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกู้ยมืทีไ่ด้
มกีำรตกลงไว้แล้วอย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำรได้ตัง้เป้ำหมำยว่ำจะใช้ควำมยดืหยุ่นในกำรระดม
เงนิทุนโดยกำรรกัษำวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหำมำได้เนื่องจำกลกัษณะธรรมชำติของธุรกิจที่เป็นฐำน  
ของกลุ่มกจิกำรมพีลวตัเปลีย่นแปลงได ้

 
3.2 กำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 

 
กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทำงกำรเงินซึ่งส่วนมำกประกอบด้วยสญัญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ 
เครื่องมอืดงักล่ำวไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรกโดยจะรบัรูเ้ป็นก ำไรขำดทุนเมื่อมกีำรจ่ำยช ำระ 
 
สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกจิกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งมผีลกระทบต่อสนิทรพัย์
และหนี้สนิในสกุลเงนิต่ำงประเทศ  กลุ่มกิจกำรไดท้ ำสญัญำเพื่อก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนที่จะรบัช ำระสนิทรพัย์ หรอืจ่ำยช ำระ
หนี้สินที่เป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศในอนำคต ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะยงัไม่รบัรู้รำยกำรสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำในงบกำรเงิน
จนกว่ำจะไดช้ ำระหรอืรบัช ำระตำมสญัญำ  
 

3.3 มูลค่ำยุติธรรม 
 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
• ขอ้มูลระดบัที ่1: มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์

หรอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั 
• ข้อมูลระดบัที่ 2: มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลที่สำมำรถ

สงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
• ข้อมูลระดบัที่ 3: มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สินวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูล 

ทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรอนุพนัธท์ีไ่ม่ได้รบัรูร้ำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

สินทรพัย ์     

   สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ 13,860 30,561 13,860 30,561 
   สญัญำซื้อขำยน ้ำมนัล่วงหน้ำ 301,926 - - - 
     

หน้ีสิน     
   สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ - 55,638 - 55,638 
 
มลูค่ำยุตธิรรมก ำหนดโดยขอ้มูลระดบั 2 อ้ำงองิจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเทยีบกบัเงนิบำท และรำคำน ้ำมนั 
ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิซึง่เป็นขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำว และเงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่บรษิัทย่อย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงนิขอ้ที ่15 และ 27.4 ตำมล ำดบั 
 

4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ข้อสมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้  กลุ่มกิจกำรมปีระมำณกำร 
ทำงบญัชทีีส่ ำคญั ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ดงัต่อไปนี้ 
 
(ก) ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

 
กลุ่มกจิกำรก ำหนดค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูโดยใชส้มมตฐิำนและดุลยพนิิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำรโดยผูบ้รหิำร ซึง่รวมถงึ
กำรใช้ดุลยพนิิจในกำรประมำณจ ำนวนหนี้ที่คำดว่ำจะเก็บเงนิไม่ได้ กำรประมำณดงักล่ำวอำศยัประสบกำรณ์ของกลุ่มกิจกำร 
ในกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ประกอบกับกำรพิจำรณำฐำนะกำรเงินของลูกหนี้ด้วย ฝ่ำยบริหำรมีกำรทบทวนประมำณกำร 
และขอ้สมมตฐิำนต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

(ข) กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้เมื่อมขี้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วย
สินทรัพย์ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดพิจำรณำจำกมูลค่ ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยหรือกำรค ำนวณมูลค่ำ จำกกำรใช ้
ของหน่วยสนิทรพัย์ดงักล่ำว ในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กลุ่มกจิกำรอำศยักำรประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัจำกกำรคดิลดกระแส
เงินสดในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้หน่วยสินทรพัย์ ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญที่ใช้  เปิดเผยไว้ใน 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่10.2 
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(ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์ขึน้อยู่กบัปัจจยัทีใ่ช้ในกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยประกอบดว้ย
สมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำเงนิเฟ้อ และอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนกำรเปลี่ยนแปลงของ
สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน รำยละเอยีดสมมติฐำนทีส่ ำคญัเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่18 
 

5 กำรจดักำรเงินทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึง่ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มกจิกำร
เพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดต้นทุน 
ของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม่
หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกจิกำร 
 
ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับ  
และสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  
โดยพจิำรณำจำกก ำไรของส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์ตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงำน หรือที่สำมำรถปันส่วนให้ส่วนงำนได้  
อย่ำงสมเหตุสมผล 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 ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล์ 
จ) กำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว (เริม่รบัรูร้ำยไดเ้มื่อวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
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รำยละเอยีดขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำนมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี        
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 5,988,064,188 124,270,263 48,827,937 56,700,293 255,201,298 6,473,063,979 
ก ำไรของส่วนงำน 128,123,024 372,267 1,911,106 7,192,953 (37,710,298) 99,889,052 
       
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้       
   - ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 5,988,064,188 124,270,263 48,827,937 56,700,293 255,201,298 6,473,063,979 
   - ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - - 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 717,401,473 25,612,152 10,438,323 8,963,813 - 762,415,761 
สนิทรพัยอ์ืน่ (สนิทรพัยส์่วนกลำง)      2,205,081,231 
สนิทรพัยร์วม      2,967,496,992 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 บำท บำท sบำท บำท บำท บำท 

       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี       
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,568,097,742 81,117,698 50,208,187 77,711,651 - 4,777,135,278 
ก ำไรของส่วนงำน 106,441,351 208,533 10,548,483 14,368,192 13,247,412 144,813,971 
       
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้       
   - ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 4,568,097,742 81,117,698 50,208,187 77,711,651 - 4,777,135,278 
   - ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - - 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 521,388,123 7,780,995 5,998,284 9,529,265 48,000 544,744,667 
สนิทรพัยอ์ืน่ (สนิทรพัยส์่วนกลำง)      2,199,557,313 
สนิทรพัยร์วม      2,744,301,980 
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ก ำไรของส่วนงำนสำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

   
ก ำไรของส่วนงำน 99,889,052 144,813,971 
รำยกำรกระทบยอด   
รำยไดอ้ื่น - ส่วนกลำง 9,627,872 330,313 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - ส่วนกลำง (93,103,190) (100,964,522) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - อตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ- ส่วนกลำง (216,026) 2,623,598 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ส่วนกลำง (37,330,333) (40,398,095) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 111,739,775 2,708,619 
ภำษเีงนิได ้ (17,464,877) (3,263,258) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 73,142,273 5,850,626 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งทีม่มีลูค่ำตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภูมศิำสตร์ 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์ มดีงันี้ 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ 

รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

            
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 1,212,840,150 4,775,224,038 124,270,263 - 48,827,937 - 56,700,293 - 255,201,298 - 6,473,063,979 
            
ก ำไรของสว่นงำน 24,046,113 104,076,911 372,267 - 1,911,106 - 7,192,953 - (37,710,298) - 99,889,052 

 

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ 

รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

            
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 1,068,016,674 3,500,081,068 81,117,698 - 50,208,187 - 77,711,651 - - - 4,777,135,278 
            
ก ำไรของสว่นงำน 34,190,967 72,250,384 208,533 - 10,548,483 - 14,368,192 - 13,247,412 - 144,813,971 

 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของ ส่วนงำน  ก ในต่ำงประเทศ จ ำนวน 4,775.22 ล้ำนบำท เป็นรำยได้จำกประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 4,239 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 2,993.17 ล้ำนบำท) และเป็นรำยได ้
จำกประเทศมำเลเซยี จ ำนวน 536.22 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 506.91 ลำ้นบำท) 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 30 1,224,306 - - 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 196,480,084 122,610,302 30,483,551 16,413,238 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย์ 1,609,782 10,039,968 1,342,949 2,279,147 
 198,089,896 133,874,576 31,826,500 18,692,385 
 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัยม์อีตัรำดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ทีร่อ้ยละ 0.50 ถงึ 0.63 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.50 ถงึ 0.63 ต่อปี) 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 738,000,060 516,882,169 164,342,673 148,236,959 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27.3) 39,698,484 33,981,028 26,930,857 32,902,909 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (19,829,770) (12,897,671) (10,556,873) (8,552,015) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 757,868,774 537,965,526 180,716,657 172,587,853 
     

รำยไดค้ำ้งรบั     
   - กจิกำรอื่น 4,546,987 6,164,776 - 1,323,697 
  - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27.3) - 614,365 - 614,365 
    762,415,761 544,744,667 180,716,657 174,525,915 
     

ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27.3) 159,242 159,242 3,916,788 7,151,565 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 47,985 - - - 
ดอกเบี้ยคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27.3) - - - 373,202 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27.3) - - 7,496,284 - 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร  15,148,664 11,793,725 9,024,991 10,758,467 
ค่ำสนิไหมทดแทนคำ้งรบั - 9,935,689 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 5,594,934 959,209 815,751 526,275 
อื่น ๆ 824,264 2,062,784 824,264 1,060,504 
 784,190,850 569,655,316 202,794,735 194,395,928 
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ลูกหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 608,470,768 381,302,675 107,401,476 94,077,831 
เกนิก ำหนดช ำระ:     
   1 - 60 วนั 106,349,925 130,223,696 33,072,114 64,836,288 
   61 - 120 วนั 29,121,521 5,231,943 27,348,081 1,090,710 
   121 - 180 วนั 9,296,267 20,642,080 9,296,267 11,977,984 
   เกนิกว่ำ 180 วนั 24,460,063 13,462,803 14,155,592 9,157,055 
 777,698,544 550,863,197 191,273,530 181,139,868 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (19,829,770) (12,897,671) (10,556,873) (8,552,015) 
 757,868,774 537,965,526 180,716,657 172,587,853 

 
9 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
วตัถุดบิ 2,756,494 6,340,111 148,693 3,078,344 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 8,352,172 18,158,070 - - 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง - 1,216,654 - 1,216,654 
อะไหล่ 89,841 123,175 - - 
 11,198,507 25,838,010 148,693 4,294,998 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 

 

10.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 

บริษทัย่อยทำงตรง       
Sea Oil Energy Limited หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 32 32 
Sea Oil Offshore Limited2 มำเลเซยี ธุรกจิจ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 100.00 100.00 977,400 977,400 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.1 สงิคโปร ์ ธุรกจิจ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 75.00 174,146,327 174,146,327 
บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ไทย ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวทุกชนิด 99.99 99.99 189,823,947 189,823,947 
บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั3 ไทย ลงทุนในบรษิทัอื่น บรหิำรจดักำรและควบคุมระบบไฟฟ้ำ และจ ำหน่ำย

แผงโซลำรเ์ซลล ์
99.99 99.99 193,158,944 193,158,944 

Energon Pte Ltd. สงิคโปร ์ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 - 30,407 - 
รวม     558,137,057 558,106,650 
 
1  บรษิทัลงทุนใน Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. โดยเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 0.75 ล้ำนหุน้ หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ และหุน้บุรมิสทิธ ิ4.4 ล้ำนหุน้ หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ รวมเป็นสดัส่วนกำรลงทุนทัง้หมดรอ้ยละ 95.37 

อย่ำงไรกต็ำม หุน้บุรมิสทิธเิป็นชนิดไม่มสีทิธอิอกเสยีง ดงันัน้บรษิทัจงึมสีดัส่วนสทิธใินกำรออกเสยีงรอ้ยละ 75.00 
2  Sea Oil Offshore Limited ไดห้ยุดด ำเนินธุรกจิเมื่อวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 และอยู่ในระหว่ำงขอคนืใบอนุญำตประกอบธุรกจิ โดย Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. จะเป็นผูจ้ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้เดมิ

ของ Sea Oil Offshore Limited 
3  บรษิัท รเีนอร์ยี่ โซล่ำร์ จ ำกดัซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท ลฟีวงิ เอ็นเนอร์จ ีจ ำกดั ไดม้กีำรช ำระบญัชเีสร็จสิ้นเมื่อวนัที ่12 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 และได้ช ำระเงนิคนืให้ บรษิัท ลีฟวงิ เอ็นเนอร์จ ีจ ำกดั 

จ ำนวน 1,221,635 บำท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 119 บำท บรษิทัดงักล่ำวไม่ไดด้ ำเนินธุรกจิและไม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 

   
ณ วนัที ่1 มกรำคม  558,106,650 370,432,920 
กำรลงทุนเพิม่  30,407 187,673,730 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  558,137,057 558,106,650 

 
บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 

 
เมื่อวนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดช้ ำระเงนิค่ำหุน้เป็นเงนิมูลค่ำ 40.50 ลำ้นบำท ส ำหรบัหุน้ 0.54 ล้ำนหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 
75 บำท ซึง่เป็นกำรเรยีกช ำระเพิม่เตมิอกีรอ้ยละ 75 ของมลูค่ำหุน้จนครบเตม็จ ำนวน 
 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
 
เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ลงทุนในหุ้นบุรมิสทิธิของ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. จ ำนวน 4.40 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ 
หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นเงนิ 4.40 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 147.17 ล้ำนบำท โดยกำรแปลงหนี้เป็นทุนส ำหรบั 
เงนิให้กู้ยมืจ ำนวน 115.00 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 27.4) และดอกเบี้ยค้ำงรบัจ ำนวน 27.12 ล้ำนบำท และได้ช ำระเป็นเงนิสด
จ ำนวน 5.05 ลำ้นบำท หุน้บุรมิสทิธดิงักล่ำวเป็นชนิดไม่มสีทิธอิอกเสยีงและสะสมเงนิปันผลหุน้ละรอ้ยละ 5.65 ต่อปี 
 
ในไตรมำส 1 พ.ศ. 2562 และไตรมำส 4 พ.ศ. 2562 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้น
บุรมิสทิธิเป็นเงนิสด จ ำนวน 0.07 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ และ 0.25 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 2.24 ล้ำนบำท และ 7.45 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ให้แก่บรษิัท โดยบรษิัทได้รบัเงนิปันผลทัง้จ ำนวนแล้วในวนัที่ 18 มนีำคม พ.ศ. 2562 และ 13 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ตำมล ำดบั 
 
Sea Oil Offshore Limited  
 
เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 Sea Oil Offshore Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุ้นสำมญัเป็นเงนิสด จ ำนวน 
0.85 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่ำ 25.54 ล้ำนบำท ให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้รบัเงินปันผลทัง้จ ำนวนแล้วในวันที ่ 
24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
Energon Pte Ltd. 
 
เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ลงทุนในหุ้นสำมญัของ Energon Pte Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ใหม่จ ำนวน     
1 พนัหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นเงนิ 1 พนัเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 30,407 บำท คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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10.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำรอ้ยละของกำรถอืหุ้น งบกำรเงินรวม 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 

       

Pan Orient Energy  หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและ 49.99 49.99 1,227,160,236 1,268,396,862 
   (Siam) Ltd.  ผลติน ้ำมนัปิโตรเลยีม     
  และกำ๊ซธรรมชำต ิ     

 
Pan Orient Energy (Siam) Ltd. (POES) ถอืหุ้นโดยบรษิทั Sea Oil Energy Limited รอ้ยละ 49.99 และ Pan Orient Petroleum 
Pte. ร้อยละ 50.01 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงนิลงทุนใน POES เป็นกำรร่วมค้ำ เนื่องจำกกำรตัดใจสินในกำรด ำเนินงำน ของ 
POES ตอ้งไดร้บัมตทิีเ่ป็นเอกฉนัทจ์ำกผูถ้อืหุน้ทุกรำย  
 
ปัจจุบนั POES ไดร้บัสมัปทำนปิโตรเลยีมหลุม L53/48 ณ อ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,268,396,862 1,265,688,243 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ 111,739,775 2,708,619 
เงนิปันผลรบั (152,976,401) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 1,227,160,236 1,268,396,862 
 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผู้ถือหุ้น จ ำนวน  
13.25 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ หรือเทียบเท่ำ 306.00 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้ Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 
6.62 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ หรอืเทียบเท่ำ 152.98 ล้ำนบำท Sea Oil Energy Limited ได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่ 
8 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินแบบสรุปของกำรร่วมค้ำ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นจ ำนวนที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของ 
กำรร่วมคำ้ (ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) ซึ่งไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบั
กำรปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ได้มำของกำรร่วมค้ำและกำรปรับปรุง เกี่ยวกับ 
ควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและกำรร่วมคำ้ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 

   
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   
   
สินทรพัย ์   
   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 436,139 210,850 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 459,044 507,484 
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 3,511,031 3,528,686 
สนิทรพัย์รวม 4,406,214 4,247,020 
   
หน้ีสิน   
   หนี้สนิหมุนเวยีน 139,688 85,567 
   หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 1,811,960 1,624,407 
หนี้สนิรวม 1,951,648 1,709,974 
สินทรพัยส์ุทธิ 2,454,566 2,537,046 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 

   
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
   
รำยได ้ 1,332,891 380,912 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (521,181) (231,879) 
ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น (266,168) (141,899) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 545,542 7,134 
ภำษเีงนิได ้ (322,040) (1,718) 
ก ำไรสุทธิ 223,502 5,416 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 

   
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,537,046 2,531,630 
ก ำไรส ำหรบัปี 223,502 5,416 
เงนิปันผลจ่ำย (305,982) - 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,454,566 2,537,046 
ส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ (รอ้ยละ 49.99) 1,227,160 1,268,397 
   
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,227,160 1,268,397 
 
กลุ่มกิจกำรได้ทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ ณ วนัสิ้นปี มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
พจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะได้รบัจำกสมัปทำน
ปิโตรเลยีมโดยกำรประมำณกำรปรมิำณส ำรองปิโตรเลยีมและปรมิำณทรพัยำกรปิโตรเลยีม กำรคำดกำรณ์รำคำน ้ำมนัในอนำคต 
ซึ่งอ้ำงอิงจำกกำรประมำณกำรของผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มกิจกำรใช้รำคำน ้ำมนั 58.98 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล และปรบัเพิม่ขึ้น
ประมำณรอ้ยละ 2.00 ต่อปี และอตัรำต้นทุนของเงนิลงทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักรอ้ยละ 10.00 ถงึ 14.00 ต่อปี ส ำหรบักำรคดิลด
กระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัจำกปรมิำณส ำรองปิโตรเลยีมและปรมิำณทรพัยำกรปิโตรเลยีมแต่ละประเภททีม่คีวำมเสีย่งแตกต่ำงกนั 
 
จำกกำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำมีจ ำนวนมำกกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี 1,878.87 ล้ำนบำท  
โดยหำกมกีำรเพิ่มอตัรำคิดลดอีกร้อยละ 35.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 45.00 ถึง 48.00 ต่อปี หรอืลดรำคำน ้ำมนัในอนำคตแต่ละปีลง 
รอ้ยละ 38.54 จะท ำใหม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ี
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11 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 

    อปุกรณ์ผลิต    
 ท่ีดินและส่วน อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ ไฟฟ้ำพลงังำน  สินทรพัย ์  
 ปรบัปรุงท่ีดิน ปรบัปรุงอำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน แสงอำทิตย ์ ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 65,397,257 14,624,823 15,503,688 409,038,473 111,405 158,105,863 662,781,509 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (78,079) (9,976,159) (51,742,960) (31,614) - (61,828,812) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 65,397,257 14,546,744 5,527,529 357,295,513 79,791 158,105,863 600,952,697 
        ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 65,397,257 14,546,744 5,527,529 357,295,513 79,791 158,105,863 600,952,697 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 356,250 2,550,599 284,747 - 90,774,481 93,966,077 
ขำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน - - - - - (765,452) (765,452) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - - - - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 24) - (750,005) (2,222,923) (17,573,487) (22,280) - (20,568,695) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - (14,311) - - - (14,311) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 65,397,257 14,152,989 5,840,894 340,006,773 57,511 248,114,892 673,570,316 
        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 65,397,257 14,981,073 17,915,439 409,323,220 111,405 248,114,892 755,843,286 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (828,084) (12,074,545) (69,316,447) (53,894) - (82,272,970) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 65,397,257 14,152,989 5,840,894 340,006,773 57,511 248,114,892 673,570,316 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 
    อปุกรณ์ผลิต     
 ท่ีดินและส่วน อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ ไฟฟ้ำพลงังำน  เครื่องจกัรและ สินทรพัย ์  
 ปรบัปรุงท่ีดิน ปรบัปรุงอำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน แสงอำทิตย ์ ยำนพำหนะ อปุกรณ์ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 65,397,257 14,981,073 17,915,439 409,323,220 111,405 - 248,114,892 755,843,286 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (828,084) (12,074,545) (69,316,447) (53,894) - - (82,272,970) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 65,397,257 14,152,989 5,840,894 340,006,773 57,511 - 248,114,892 673,570,316 
         ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 65,397,257 14,152,989 5,840,894 340,006,773 57,511 - 248,114,892 673,570,316 
ซื้อสนิทรพัย ์ - - 3,073,745 4,402,508 - 9,000,000 11,029,165 27,505,418 
โอนเขำ้ (ออก) 3,534,195 44,444,261 10,747,576 - - 198,686,414 (257,412,446) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน - - (1,499,940) (6,249,672) - - - (7,749,612) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - 1,210,618 1,201,774 - - - 2,412,392 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 24) (269,680) (2,706,491) (3,809,404) (17,603,877) (22,280) (16,511,363) - (40,923,095) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - (102,184) - - - - (102,184) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 68,661,772 55,890,759 15,461,305 321,757,506 35,231 191,175,051 1,731,611 654,713,235 
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 68,931,452 59,425,334 29,950,806 407,476,056 111,405 207,686,414 1,731,611 775,313,078 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (269,680) (3,534,575) (14,489,501) (85,718,550) (76,174) (16,511,363) - (120,599,843) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 68,661,772 55,890,759 15,461,305 321,757,506 35,231 191,175,051 1,731,611 654,713,235 

 

 

ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 3.18 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 9.77 ล้ำนบำท) ได้บนัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไขและอยู่ในรำยกำรซื้อสนิทรพัย์ในงบกำรเงนิรวม กลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำกำรตัง้ขึ้นเป็นทุนรอ้ยละ 5.28 
ในกำรค ำนวณต้นทุนดอกเบีย้ทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์  
 

ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และ เครื่องจกัรและอุปกรณ์บำงส่วนของบรษิทัย่อย ไดใ้ชเ้ป็นหลกัค ้ำประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 15) 
 

เมื่อวนัที ่4 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดเ้กดิเหตุเพลงิไหมพ้ื้นที่ตดิตัง้แผงโซลำร์ของบรษิทั สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัล ำพูน บรษิัทย่อยจงึได้มกีำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ที่เสยีหำยซึ่งมมีูลค่ำตำม
บญัชสีุทธ ิ4.91 ลำ้นบำท  ปัจจุบนับรษิทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขอค่ำชดเชยค่ำเสยีหำยจำกบรษิทัประกนั (หมำยเหตุ 24) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เครื่องมือ    
 และอปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 7,640,795 111,405 711,360 8,463,560 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (7,198,901) (31,614) - (7,230,515) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 441,894 79,791 711,360 1,233,045 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 441,894 79,791 711,360 1,233,045 
ซื้อสนิทรพัย์ 1,923,676 - - 1,923,676 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 24) (463,215) (22,280) - (485,495) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,902,355 57,511 711,360 2,671,226 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 9,564,471 111,405 711,360 10,387,236 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (7,662,116) (53,894) - (7,716,010) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,902,355 57,511 711,360 2,671,226 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,902,355 57,511 711,360 2,671,226 
ซื้อสนิทรพัย์ 298,200 - 47,100 345,300 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 24) (599,620) (22,280) - (621,900) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,600,935 35,231 758,460 2,394,626 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 9,862,671 111,405 758,460 10,732,536 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (8,261,736) (76,174) - (8,337,910) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,600,935 35,231 758,460 2,394,626 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 บำท บำท 

   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน 5,452,307 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,635,763) (2,371,555) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,816,544 1,311,558 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,816,544 1,311,558 
ซื้อสนิทรพัย์ 72,207 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 24) (469,424) (324,480) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (9,092) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 2,410,235 987,078 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน 5,503,479 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,093,244) (2,696,035) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,410,235 987,078 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,410,235 987,078 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 24) (447,057) (279,441) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (70,237) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,892,941 707,637 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำทุน 5,401,461 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,508,520) (2,975,476) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,892,941 707,637 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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13 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี ่     
   จะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน - 2,448,710 - 2,448,710 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี ่     
   จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 4,342,033 7,123,231 4,403,642 3,330,327 
 4,342,033 9,571,941 4,403,642 5,779,037 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี่     
   จะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (88,952) (929,119) (88,952) (929,119) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี่     
   จะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน - - - - 
 (88,952) (929,119) (88,952) (929,119) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 4,253,081 8,642,822 4,314,690 4,849,918 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 8,642,822 8,708,743 4,849,918 4,915,839 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน  (4,184,519) (65,921) (391,615) (65,921) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (205,222) - (143,613) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 4,253,081 8,642,822 4,314,690 4,849,918 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

  ภำระผกูพนั ดอกเบีย้   
 ค่ำเผื่อหน้ี ผลประโยชน์ ตดัจ ำหน่ำย ขำดทุนสะสม  
 สงสยัจะสูญ พนักงำน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ทำงภำษี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,752,403 1,364,839 1,798,597 3,792,904 8,708,743 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (42,000) 255,085 (1,798,597) 2,448,710 863,198 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,710,403 1,619,924 - 6,241,614 9,571,941 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 400,971 815,957 - (6,241,614) (5,024,686) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (205,222) - - (205,222) 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,111,374 2,230,659 - - 4,342,033 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนลดหุ้นกู้ รวม 
 บำท บำท 
   

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (929,119) (929,119) 
   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (929,119) (929,119) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 840,167 840,167 
   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (88,952) (88,952) 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ภำระผกูพนั ดอกเบีย้   
 ค่ำเผื่อหน้ี ผลประโยชน์ ตดัจ ำหน่ำย ขำดทุนสะสม  
 สงสยัจะสูญ พนักงำน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ทำงภำษี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,752,403 1,364,839 1,798,597 - 4,915,839 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (42,000) 255,085 (1,798,597) 2,448,710 863,198 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,710,403 1,619,924 - 2,448,710 5,779,037 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 400,971 815,957 - (2,448,710) (1,231,782) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (143,613) - - (143,613) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,111,374 2,292,268 - - 4,403,642 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนลดหุ้นกู้ รวม 
 บำท บำท 
   

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (929,119) (929,119) 
   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (929,119) (929,119) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 840,167 840,167 
   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (88,952) (88,952) 
 

14 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื 59,273,247 41,133,036 - - 
เงนิมดัจ ำ 3,000 3,000 - - 
 59,276,247 41,136,036 - - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำษีมูลค่ำเพิม่รอขอคนืจ ำนวน 59.27 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวม เป็นภำษีมูลค่ำเพิม่ของบรษิทั ซอีอยล์ 
ปิโตรเคมคีอล ของปี พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2562 ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบจำกกรมสรรพำกร 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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15 เงินกู้ยืม 

 
15.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  

 
รำยละเอยีดของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
เงินกู้ยืมระยะสัน้     
   ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 69,800,000 263,848,661 69,000,000 263,848,661 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้ 154,264,450 144,733,790 93,956,450 79,834,190 
 224,064,450 408,582,451 162,956,450 343,682,851 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมกีำรเปลี่ยนแปลงดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ตัว๋สญัญำใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - 396,301,984 - 396,301,984 
กูย้มืเพิม่ 685,200,000 - 1,110,909,881 1,796,109,881 
จ่ำยช ำระคนื (420,200,000) (400,000,000) (966,486,586) (1,786,686,586) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร (2,000,000) - - (2,000,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและ     
   ดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย    848,661 3,698,016 - 4,546,677 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - 310,495 310,495 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 263,848,661 - 144,733,790 408,582,451 
กูย้มืเพิม่ 677,800,000 - 1,193,871,206 1,871,671,206 
จ่ำยช ำระคนื (873,000,000) - (1,179,748,946) (2,052,748,946) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและ     
   ดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย    1,151,339 - - 1,151,339 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - (4,591,600) (4,591,600) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 69,800,000 - 154,264,450 224,064,450 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ตัว๋สญัญำใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - 396,301,984 - 396,301,984 
กูย้มืเพิม่ 685,200,000 - 851,946,857 1,537,146,857 
จ่ำยช ำระคนื (420,200,000) (400,000,000) (772,112,667) (1,592,312,667) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร (2,000,000) - - (2,000,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย 848,661 3,698,016 - 4,546,677 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 263,848,661 - 79,834,190 343,682,851 
กูย้มืเพิม่ 677,000,000 - 948,540,755 1,625,540,755 
จ่ำยช ำระคนื (873,000,000) - (934,418,495) (1,807,418,495) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย 1,151,339 - - 1,151,339 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 69,000,000 - 93,956,450 162,956,450 

 
ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
 
กลุ่มกิจกำรได้ออกตัว๋สญัญำใช้เงนิกบัธนำคำรในประเทศ โดยมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.00 ถึง MLR-1.25 ต่อปี และร้อยละ 
4.38 ต่อปี ก ำหนดช ำระคนืภำยใน 3 เดอืน 

 
ตัว๋แลกเงิน 
 
เมื่อวนัที ่23 สงิหำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัไดท้ ำสญัญำซื้อขำยตัว๋แลกเงนิชนิดไม่ระบุดอกเบี้ยมลูค่ำ 400.00 ลำ้นบำท กบับรษิทั
หลกัทรพัย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยขำยในรำคำ 387.31 ล้ำนบำท สุทธจิำกส่วนลดจ ำนวน 12.69 ลำ้นบำท มอีำยุ 6 เดอืน และ
ครบก ำหนดจ่ำยช ำระในวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2561 โดยบรษิทัไดจ้่ำยช ำระคนืเรยีบรอ้ยแล้วตำมก ำหนด 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำสนิเชื่อระยะสัน้กบัธนำคำรในประเทศ โดยมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวัตำมทีแ่ต่ละธนำคำรก ำหนด 

 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
รำยละเอยีดของเงนิกูย้มืระยะยำวมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     

เงินกู้ยืมระยะยำว     
   เงนิกูย้มืจำกบรษิทัใหญ่ (หมำยเหตุ 27.5)  

 
 

 

      - ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 50,000,000 - 50,000,000 
   เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ     
      - ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 116,326,000 73,476,000 60,000,000 - 
      - ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   278,570,000 199,976,000 115,000,000 - 
   หุน้กู้     
     - ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 399,555,239 - 399,555,239 - 
     - ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 396,505,743 - 396,505,743 
 794,451,239 719,957,743 574,555,239 446,505,743 

 
 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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เงนิกูย้มืระยะยำว มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกบริษทัใหญ่ จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 บำท บำท บำท 

 (หมำยเหตุ 27.5)   
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 300,000,000 327,008,000 - 
กูย้มืเพิม่ - - 400,000,000 
จ่ำยช ำระคนื (250,000,000) (53,556,000) - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - - (5,980,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย - - 2,485,743 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 273,452,000 396,505,743 
กูย้มืเพิม่ - 175,000,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (50,000,000) (53,556,000) - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย - - 3,049,496 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 394,896,000 399,555,239 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - (116,326,000) (399,555,239) 
ส่วนทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี - 278,570,000 - 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกบริษทัใหญ่ จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 บำท บำท บำท 

 (หมำยเหตุ 27.5)   
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 300,000,000 - - 
กูย้มืเพิม่ - - 400,000,000 
จ่ำยช ำระคนื (250,000,000) - - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - - (5,980,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย - - 2,485,743 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 - 396,505,743 
กูย้มืเพิม่ - 175,000,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (50,000,000) - - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย - - 3,049,496 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 175,000,000 399,555,239 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - (60,000,000) (399,555,239) 
ส่วนทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี - 115,000,000 - 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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15.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของกลุ่มกจิกำรจ ำนวน 394.90 ลำ้นบำท มดีงันี้ 

 
1) เงนิกู้ยมืจำกธนำคำรของบรษิทั จ ำนวน 175.00 ลำ้นบำทของบรษิทั ถูกค ้ำประกนัโดยหุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน

ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งทีถ่อืโดย บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่ โดยสญัญำเงนิกู้มี
ขอ้ก ำหนดใหส้ดัส่วนมลูค่ำ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูค่ำหลกัประกนั 
 

2) เงนิกูย้มืจำกธนำคำรของกลุ่มกจิกำรโซล่ำร์ จ ำนวน 199.98 ลำ้นบำท มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.75 ถงึ MLR-
1.25 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระทัง้สิ้น 120 งวด นับตัง้แต่วนัที่ได้รบัเงินกู้ยืม สัญญำกู้ยืมมีข้อก ำหนดให้น ำ
สินทรพัย์ถำวรทัง้หมดของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์มำค ้ำประกันเงนิกู้ยืม และก ำหนดให้เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรพัยไ์วส้ ำหรบักำรรบัช ำระรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และจ่ำยช ำระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย
ของเงนิกูย้มื กำรเบกิใชเ้งนิฝำกดงักล่ำวตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกธนำคำรเท่ำนัน้ 

 
สญัญำกู้ยมืดงักล่ำวก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิเกี่ยวกบักำรด ำรงอตัรำส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 ต่อ 1 และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้มำกกว่ำ 1 ณ วันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัในกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ 2 บรษิัทไม่สำมำรถปฏิบตัติำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิดงักล่ำวได้ 
อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทดงักล่ำวได้รบัหนังสอืจำกธนำคำรในกำรผ่อนผนัเงื่อนไขทำงกำรเงนิในวนัที่ 27 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 ดงันัน้เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรส่วนที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของบรษิัทดงักล่ำว  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จงึยงัเป็นหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 

 
3) เงนิกู้ยมืจำกธนำคำรของบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั จ ำนวน 19.92 ล้ำนบำท มอีัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 

MLR-0.75 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระทัง้สิ้น 36 งวด นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัเงนิกู้ยมื ทีด่นิและเครื่องจกัรของบรษิทัย่อย
ดงักล่ำวไดน้ ำมำค ้ำประกนัเงนิกูย้มื 
 
สญัญำกู้ยมืดงักล่ำวก ำหนดให้บรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิเกี่ยวกบั
กำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น ไม่เกนิ 2 ต่อ 1 และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้มำกกว่ำ 1 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้มำกกว่ำ 1 อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทดงักล่ำวได้รบัหนังสือจำกธนำคำรในกำรผ่อนผนัเงื่อนไขทำงกำรเงิน 
ในวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ ตำมเงินกู้ดังกล่ำวได้ถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เน่ืองจำกถงึก ำหนดครบช ำระภำยในหนึ่งปี  
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15.2.2 หุ้นกู้ 

 

เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 บรษิัทได้เสนอขำยหุ้นกู้ รวมมูลค่ำเสนอขำย 400.00 ล้ำนบำท แก่ผู้ลงทุนสถำบัน
กำรเงินหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ โดยมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี ครบก ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 กุมภำพันธ ์ 
พ.ศ. 2563 บรษิทั นทลนิ จ ำกดัซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่ได้น ำหุน้ทีถ่อื ในบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แห่งหนึ่งมำเป็นหลกัประกนัหุน้กูโ้ดยมมีลูคำ่ไม่ต ่ำกว่ำ 600.00 ลำ้นบำท 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะสัน้และหุ้นกู้ที่จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี มมีูลค่ำใกล้เคยีงกับรำคำตำมบัญช ีเนื่องจำก
ผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวค ำนวณจำกข้อมูลระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุ 3.3) โดยใช้วิธ ี
คดิลดกระแสเงนิสดตำมสญัญำดว้ยอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรทีไ่ม่มคีวำมเสีย่งทีใ่กล้เคยีงกนั และส่วนชดเชยควำมเสีย่ง
ตำมอนัดบัสนิเชื่อ (credit rating) ของกลุ่มกจิกำรทีเ่ผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยตลอดอำยุสญัญำแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบญัชี 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 400,479,030 304,889,530 374,976,000 273,452,000 
 

ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

อตัรำดอกเบีย้คงที ่ 414,555,239 461,505,743 414,555,239 461,505,743 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 603,960,450 667,034,451 322,956,450 328,682,851 
 1,018,515,689 1,128,540,194 737,511,689 790,188,594 
 

วงเงินกู้ยืม 
 

กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ระยะสัน้  742,112,645 777,704,800 390,680,645 518,106,400 
 742,112,645 777,704,800 390,680,645 518,106,400 
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16 กำรกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

 
   รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  

   ต้นทุนกำรท ำ   
   รำยกำรและ   
 1 มกรำคม กระแสเงินสด ดอกเบีย้ ผลต่ำงจำกอตัรำ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 สุทธิ ตดัจ ำหน่ำย แลกเปล่ียน พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

งบกำรเงินรวม      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 408,582,451 (181,077,740) 1,151,339 (4,591,600) 224,064,450 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัใหญ่ 50,000,000 (50,000,000) - - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 273,452,000 121,444,000 - - 394,896,000 
หุน้กู ้ 396,505,743 - 3,049,496 - 399,555,239 
      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 343,682,851 (181,877,740) 1,151,339 - 162,956,450 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัใหญ่ 50,000,000 (50,000,000) - - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 175,000,000 - - 175,000,000 
หุน้กู ้ 396,505,743 - 3,049,496 - 399,555,239 
 
   รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  

   ต้นทุนกำรท ำ   
   รำยกำรและ   
 1 มกรำคม กระแสเงินสด ดอกเบีย้ ผลต่ำงจำกอตัรำ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 สุทธิ ตดัจ ำหน่ำย แลกเปล่ียน พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

      
งบกำรเงินรวม      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 396,301,984 7,423,295 4,546,677 310,495 408,582,451 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัใหญ่ 300,000,000 (250,000,000) - - 50,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 327,008,000 (53,556,000) - - 273,452,000 
หุน้กู ้ - 394,020,000 2,485,743 - 396,505,743 
      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 396,301,984 (57,165,810) 4,546,677 - 343,682,851 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัใหญ่ 300,000,000 (250,000,000) - - 50,000,000 
หุน้กู ้ - 394,020,000 2,485,743 - 396,505,743 
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17 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 479,327,432 204,512,226 22,016,768 20,414,854 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27.3) 648,370 612,362 - - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   - กจิกำรอื่น 21,008,602 33,243,324 9,770,068 9,308,753 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27.3) 657,190 688,051 612,501 464,681 
 501,641,594 239,055,963 32,399,337 30,188,288 
 

18 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 12,704,514 9,220,126 11,461,342 8,099,618 
     
ก ำไรหรอืขำดทุน:     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 4,510,498 1,714,698 4,079,788 1,275,425 
     

(ก ำไร) ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น:     
   กำรวดัมลูค่ำใหม่ของผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ (1,026,110) - (718,064) - 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 9,220,126 7,505,428 8,099,618 6,824,193 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 1,789,216 1,480,239 1,526,057 1,060,722 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 341,259 234,459 316,552 214,703 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 2,380,023 - 2,237,179 - 
 4,510,498 1,714,698 4,079,788 1,275,425 
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
   ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ (235,835) - (214,643) - 
   ก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (790,275) - (503,421) - 
 (1,026,110) - (718,064) - 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 12,704,514 9,220,126 11,461,342 8,099,618 
 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำนฉบบัแก้ไขไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมผีลบงัคบัใช้ใน
วนัที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอื
เท่ำกับ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย ผลกระทบของกำร 
เปลี่ยนแปลงกฎหมำยนี้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรมจี ำนวน 2.38 ล้ำนบำทและ 2.24 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยได้
บนัทกึในก ำไรขำดทุนในไตรมำสที ่2 ปี พ.ศ. 2562 ทัง้จ ำนวน 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 3.32 รอ้ยละ 3.21 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.00 - 13.00 รอ้ยละ 5.00 - 13.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน รอ้ยละ 0.00 - 8.50 รอ้ยละ 0.00 - 8.00 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)ของภำระผกูพนั   

 พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

     

อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (2,104,661) (1,570,394) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 2,614,993 1,964,266 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 2,617,196 1,957,915 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (2,138,009) (1,597,476) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 (1,848,368) (1,388,879) 
 ลดลงรอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20 2,220,168 1,681,404 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นน้ีอ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะที่ใหข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏิบตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ี่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบักำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งค ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 23.1 ปี (พ.ศ. 2561: 23.8 ปี) 
 

19 ทุนเรือนหุ้น 
 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 553,538,208 553,538,208 933,127,791 1,486,665,999 
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ     
   ซื้อหุน้สำมญั (หมำยเหตุ 20) 21,454 21,454 42,908 64,362 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 553,559,662 553,559,662 933,170,699 1,486,730,361 
กำรออกหุน้  - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 553,559,662 553,559,662 933,170,699 1,486,730,361 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจี ำนวน 691,867,135 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
หุน้ดงักล่ำวไดอ้อกและช ำระแล้วจ ำนวน 553,559,662 หุน้ เป็นเงนิ 1,486,730,361 บำท  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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20 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 

 

เมื่อวนัที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2560 บรษิัทได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญั (SEAOIL-W) เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

ประเภทใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ชนิดระบุชื่อผูถ้อื และสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้
อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 1 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
จ ำนวน : 138,373,427 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บักำรจดัสรร 
รำคำเสนอขำย : 0.00 บำทต่อหน่วย (ไม่คดิมลูค่ำ) 
อตัรำกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัได ้1 หุน้ (อำจเปลีย่นแปลง 
  กรณีมกีำรปรบัสทิธ)ิ 
รำคำใชส้ทิธ ิ : 3.00 บำทต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ (อำจเปลีย่นแปลงกรณีมกีำรปรบัสทิธ)ิ 
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ : วนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส (เดอืนมนีำคม เดอืนมถิุนำยน เดอืนกนัยำยน และ 
   เดอืนธนัวำคม) ของแต่ละปี ตลอดอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
วนัแรกของกำรใชส้ทิธ ิ : วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2560 
วนัสุดทำ้ยของกำรใชส้ทิธ ิ : วนัที ่6 มนีำคม พ.ศ. 2561 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 SEAOIL-W 
 สิทธิ 
  

ยอดยกมำต้นปี 138,328,927 
หกั ใชส้ทิธแิละออกหุน้ระหว่ำงปี (21,454) 
หกั  สทิธทิีไ่ม่ไดใ้ชส้ะสมจนวนัสุดทำ้ยของกำรใชส้ทิธิ (138,307,473) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี - 
 

โครงกำรใบส ำคญัแสดงสทิธิได้สิ้นสุดเมื่อวนัที่ 6 มนีำคม พ.ศ. 2561 โดยมผีู้ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
SEAOIL-W จ ำนวน 21,454 หน่วย ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 21,454 เป็นจ ำนวนเงนิ 64,362 บำท บรษิทัจดทะเบียนเพิม่ทุนแล้วเสรจ็ใน
วนัที ่15 มนีำคม พ.ศ. 2561 
 

21 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม 26,509,200 26,509,200 26,509,200 26,509,200 
จดัสรรระหว่ำงปี 1,010,800 - 1,010,800 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 27,520,000 26,509,200 27,520,000 26,509,200 
 

ตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดัและบรษิัทจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
หลงัจำกหกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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22 รำยได้อ่ืน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รบั 3,592,613 2,817,223 61,344,946 10,143,269 
รำยไดเ้งนิปันผล (หมำยเหตุ 10.1) - - 35,233,571 - 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำรรบัจำกบรษิทัย่อย - - 3,749,085 3,867,721 
รำยไดค้่ำปรบัจำกกำรผดิสญัญำ 27,349,466 - - - 
ค่ำชดเชยจำกประกนัภยั - 20,079,454 - - 
ค่ำชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้ง 9,262,833 - - - 
ค่ำปรบัจำกกำรส่งงำนล่ำชำ้ - 7,958,055 - - 
อื่น ๆ 6,136,695 3,695,886 424,422 35,794 
รวม 46,341,607 34,550,618 100,752,024 14,046,784 
 

รำยไดค้่ำปรบัจำกกำรผดิสญัญำเป็นรำยไดข้อง Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ซึ่งเกดิจำกกำรทีลู่กคำ้ไม่สำมำรถรบัซื้อน ้ำมนัได้ตำม
ปรมิำณทีต่กลงตำมสญัญำ บรษิทัย่อยไดร้บัเงนิแลว้เมื่อวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
 

ค่ำชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้งเป็นรำยไดข้อง Sea Oil Offshore Ltd. ส ำหรบักำรชนะคดคีวำมที่ฟ้องร้องในอดตี และศำลพพิำกษำจนถึง
ทีสุ่ดแล้วเมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.29 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 9.26 ล้ำนบำท บรษิทัย่อยไดร้บัเงนิตำม
ค ำพพิำกษำแลว้เมื่อวนัที ่27 มถิุนำยน พ.ศ. 2562  
 

เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2562 Sea Oil Energy Limited ได้มีกำรช ำระดอกเบี้ยส ำหรบัเงนิกู้ระยะยำว จ ำนวน 152.98 ล้ำนบำท
ใหแ้ก่บรษิทั โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ยระหว่ำงวนัที ่2 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ทีบ่รษิทับนัทกึเป็นดอกเบี้ย
คำ้งรบัไว ้แลว้จ ำนวน 99.14 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยทีบ่รษิทัหยุดรบัรูร้ำยไดต้ัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 จนถงึวนัที ่31 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 53.84 ล้ำนบำท บริษัทจึงรบัรู้เป็นรำยได้ทัง้จ ำนวนในปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัท 
มดีอกเบีย้คำ้งรบัทีบ่รษิทัยงัไม่ไดร้บัรูเ้ป็นรำยไดจ้ ำนวน 93.36 ลำ้นบำท ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดร้บัช ำระเงนิ 
 

23 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,554,795 4,856,164 1,554,795 4,856,164 
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 30,689,018 39,933,850 17,589,861 18,940,201 
ดอกเบีย้หุน้กู้ 26,649,496 22,658,894 26,649,496 22,658,894 
หกั  ต้นทุนกำรกำรกู้ยมืทีร่วมเป็นสนิทรพัย์ (3,177,097) (9,774,903) - - 
 55,716,212 57,674,005 45,794,152 46,455,259 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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24 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
ซื้อสนิคำ้  6,152,132,276 4,471,121,074 1,333,087,333 1,102,992,567 
กำรเปลี่ยนแปลงในสนิคำ้คงเหลอื  12,735,548 8,682,323 2,929,651 (1,216,654) 
กำรเปลี่ยนแปลงในสนิคำ้ระหว่ำงทำง  1,216,654 (3,078,344) 1,216,654 (3,078,344) 
ตน้ทุนทำงตรงส ำหรบักำรใหบ้รกิำรอำหำรและ      
   ท ำควำมสะอำดส ำหรบับุคลำกรบนเรอืทีพ่กั  29,855,895 27,492,052 29,855,895 27,492,052 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน  110,743,957 90,159,931 66,442,645 57,735,109 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 11 และ 12 41,370,152 21,038,119 901,341 809,975 
ค่ำขนส่ง  45,055,914 32,156,710 15,641,950 15,178,958 
ค่ำนำยหน้ำ  22,020,223 20,850,700 3,824,060 6,171,317 
ค่ำควำมเสยีหำยจำกเหตุเพลงิไหม้ 11 4,908,806 1,149,557 - - 
 

25 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 13,280,358     3,197,337 1,353,847     - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 13,280,358     3,197,337 1,353,847     - 

     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 4,184,519     65,921 391,615     65,921 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 4,184,519     65,921 391,615     65,921 

     
ภำษีเงินได้ 17,464,877 3,263,258 1,745,462 65,921 
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ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบัภำษขีองประเทศ
ทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได ้ 90,607,150 9,113,884 21,958,939 (60,350,312) 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 18,121,430 1,822,777 4,391,788 (12,070,062) 
ผลกระทบ:     
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษใีนต่ำงประเทศ (3,900,674) (2,092,877) - - 
   ส่วนแบ่งผลก ำไรจำกกำรร่วมคำ้สุทธจิำกภำษี (22,347,955) (541,724) - - 
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี (1,464,001) (8,169,846) (12,257,714) - 
   ค่ำใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษไีดเ้พิม่ (563,189) (73,989) (253,372) (73,989) 
   รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษเีพิม่ 15,369,100 9,812,827 9,812,827 9,812,827 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 4,221,292 2,506,090 51,933 2,397,145 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
       สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 8,028,874 - - - 
     

ภำษเีงนิได ้ 17,464,877 3,263,258 1,745,462 65,921 
 
อตัรำภำษีเงนิได้ที่แท้จรงิถวัเฉลี่ยส ำหรบัปีของกลุ่มกิจกำรและบรษิัท เป็นร้อยละ 19.28 และ 7.95 ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 35.81 
และ (0.11) ตำมล ำดบั) อตัรำภำษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่เปลีย่นแปลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะ
มกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอที่จะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดท้ี่ไม่ได้รบัรูใ้นงบกำรเงนิจ ำนวน 8.03 ล้ำนบำท 
เกดิจำกรำยกำรขำดทุนสะสมทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 40.16 ลำ้นบำท 
 

26 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบรษิัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 60,849,897 (754,619) 20,213,477 (60,416,233) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 553,559,662 553,555,900 553,559,662 553,555,900 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.1099 (0.0014) 0.0365 (0.1091) 
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27 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิัทถูกควบคุมโดย บรษิัท นทลิน จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัท นทลิน จ ำกดั และตระกูลปำนบุญห้อม ถือหุ้นในบรษิัท  
คิดเป็นร้อยละ 45.04 และร้อยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 43.43 ถือโดยกระจำยทัว่ไป บรษิัทมีรำยกำรค้ำที่มี
สำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
27.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัย่อย - - 42,702,413 23,912,246 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 318,437,804 274,793,956 248,138,848 221,904,937 
 318,437,804 274,793,956 290,841,261 245,817,183 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 36,402,714 36,284,082 36,402,714 36,284,082 
     

ดอกเบีย้รบั      
   บรษิทัย่อย - - 61,338,424 10,033,919 
     

เงินปันผลรบั      
   บรษิทัย่อย - -     35,233,571 - 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร      
   บรษิทัย่อย - - 3,749,084 3,867,721 
     

รำยได้อ่ืนๆ     
   บรษิทัย่อย - - 216,792 - 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 265,195 - - - 
 265,195 - 216,792 - 
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27.2 กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ต้นทุนขำยและค่ำขนส่ง     
   บรษิทัใหญ่ 172,400 172,400 - - 
   บรษิทัย่อย  - - - 5,729,391 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 7,483,888 7,434,855 - - 
 7,656,288 7,607,255 - 5,729,391 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   บรษิทัใหญ่ 3,821,051 3,768,264 3,821,051 3,768,264 
     
ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัใหญ่ 4,902,403 4,943,378 4,126,127 4,344,858 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 341,000 - 341,000 
 4,902,403 5,284,378 4,126,127 4,685,858 
     
ค่ำบริกำรอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 1,614,214 1,294,409 1,488,831 1,177,269 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 245,203 224,427 245,203 60,000 
 1,859,417 1,518,836 1,734,034 1,237,269 
ต้นทุนทำงกำรเงิน     
   บรษิทัใหญ่ 1,554,795 4,856,164 1,554,795 4,856,164 
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27.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหน้ีกำรค้ำ      
   บรษิทัย่อย - - 158,895 3,123,967 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 39,698,484 33,981,028 26,771,962 29,778,942 
 39,698,484 33,981,028 26,930,857 32,902,909 
     

รำยได้ค้ำงรบั     
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 614,365 - 614,365 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - ส่วนทีห่มุนเวยีน - - - 373,202 
   บรษิทัย่อย - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน - - - 99,139,637 
 - - - 99,512,839 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 159,242 159,242 159,242 159,242 
   บรษิทัย่อย - - 3,757,546 6,992,323 
 159,242 159,242 3,916,788 7,151,565 
เงินปันผลค้ำงรบั      
   บรษิทัย่อย - - 7,496,284 - 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัใหญ่ 13,000 13,000 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 635,370 599,362 - - 
 648,370 612,362 - - 
     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัใหญ่ 657,190 540,850 554,362 460,376 
   บรษิทัย่อย - - 58,139 4,305 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 147,201 - - 
 657,190 688,051 612,501 464,681 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
   บรษิทัใหญ่ 80,260 63,860 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,495,050 2,788,601 - - 
 3,575,310 2,852,461 - - 
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27.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

   
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 220,000,000 172,823,277 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 1,387,880,000 1,387,880,000 
 1,607,880,000 1,560,703,277 
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม  172,823,277 259,390,530 
ใหกู้้ยมืเพิม่ 127,000,000 175,912,000 
รบัช ำระคนืเป็นเงนิสด (79,823,277) (147,412,053) 
กำรแปลงเงนิใหกู้ย้มืเป็นหุน้บุรมิสทิธ ิ(หมำยเหตุ 10.1) - (115,000,000) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (67,200) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 220,000,000 172,823,277 
 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิใหกู้้ยมืจ ำนวน 127.00 ลำ้นบำท แก่บรษิทัซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั และบรษิทัย่อยดงักล่ำวไดม้กีำร
ช ำระคนืเป็นจ ำนวน 78.00 ลำ้นบำท 
 
บริษัทได้มีกำรรับช ำระเงินคืนจำกบริษัท Sea Oil Offshore Limited เป็นจ ำนวน 1.82 ล้ำนบำท ในวันที่ 25 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2562 
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เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ Sea Oil Energy Limited ในสกุลเงินบำท จ ำนวน 1,387.88 ล้ำนบำท โดยมี
วตัถุประสงค์ส ำหรบักำรลงทุนใน Pan Orient Energy (Siam) Ltd. เงนิกู้ยมืมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.55 และ 5.65 ต่อปีมกี ำหนด
ช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 
เงนิให้กู้ยืมดงักล่ำวมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 1,389.62 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 1,423.63 ล้ำนบำท) ซึ่งค ำนวณจำกข้อมูลระดบั 2 
ของล ำดับชัน้มูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.3) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตำมสัญญำด้วยอัตรำ
ผลตอบแทนของตรำสำรที่ไม่มคีวำมเสีย่งที่ใกล้เคยีงกนั และส่วนชดเชยควำมเสี่ยงตำมอนัดบัสนิเชื่อ (credit rating) ของกลุ่มกจิกำร 
ทีเ่ผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยตลอดอำยุสญัญำ 

 
27.5 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ 

 
เมื่อวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2560 บรษิทัไดกู้้ยมืเงนิจำก บรษิทั นทลนิ จ ำกดัซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ จ ำนวน 300.00 ลำ้นบำท โดยมี
อตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคนืภำยในระยะเวลำ 2 ปี ครบก ำหนดช ำระวนัที่ 31 สงิหำคม พ.ศ. 2562 และ
บรษิทัไดช้ ำระคนืทัง้หมด เมื่อวนัที ่16 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
 

27.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,837,880 29,521,473 26,860,530 21,957,493 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,009,585 708,634 2,009,585 708,634 
 36,847,465 30,230,107 28,870,115 22,666,127 
 

27.7 กำรค ำ้ประกนั 
 
1) บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในกำรช ำระค่ำสนิคำ้ตำมขอ้ตกลงซื้อขำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ดงัต่อไปนี้ 

Sea Oil Offshore Limited 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 0.65 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 3 ปี สิน้สุดวนัที ่10 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 0.50 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 3 ปี สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 0.70 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 

 
2) บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรของบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
 
3) บรษิทัและบรษิทั นทลนิ จ ำกดั ร่วมกนัท ำสญัญำค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกธนำคำรของบรษิัท ซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล 

จ ำกดั จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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28 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
28.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 2,438,476 -  - 
 2,438,476 -  - 
 

28.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
กลุ่มกิจกำรมยีอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำร และ
อุปกรณ์ส ำนักงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 17,876,809 15,025,521 2,425,585 4,156,058 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45,546,768 39,809,747 1,204,125 3,113,985 
มำกกว่ำ 5 ปี 149,530,510 158,550,010 - - 
 212,954,087 213,385,278 3,629,710 7,270,043 

 
28.3 หนังสือค ำ้ประกนัและตรำสำรจำกธนำคำร 

 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัและตรำสำรทีอ่อกโดยธนำคำร ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
หนังสอืค ้ำประกนักำรสัง่ซื้อน ้ำมนั 96,112,905 67,029,980 96,112,905 67,029,980 
หนังสอืค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 320,000 320,000 - - 
 96,432,905 67,349,980 96,112,905 67,029,980 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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28.4 คดีฟ้องร้อง 

 
1) เมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 บรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ถูกฟ้องรอ้งในคดแีรงงำนจำกอดตีพนักงำน 

เพื่อเรยีกค่ำชดเชยจำกกำรที่ไดร้บับำดเจบ็จำกอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรท ำงำน กรณีเหตุเพลงิไหมท้ี่เกิดขึ้นในปี พ .ศ. 2560 
เป็นจ ำนวนเงนิ 8.34 ลำ้นบำท ต่อมำเมื่อวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยไดท้ ำสญัญำประนีประนอมยอมควำม
กบัโจทก์ โดยบรษิทัย่อยไดช้ ำระเงนิ 0.65 ล้ำนบำทใหแ้ก่โจทก์ ศำลไดพ้จิำรณำเหน็ชอบกบักำรประนีประนอมยอมควำม
ดงักล่ำวจงึมคี ำพพิำกษำใหค้ดเีป็นอนัเสรจ็เดด็ขำด 

 
2) เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 บรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ถูกฟ้องร้องร่วมกบับรษิัทประกนัภยั 2 แห่ง 

ในคดีแพ่งจำกบริษัทประกันภัยรำยหนึ่ง เพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นส ำหรบัรถที่ได้รบัควำมเสียหำยซึ่งได้ท ำ
ประกนัภยัไว้กบัโจทก์ กรณีเหตุเพลงิไหม้ที่เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงนิ 9.58 ล้ำนบำท ซึ่งบรษิัทประกนัภัย 
ทีเ่ป็นจ ำเลยร่วมไดจ้่ำยเงนิชดเชยมำทีบ่รษิทั และบรษิทัไดจ้่ำยเงนิดงักล่ำวใหเ้จำ้ของรถไปแล้ว เมื่อวนัที ่10 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
ศำลชัน้ต้นจงัหวดัชลบุรไีดม้กีำรยกฟ้องคดี เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทำงโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำคดี ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกิจกำรเชื่อมัน่ว่ำจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยที่มสีำระส ำคญัเกี่ยวกบัคดี
ฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึไม่ไดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิส ำหรบัคดฟ้ีองรอ้งนี้ไวใ้นงบกำรเงนิ 
 

29 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 

1)  เมื่อวนัที ่17 มกรำคม พ.ศ. 2563 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 8.60 ล้ำน
เหรยีญแคนำดำ หรอืเทยีบเท่ำ 198.62 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให ้Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 4.30 ล้ำน
เหรยีญแคนำดำ หรอืเทยีบเท่ำ 99.30 ลำ้นบำท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่23 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

2)  เมื่อวนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ไดม้กีำรช ำระดอกเบีย้จ ำนวน 95.40 ลำ้นบำท ส ำหรบัเงนิกูย้มืระยะยำว
ทีย่มืจำกบรษิทั โดยเป็นดอกเบีย้ทีบ่รษิทัหยุดรบัรูร้ำยไดต้ัง้แต่วนัที ่1 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2561 จนถงึวนัที ่5 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

3)  เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เหน็ชอบใหน้ ำเสนอรำยกำรดงัต่อไปนี้ต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 

• กำรลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 691,867,135 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
553,559,662 บำท โดยกำรตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 138,307,473 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

• กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน จำกทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 553,559,662 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 608,915,628 
บำท โดยกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ ำนวน 55,355,966 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผล 

• กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษัท จ ำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 55,355,966 บำท คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุน้
ละ 0.10 บำท และกำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.01111 บำท เป็นเงนิ 6,150,663 บำท รวมกำรจ่ำยปัน
ผลทัง้ในรปูแบบหุน้ปันผลและเงนิสดปันผลเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 1.11111 บำท เป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 61,506,629 บำท 
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