
บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอคณะกรรมการของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวด
สามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 4.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการน า
ขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

สขุมุำภรณ์  วงศอ์ริยำพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
14 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์ม ุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด           291,105,786 198,089,896                   27,413,291 31,826,500         

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 10           312,269,965 784,190,850                  148,528,896 202,794,735        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 24.5                        -                        -             262,640,000        220,000,000 

สนิคา้คงเหลอื            22,030,505 11,198,507                      7,532,274              148,693 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่            30,496,444 26,667,422                    24,048,927          18,383,215 

กลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11           474,223,233                      -                          -                        - 

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน        1,130,125,933      1,020,146,675           470,163,388        473,153,143 

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้                        -   54,577                                      -                        - 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12                        -                        -             558,137,057        558,137,057 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13        1,136,906,308 1,227,160,236                            -                        - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 24.5                        -                        -          1,387,880,000      1,387,880,000 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 14           329,525,040 654,713,235                   14,702,205            2,394,626 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 15            24,010,616                      -              14,139,813                      - 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ              1,696,940 1,892,941                          578,375              707,637 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ              4,664,521 4,253,081                        4,726,130            4,314,690 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่            60,177,674 59,276,247                                -                        - 

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน        1,556,981,099      1,947,350,317        1,980,163,580      1,953,434,010 

รวมสินทรพัย์        2,687,107,032      2,967,496,992        2,450,326,968      2,426,587,153 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16.1           154,752,392        224,064,450           154,752,392        162,956,450 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 16.2           128,330,628        116,326,000           118,430,628          60,000,000 

หุน้กูส้ว่นทีถ่งึกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 16.2                        -          399,555,239                        -          399,555,239 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 17           246,902,729        501,641,594            63,333,531          32,399,337 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ                    9,294                      -                      9,294                      - 

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 18              6,566,409                      -                1,043,593                      - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย            18,232,900          11,297,049                232,688                      - 

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่              6,736,232            7,014,685              1,222,535              815,301 

หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักลุ่มสนิทรพัย์

   ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11           316,094,031                      -                          -                        - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน           877,624,615      1,259,899,017           339,024,661        655,726,327 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16.2           353,911,647        278,570,000           353,911,647        115,000,000 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 18            17,854,966                      -              13,284,736                      - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน            13,866,576          12,704,514            12,350,828          11,461,342 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอืน่                        -              4,488,872                        -                        - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน           385,633,189        295,763,386           379,547,211        126,461,342 

รวมหน้ีสิน        1,263,257,804      1,555,662,403           718,571,872        782,187,669 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน  608,915,628 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั

จาํนวน  691,867,135 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท) 19           608,915,628        691,867,135           608,915,628        691,867,135 

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 608,914,791 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั

จาํนวน  553,559,662 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท) 19           608,914,791        553,559,662           608,914,791        553,559,662 

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

สว่นตํ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั           (74,049,938)         (74,049,938)                        -                        - 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย            27,520,000          27,520,000            27,520,000          27,520,000 

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร           (82,251,024)         (25,962,495)           162,149,606        130,149,123 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ           (15,233,618)         (18,748,144)                        -                        - 

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่        1,398,070,910      1,395,489,784        1,731,755,096      1,644,399,484 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม            25,778,318          16,344,805                        -                        - 

รวมส่วนของเจ้าของ        1,423,849,228      1,411,834,589        1,731,755,096      1,644,399,484 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ        2,687,107,032      2,967,496,992        2,450,326,968      2,426,587,153 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 851,521,161 1,612,550,389 259,750,483 335,558,743

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 7,636,945 14,883,056 7,636,945 14,883,056

ตน้ทุนขาย (810,481,209) (1,564,210,455) (239,583,251) (319,821,909)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (12,173,877) (13,645,081) (12,173,877) (13,645,081)

กาํไรข ัน้ต้น 36,503,020 49,577,909 15,630,300 16,974,809

รายไดอ้ื่น 21 4,093,167 38,275,524 17,472,195 2,631,204

คา่ใชจ้่ายในการขาย (20,204,896) (23,913,016) (5,746,581) (7,416,705)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (31,753,135) (36,066,003) (20,058,101) (19,232,832)

กาํไร (ขาดทุน) อื่น - สทุธิ (24,701) (368,572) (177,225) (293,913)

ตน้ทุนทางการเงนิ (7,397,723) (12,357,744) (7,108,136) (11,924,298)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบง่กาํไร

จากการรว่มค้าและภาษีเงินได้ (18,784,268) 15,148,098 12,452 (19,261,735)

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากการรว่มคา้ (3,157,087) 39,364,317 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (21,941,355) 54,512,415 12,452 (19,261,735)

ภาษเีงนิได้ (1,913,517) (4,914,156) 13,800 856,906

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (23,854,872) 49,598,259 26,252 (18,404,829)

กาํไรสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11 24,101,103 4,718,490 - -

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบังวด 246,231 54,316,749 26,252 (18,404,829)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลง

คา่งบการเงนิ (14,557,993) (7,944,893) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (14,557,993) (7,944,893) - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด-

สทุธิจากภาษี (14,557,993) (7,944,893) - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (14,311,762) 46,371,856 26,252 (18,404,829)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (25,510,621) 44,185,776 26,252 (18,404,829)

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 24,100,856 4,718,418 - -

(1,409,765) 48,904,194 26,252 (18,404,829)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1,655,996 5,412,555 - -

246,231 54,316,749 26,252 (18,404,829)

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (36,443,065) 38,036,001 26,252 (18,404,829)

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 24,100,856 4,718,418 - -

(12,342,209) 42,754,419 26,252 (18,404,829)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,969,553) 3,617,437 - -

(14,311,762) 46,371,856 26,252 (18,404,829)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.0419) 0.0726 0.0000 (0.0302)

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.0396 0.0077 - -

รวมกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 23 (0.0023) 0.0803 0.0000 (0.0302)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 2,730,785,229 2,696,661,075 697,950,306 596,283,324

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 16,135,799 26,933,334 16,135,799 26,933,334

ตน้ทุนขาย (2,614,878,661) (2,598,538,556) (654,057,541) (563,903,387)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (20,002,759) (25,485,311) (20,002,759) (25,485,311)

กาํไรข ัน้ต้น 112,039,608 99,570,542 40,025,805 33,827,960

รายไดอ้ืน่ 21 11,206,626 41,430,180 126,875,131 7,642,064

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (48,381,806) (45,550,999) (12,727,709) (14,931,087)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (63,364,276) (63,214,665) (38,707,364) (35,345,944)

กําไร (ขาดทุน) อืน่ - สุทธิ 74,329 (209,698) 99,820 (143,352)

ตน้ทุนทางการเงนิ (18,045,149) (21,493,883) (16,545,992) (23,307,543)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่กาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (6,470,668) 10,531,477 99,019,691 (32,257,902)

สว่นแบง่กําไรจากการรว่มคา้ 13 9,046,223 53,563,048 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,575,555 64,094,525 99,019,691 (32,257,902)

ภาษเีงนิได้ 22 (11,208,549) (6,346,575) (1,109,539) 1,081,468

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (8,632,994) 57,747,950 97,910,152 (31,176,434)

กําไรสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11 26,228,114 9,849,593 - -

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด 17,595,120 67,597,543 97,910,152 (31,176,434)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ่)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงักําไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - 1,026,110 - 718,064

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั - (205,222) - (143,613)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 820,888 - 574,451

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลง

คา่งบการเงนิ 4,669,322 (11,765,040) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 4,669,322 (11,765,040) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด-

สทุธิจากภาษี 4,669,322 (10,944,152) - 574,451

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 22,264,442 56,653,391 97,910,152 (30,601,983)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานตอ่เนื่อง (16,835,240) 49,775,265 97,910,152 (31,176,434)

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 26,227,829 9,849,439 - -

9,392,589 59,624,704 97,910,152 (31,176,434)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 8,202,531 7,972,839 - -

17,595,120 67,597,543 97,910,152 (31,176,434)

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานตอ่เนื่อง (13,320,714) 41,497,122 97,910,152 (30,601,983)

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 26,227,829 9,849,439 - -

12,907,115 51,346,561 97,910,152 (30,601,983)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 9,357,327 5,306,830 - -

22,264,442 56,653,391 97,910,152 (30,601,983)

กําไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

จากการดาํเนินงานตอ่เนื่อง                  (0.0277) 0.0817 0.1608                  (0.0512)

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.0431 0.0162 - -

รวมกําไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 23 0.0154 0.0979 0.1608 (0.0512)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ส่วนต ํา่จาก ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลี่ยน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบังวด

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

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

9



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ส่วนต ํา่จาก ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลี่ยน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัที่ 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

ผลกระทบของการเปลีย่น

นโยบายการบญัชี 6 - - - - (4,174,490) - - (4,174,490) 76,186 (4,098,304)

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 27,520,000 (30,136,985) (18,748,144) (18,748,144) 1,391,315,294 16,420,991 1,407,736,285

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบังวด

การเพิม่ทนุหุน้สามญั 19 55,355,129 - - - - - - 55,355,129 - 55,355,129

เงนิปันผลจ่าย 20 - - - - (61,506,628) - - (61,506,628) - (61,506,628)

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 9,392,589 3,514,526 3,514,526 12,907,115 9,357,327 22,264,442

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 608,914,791 933,170,699 (74,049,938) 27,520,000 (82,251,024) (15,233,618) (15,233,618) 1,398,070,910 25,778,318 1,423,849,228

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว -

ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทนุสาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (30,601,983) (30,601,983)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2562 553,559,662 933,170,699 26,509,200 79,770,012 1,593,009,573

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

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 6 - - - (4,403,041) (4,403,041)

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 553,559,662 933,170,699 27,520,000 125,746,082 1,639,996,443

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิม่ทนุหุน้สามญั 19 55,355,129 - - - 55,355,129

เงนิปันผลจ่าย 20 - - - (61,506,628) (61,506,628)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 97,910,152 97,910,152

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 608,914,791 933,170,699 27,520,000 162,149,606 1,731,755,096

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้

   จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 2,575,555 64,094,525 99,019,691 (32,257,902)

   จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11 29,237,975 9,849,593 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิไดร้วมการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 31,813,530 73,944,118 99,019,691 (32,257,902)

รายการปรบัปรงุ:

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 26,950,152 17,011,082 1,197,090 446,680

   คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - 3,209,611 - -

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย

      และตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 4,341 62,267 - -

   ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 339,724 - 23,154 -

  (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (319,831) 214,898 (213,195) 167,400

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,162,063 3,446,566 889,487 3,258,505

   ดอกเบีย้รบั (2,551,832) (2,194,663) (122,663,818) (3,538,574)

   ดอกเบีย้จา่ย 24,580,666 27,120,655 16,545,992 23,307,543

   รายไดเ้งนิปันผล 21 - - - (2,242,603)

   สว่นแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้ 13 (9,046,223) (53,563,048) - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

   ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์

    และหน้ีสินดาํเนินงาน 72,932,590 69,251,486 (5,201,599) (10,858,951)

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย ์และหนี้สนิดาํเนินงาน

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 477,565,878 (122,483,299) 66,444,826 (20,953,395)

   สนิคา้คงเหลอื (10,831,999) (28,407,267) (7,383,581) (12,437,781)

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (4,567,345) (3,277,278) (5,665,713) (4,639,902)

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (4,046,716) (7,224,832) - -

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (260,760,542) 238,199,121 33,394,442 16,755,985

   หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 294,326 (4,721,450) 416,527 (202,341)

   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - 451,521 - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 270,586,192 141,788,002 82,004,902 (32,336,385)

   จา่ยภาษเีงนิได้ (3,850,392) (2,260,047) (187,530) (623,699)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 266,735,800 139,527,955 81,817,372 (32,960,084)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ (1,364,784) (954,093) - -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซื้อสนิทรพัยถ์าวร (22,094,475) (10,244,038) (12,688,054) (83,400)

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 24.5 - - (42,640,000) (40,000,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย - - - 48,000,000

เงนิปันผลรบั 99,300,150 - 7,452,208 2,242,603

ดอกเบีย้รบั 2,551,832 2,195,218 97,669,128 3,600,212

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)

   กิจกรรมลงทุน 78,392,723 (9,002,913) 49,793,282 13,759,415

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16.1 555,719,057 820,218,318 481,439,547 820,218,318

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16.1 (625,206,315) (830,531,151) (489,643,607) (767,330,951)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16.2 475,000,000 - 475,000,000 -

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16.2 (202,934,000) (26,778,000) (175,000,000) -

เงนิสดจา่ยชาํระหุน้กู้ 16.2 (400,000,000) - (400,000,000) -

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการทาํรายการของเงนิกูย้มื 16.2 (3,000,000) - (3,000,000) -

เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (8,512,154) - (937,452) -

เงนิสดจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ

   จากการชาํระบญัชบีรษิทัยอ่ย - (119) - -

ดอกเบีย้จา่ย (23,368,794) (24,863,202) (17,754,508) (21,052,884)

เงนิปันผลจา่ย 20 (6,151,499) - (6,151,499) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

   กิจกรรมจดัหาเงิน (238,453,705) (61,954,154) (136,047,519) 31,834,483

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 106,674,818 68,570,888 (4,436,865) 12,633,814

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

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

   และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (512,607) (6,587,848) 23,656 (79,116)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกลุ่มสนิทรพัย์

    ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11 (13,146,321) - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 291,105,786 195,857,616 27,413,291 31,247,083

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

จา่ยหุน้ปันผล 20 55,355,129 - 55,355,129 -

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 6 147,452,180 - 14,827,165 -

เจา้หนี้คา่ซื้อสนิทรพัยถ์าวร - 8,268,170 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 53 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลเมือ่วนัที ่26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเป็น
บรษิัทในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสำมญัของบรษิัทได้รบัอนุมตัิเป็นหลกัทรพัย ์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยใ์หม ่(MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรจดัหำอำหำรและ
วตัถุดบิส ำหรบัลูกค้ำในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั กำรผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์และจ ำหน่ำยแผง
โซลำรเ์ซลล ์และกำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 เศรษฐกิจโลกยงัคงเผชิญควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่
สถำนกำรณ์ภำยในประเทศไดผ้่อนคลำย ภำครฐัควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคดขีึน้ ส่วนรำคำน ้ำมนัดบิไดป้รบัสงูขึน้จำกทีร่ะดบั 20-
30 ดอลลำรส์หรฐัต่อบำเรลในเดอืนมนีำคม พ.ศ.2563  เป็น 40 ดอลลำรส์หรฐัต่อบำเรลในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ.2563  ในดำ้นปรมิำณ
กำรขำยน ้ำมนัของกลุ่มกจิกำรยงัคงเพิม่สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง หำกเปรยีบเทยีบ ปรมิำณกำรขำยน ้ำมนัใน 6 เดอืนแรกของปี 2563 มี
มำกกว่ำ 6 เดอืนแรกของปี 2562 เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรยงัคงมลีูกคำ้รำยใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ ท ำใหร้ำยไดข้องกลุ่มกจิกำรจำกกำรขำยน ้ำมนั  
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย  
ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมต่่อไปนี้มำใชป้ฏบิตัเิป็นครัง้แรก ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
4.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
4.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่16 

เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธ ิ
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
เกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำใชแ้ละปรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 นโยบำย
กำรบัญชีใหม่ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 5 และรำยกำรปรับปรุงจำกกำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำวไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลขอ้ 6 
 

4.2 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
สภำวชิำชพีบญัชไีดป้ระกำศเมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกบัขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำหรบักจิกำรทีม่รีอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส ำหรบั
เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
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กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยวธิอีย่ำงง่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 
เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ต้องน ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดั
มูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กลุ่มกิจกำรสำมำรถใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต 
(Historical credit loss) หรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลลพัธ์ใกล้เคยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกขอ้มูลทีม่แีละหำไดโ้ดยไม่ใชค้วำมพยำยำมหรอืตน้ทุนทีสู่งเกนิไปมำใชใ้นกำรตัง้ส ำรอง 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ ในเรือ่งอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
 
กำรกลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดก้ำรรอตดับญัชตีำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำร
พจิำรณำประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้
รอกำรตดับญัช ีอยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะลดมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชลีง เมือ่เหน็ว่ำไม่
มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี
ดงักล่ำว ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 สญัญำเชำ่ 
 
ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรในฐำนะผู้เช่ำได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวมำถอืเป็นกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัที ่16 สญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตักิบัทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ ซึ่งรำยกำรปรบัปรุงเมื่อได้รบั  
กำรลดคำ่เชำ่ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
• ทยอยปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดแต่ละงวดตำมสดัส่วนทีไ่ดส้่วนลดตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลด

คำ่เชำ่ 
• กลบัรำยกำรค่ำเสื่อมทีเ่กดิขึน้จำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีย่งัคงรบัรูใ้นแต่ละ

งวดตำมสดัส่วนของคำ่เชำ่ทีล่ดลง 
• บนัทกึผลต่ำงทีเ่กดิขึน้ในงบก ำไรหรอืขำดทุน 
• ไม่ปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ และวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทัง้หมดใหม่ ตำมสดัส่วนทีเ่หลอือยู่ของ

สญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บักำรลดคำ่เชำ่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยต์ำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่36 เรือ่ง กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำ
สนิทรพัย์ของกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัต้องปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่36 
เรือ่ง กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ 

 
5.1 สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 

 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ปลี่ยนนโยบำยกำรบญัชใีหม่ส ำหรบัสญัญำเช่ำซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดั
ประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ หรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน แต่ตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้ญัญำเช่ำเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เมื่อสนิทรพัยต์ำม
สญัญำเชำ่พรอ้มใชง้ำน 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่วดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีย่งัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึ กำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) หกัลกูหนี้สิง่จงูใจตำมสญัญำเชำ่ 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรำ ซึง่กำรวดัมลูคำ่เริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรำ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล  
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัเพือ่กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ หำกขอ้ก ำหนดสญัญำเชำ่แสดงใหเ้หน็วำ่กลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใหร้วมระยะเวลำตำมสทิธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผล
ทีผู่เ้ชำ่จะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
 
ค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอด
ระยะเวลำสญัญำเชำ่ดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีค่งเหลอือยู ่
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมลูคำ่โดยใชร้ำคำทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• จ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรวดัมลูคำ่เริม่แรก 
• กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใด ๆ ที่จ่ำยช ำระ ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีลหรอืก่อนวนัที่สญัญำเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตำม

สญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ชำ่ และ 
• ประมำณกำรตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรือ้และกำรขนยำ้ยสนิทรพัยอ์ำ้งองิ กำรบูรณะสถำนทีต่ัง้ของสนิทรพัย์

อำ้งองิหรอืกำรบรูณะสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหอ้ยูใ่นสภำพตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขของสญัญำเชำ่ 
 
สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้จะถูกคดิค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุที่ส ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ   
หำกสญัญำเชำ่โอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมือ่สิน้สุดอำยุสญัญำเชำ่หรอืหำกรำคำทุนของสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใช้ สะท้อนว่ำผู้เช่ำจะใช้สทิธเิลอืกซื้อ ผู้เช่ำต้องคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธกิำรใชจ้ำกวนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถงึ  
วนัสิน้สดุอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ  
 
คำ่เชำ่อุปกรณ์ส ำนกังำน และยำนพำหนะทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย
ตำมวิธีเส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 12 เดือน สนิทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำ
ประกอบดว้ย อุปกรณ์ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
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5.2 เครื่องมือทำงกำรเงิน  

 
เงินลงทุนและสินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืน 
 
กำรจดัประเภทรำยกำร 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิ (Business model) ของกลุ่มกจิกำรและตำมลกัษณะของกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ก ำไรและขำดทุนจะถูกบนัทกึ
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่ไดถ้อืไวเ้พื่อขำย 
กำรจดัประเภทขึน้อยู่กบักำรเลอืกของกลุ่มกจิกำร ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกว่ำกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำยุตธิรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืไม ่ทัง้นี้เมื่อเลอืกแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้
 
กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมวธิปีกต ิตอ้งรบัรูร้ำยกำรหรอืตดัรำยกำรในวนัทีท่ ำรำยกำร ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิกำรมี
ข้อผูกมดัที่จะซื้อหรือขำยเกิดขึ้น สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิจะถูกตดัรำยกำรเมื่อสทิธิตำมสญัญำที่จะได้รบักระแสเงนิสดจำก
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิสิ้นสุดลงหรอืถูกโอน และเมื่อกลุ่มกิจกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกไป  
 
กำรวดัมลูคำ่ 
 
กำรวดัมลูค่ำเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูร้ำยกำร
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL)) บวกหรอืหกัดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรอืกำรออกสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิ ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) จะถูกบนัทกึเป็น
คำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน 
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ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและ
จำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบีย้ (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยูใ่น
รำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน)อื่น
รวมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น สว่นรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่
มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้นรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไร
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นซึง่จะรบัรูใ้นก ำไร (ขำดทุน) อื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น
จะถูกจดัประเภทใหมม่ำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวท้ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย และมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไร (ขำดทุน) อื่น 

 
ตราสารทนุ 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรทุนทุกประเภทด้วยมูลค่ำยุตธิรรม โดยจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น  
2 ประเภทตำมกำรวดัมลูคำ่ (ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอื ข) มลูคำ่
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกิจกำร
พจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) จะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) จะไมถู่กแสดงแยกต่ำงหำกจำกกำรเปลีย่นแปลงอื่นของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
กำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 
(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และด้วยวธิีวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำม
เสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม ่ส ำหรบักำรดอ้ยค่ำของลกูหนี้กำรคำ้ กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย ในกำรพจิำรณำ
รบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ซึ่งท ำใหต้อ้งรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ นับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำร
เมือ่เริม่แรก 
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สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อใหก้ำรค ้ำประกนัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมลูค่ำทีส่งูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ ข) 
จ ำนวนเงนิทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู้ 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่กลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ย
มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุนอื่น 
 

5.3 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) ท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ 
ตำมบญัชีที่จะได้รบัคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดบัสูงมำก สนิทรพัย ์
ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำย) นั ้นจะวัดมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต ่ ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับ 
มลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ส ำหรบักำรปรบัลดมลูคำ่ของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)เพือ่ใหเ้ท่ำกบั
มลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึน้ในมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะไมค่ดิคำ่เสือ่มรำคำหรอืคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 
 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิประกอบด้วยองค์ประกอบของกจิกำรทีย่กเลกิที่ได้ถูกจ ำหน่ำยออกไปหรอืได้ถูกจดัประเภทไวเ้ป็น
สินทรัพย์ที่ถือ ไว้ เพื่ อขำย  และถือ เ ป็นสำยงำนธุ รกิจที่ส ำคัญหรือพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์แยกต่ ำงหำกหรือ เ ป็น 
ส่วนหนึ่งของแผนร่วมทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตร์หรอืเป็นบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมำโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ขำยต่อ โดยกลุ่มกจิกำรจะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุน เบด็เสรจ็เป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำก 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

21 

 
6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุส ำหรบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

 
ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 มำใชป้ฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่
เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชเีดมิ ฉบบัที ่17 เรื่องสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 มำใชป้ฏบิตัโิดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมของกำรเริ่มใชม้ำตรฐำนใหม่ในวนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 
 
ก) วธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกใช ้

 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำ

เชำ่ระยะสัน้ 
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 
 
ข) กำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชถู้กวดัมลูค่ำยอ้นหลงัโดยกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิำร
ใชจ้ะถูกรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีเ่ท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวน
เงนิคำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำหรอืคำ่เชำ่คำ้งช ำระ 
 
ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเชำ่กำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่คงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละ
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

22 

 
กำรกระทบยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
212,954 

 
3,630 

(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่   
        ณ วนัทีน่ ำมำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใชเ้ป็นครัง้แรก (72,251)  (367) 
(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (929) (929) 
(หกั): สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็น    
        คำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (258) (134) 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหมแ่ละเคยรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร (788) (586) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกมำตรฐำนทีเ่ปลีย่นไป   

เกีย่วกบักำรต่อสญัญำ 13,213 13,213 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 151,941 14,827 
   
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 10,082 1,013 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 141,859 13,814 
 151,941 14,827 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรู ้เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 

1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
   
อำคำร 
อุปกรณ์    

27,896 
119,129 

14,827 
- 

ยำนพำหนะ 427 - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้  147,452  14,827 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.2 รำยกำรปรบัปรงุส ำหรบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสม  
ตน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
- ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้ 
- กำรรบัรูม้ลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำไมม่ผีลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ยและสญัญำค ้ำประกนั
ทำงกำรเงนิ 
 

6.3 ผลกระทบของงบกำรเงินจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรปรบัใช้  
TFRS 16 และ TFRS 9 มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     
สินทรพัย ์     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 784,191 (5,518) - 778,673  
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 319 - 319 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 147,452 147,452 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 4,253 1,100 - 5,353 
     
หน้ีสิน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - - 10,082 10,082 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 4,489 - (4,489) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 141,859 141,859 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม (25,962) (4,175) - (30,137) 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 16,345 76 - 16,421 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     
สินทรพัย ์     

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 202,795 (5,518) - 197,277 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 14 - 14 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 14,827 14,827 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 4,315 1,101 - 5,416 
     
หน้ีสิน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี  - - 1,013 1,013 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 13,814 13,814 
     
ส่วนของเจ้ำของ     

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 130,149 (4,403) - 125,746 
 
กำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิขำ้งตน้ไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมส่วนงำนและ 
ไมม่ผีลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดทีเ่คยน ำเสนอ 
 

7 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช ้
และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร  
 
กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัในระหวำ่งงวด 
 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
ขอ้มลูตำมสว่นงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกจิกำร 
 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัทีผู่ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดร้บั
และสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  
โดยพจิำรณำจำกก ำไร (ขำดทุน) ของสว่นงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสนิทรพัย์ตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรอืทีส่ำมำรถปันส่วนใหส้่วนงำนไดอ้ย่ำง
สมเหตุสมผล รำยกำรหลกัทีไ่มไ่ดปั้นสว่นประกอบดว้ย สนิทรพัยส์ว่นกลำง รำยไดอ้ื่น และคำ่ใชจ้่ำยสว่นกลำงทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตส้ว่นงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 5 สว่นงำน ดงันี้  
 
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิส ำหรบัเรอืและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเล 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบกและอืน่ๆ 
ค) กำรจดัหำอำหำรและวตัถุดบิส ำหรบัลกูคำ้ในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั 
ง) กำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว (เริม่รบัรูร้ำยไดเ้มือ่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
จ) กำรผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์และจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล์  (แสดงเป็นส่วนงำนด ำเนินงำนที่

ยกเลกิเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมแีผนทีจ่ะโอนกจิกำรใหก้บับุคคลภำยนอก ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 11) 
 
รำยละเอยีดขอ้มลูตำมสว่นงำนด ำเนินงำน มดีงันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,320,778 396,918 16,136 13,089 2,746,921 
ก ำไร (ขำดทุน) ของสว่นงำน  79,523 6,029 (5,490) (30,212) 49,850 
      
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้      
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 2,320,778 396,918 16,136 13,089 2,746,921 
- ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - 
      
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563      
ลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สทุธ ิ 277,887 7,964 14,388 - 300,239 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์ว่นกลำง)     1,912,645 
สนิทรพัยข์องสว่นงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ      
   (หมำยเหตุ 11)     474,223 
สนิทรพัยร์วม      2,687,107 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,494,776 119,075 26,933 82,810 2,723,594 
ก ำไร (ขำดทุน) ของสว่นงำน  71,050 237 293 (7,756) 63,824 
      
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้      
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 2,494,776 119,075 26,933 82,810 2,723,594 
- ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สทุธ ิ 717,402 25,612 10,438 - 753,452 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์ว่นกลำง)     1,875,362 
สนิทรพัยข์องสว่นงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     338,683 
สนิทรพัยร์วม      2,967,497 

 
ก ำไรของสว่นงำน สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไร (ขำดทุน) สทุธสิ ำหรบังวดไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ก ำไรของสว่นงำน  49,850 63,824 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) อื่น - สว่นกลำง 1,824 8,785 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - สว่นกลำง (47,199) (43,795) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สทุธ ิ- สว่นกลำง (79) (240) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - สว่นกลำง (10,867) (18,042) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 9,046 53,563 
ภำษเีงนิได ้ (11,208) (6,347) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (8,633) 57,748 
ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 11) 26,228 9,850 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด 17,595 67,598 

 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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9 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     
สินทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - 14 - 14 
สญัญำซือ้ขำยน ้ำมนัล่วงหน้ำ - 305 - - 
รวม - 319 - 14 
     
หน้ีสินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 9 - 9 - 
รวม 9 - 9 - 
 
มูลค่ำยุติธรรมก ำหนดโดยข้อมูลระดบั 2 อ้ำงอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเทยีบกบัเงนิบำท และรำคำน ้ำมนั  
ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิซึง่เป็นขอ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด ผลกระทบของกำรคดิลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธ์ซึ่งมี
มลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ไมม่สีำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมมีูลค่ำใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำตำมบญัช ีเนื่องจำก
สว่นใหญ่เป็นเครือ่งมอืทำงกำรเงนิระยะสัน้ ยกเวน้รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 477,432 472,342 477,432 472,342 
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10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 284,220 738,000 91,935 164,343 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
        (หมำยเหตุ 24.3) 36,239 39,699 30,403 26,931 
หกั  ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (23,444) (19,830) (13,928) (10,557) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 297,015 757,869 108,410 180,717 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   - กจิกำรอื่น 1,302 4,547 1,302 - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
        (หมำยเหตุ 24.3) 1,922 - 1,922 - 
 300,239 762,416 111,634 180,717 
     
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 24.3) 159 159 1,369 3,917 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น - 48 - - 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 24.3) 

 
- 

 
- 

 
24,995 

 
- 

เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 24.3) - - - 7,496 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้สนิคำ้และบรกิำร  7,176 15,149 6,777 9,025 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 3,615 5,595 2,810 816 
อื่น ๆ 1,081 824 944 824 
 312,270 784,191 148,529 202,795 
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ลกูหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 220,469 608,471 49,188 107,402 
เกนิก ำหนดช ำระ:     
   ไมเ่กนิ 60 วนั 43,179 106,350 29,001 33,072 
   61 - 120 วนั 3,736 29,122 1,504 27,348 
   121 - 180 วนั 3,304 9,296 3,292 9,296 
   181 - 240 วนั 5,960 3,705 5,007 2,485 
   241 - 300 วนั 18,248 - 18,248 - 
   เกนิกวำ่ 300 วนั 25,563 20,755 16,098 11,671 
 320,459 777,699 122,338 191,274 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (23,444) (19,830) (13,928) (10,557) 
 297,015 757,869 108,410 180,717 

 
11 กลุ่มสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 
เมื่อวนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่2/2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ีจ ำกดั  
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดใน 8 บรษิทั (กลุ่มกจิกำรโซล่ำร์) ซึ่งบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด ประกอบดว้ย (1) บรษิทั สกำย โซล่ำร์ รูฟ จ ำกดั (2) บรษิทั สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั (3) 
บรษิทั เอ็น ดบัเบลิยู กรนี พำวเวอร์ จ ำกดั (4) บรษิทั เอ็น ดบัเบลิยู เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกดั (5) บรษิทั เอ็น ดบัเบลิยู โซล่ำร์ จ ำกดั (6) 
บรษิทั ซนันี่ โซล่ำ จ ำกดั (7) บรษิทั ซนั ลงิค ์พำวเวอร ์จ ำกดั และ (8) บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั ทัง้นี้บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั 
จะโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer) ใหก้บัผูซ้ือ้ โดยมมีลูคำ่กำรโอนกจิกำรรวมทัง้สิน้ 215.00 ลำ้นบำท  
 
ดงันัน้สนิทรพัย์และหนี้สนิของบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์จงึถูกจดัประเภทเป็นกลุ่มสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำย และหนี้สนิที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย เมื่อวนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดโ้อนกจิกำรเสรจ็สมบูรณ์เมื่อ
วนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และสญูเสยีกำรควบคุมในบรษิทัยอ่ยตัง้แต่วนัดงักล่ำว (หมำยเหตุ 26) 
 
รำยละเอยีดกลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิของกลุ่มกจิกำรโซล่ำรม์ดีงันี้ 
 
 
 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11.1 กลุ่มสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพื่อขำย 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของสว่นงำนทีร่ำยงำน  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 
 พนับำท 
  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 13,146 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 12,244 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 860 
เงนิฝำกทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรเบกิใช ้ 1,419 
อุปกรณ์ - สทุธ ิ 326,135 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,146 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 117,273 
รวมสนิทรพัย ์ 474,223 
  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 5,663 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,750 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 122,045 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 564 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย 3,010 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 182,062 
รวมหนี้สนิ 316,094 
 
เงนิกู้ยืมจำกธนำคำรของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์มขี้อก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิเกี่ยวกบั 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ไม่เกนิ 3 ต่อ 1 และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้มำกกว่ำ 1 บรษิทัใน
กลุ่มกจิกำร โซล่ำร์ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรเงนินี้ได้ ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ วนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัดงักล่ำวไดร้บัหนังสอืจำกธนำคำรในกำรผ่อนผนัเงื่อนไขทำงกำรเงนิแลว้ในวนัที ่27 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562  

 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11.2 กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 

ขอ้มลูผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด 
 

ขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 12,953 15,797 
ตน้ทุนขำย (2,338) (7,586) 
ก ำไรขัน้ตน้ 10,615 8,211 
รำยไดอ้ืน่ 20,101 9 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (794) (553) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (2,811) (2,949) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 27,111 4,718 
ภำษเีงนิได ้ (3,010) - 
ก ำไรหลงัภำษเีงนิไดจ้ำกสว่นงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 24,101 4,718 
ก ำไรเบด็เสรจ็อืน่จำกส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 24,101 4,718 
 

ขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดทีน่ ำเสนอส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ 30 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 26,049 31,607 
ตน้ทุนขำย (9,185) (15,121) 
ก ำไรขัน้ตน้ 16,864 16,486 
รำยไดอ้ืน่ 20,101 9 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (1,192) (1,018) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (6,535) (5,627) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 29,238 9,850 
ภำษเีงนิได ้ (3,010) - 
ก ำไรหลงัภำษเีงนิไดจ้ำกสว่นงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 26,228 9,850 
ก ำไรเบด็เสรจ็อืน่จำกสว่นงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 26,228 9,850 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 43,566 22,349 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน (10,128) (63) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (23,160) (22,043) 
กระแสเงนิสดสทุธ ิ 10,278 243 

 

วนัที ่2 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ไดร้บัค่ำชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัเนื่องจำกเหตุเพลงิไหม้
พืน้ทีต่ดิตัง้แผงโซลำร ์โดยไดร้บัคำ่ชดเชยจำกคำ่ควำมเสยีหำยของสนิทรพัย ์เป็นจ ำนวน 19.97 ลำ้นบำท แสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 

 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัรำร้อยละของ 
กำรถือหุ้นสำมญั 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   (ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

 
(ตรวจสอบแล้ว) 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

 
(ตรวจสอบแล้ว) 

   30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

Sea Oil Energy Limited หมูเ่กำะเบอรม์วิดำ้ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 0.03 0.03 
Sea Oil Offshore Limited มำเลเซยี จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 100.00 100.00 977 977 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. สงิคโปร ์ จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 75.00 174,146 174,146 
บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล 
   จ ำกดั 

ไทย ผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวทุกชนิด 

99.99 99.99 189,824 189,824 

บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ไทย ลงทนุในบรษิทัธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำรเ์ซลล ์

99.99 99.99 193,159 193,159 

Energon Pte. Ltd. สงิคโปร ์ กำรลงทุนในบรษิทัอืน่ 100.00 100.00 31 31 
รวม     558,137 558,137 

 

13 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
  (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 

(ตรวจสอบแล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 

(ตรวจสอบแล้ว) 
   30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

Pan Orient Energy 
   (Siam) Ltd. 

หมูเ่กำะเบอรม์วิดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและผลติน ้ำมนั
ปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำต ิ

49.99 49.99 1,136,906 1,227,160 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี แสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,227,160 
สว่นแบ่งก ำไรจำกกำรรว่มคำ้ 9,046 
เงนิปันผลรบั (99,300) 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 1,136,906 
 
เมือ่วนัที ่17 มกรำคม พ.ศ. 2563 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 8.60 ลำ้นเหรยีญ
แคนำดำ หรอืเทยีบเท่ำ 198.62 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยให ้Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 4.30 ลำ้นเหรยีญแคนำดำ หรอื
เทยีบเท่ำ 99.30 ลำ้นบำท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแลว้เมือ่วนัที ่23 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน   
   พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 654,713 2,395 
ซือ้สนิทรพัย ์ 23,069 12,688 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (979) - 
คำ่เสือ่มรำคำ / คำ่ตดัจ ำหน่ำย (21,209) (380) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 66 - 
จดัประเภทเป็นกลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (หมำยเหตุ 11) (326,135) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 329,525 14,703 

 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์บำงสว่นของบรษิทัยอ่ย ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมไดน้ ำไปค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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15 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูจ้ ำแนกตำมประเภทของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
อำคำร 23,666 27,896 14,140 14,827 
อุปกรณ์ - 119,129 - - 
ยำนพำหนะ 345 427 - - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 24,011 147,452 14,140 14,827 

 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์เป็นกลุ่มสนิทรพัย์ที่ถือไว ้
เพือ่ขำย (หมำยเหตุ 11) 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2562 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
อำคำร 1,727 - 344 - 
อุปกรณ์ 375 - - - 
ยำนพำหนะ 41 - - - 
 2,143 - 344 - 
     
ดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 1,827 - 217 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 363 - 363 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 45 - 32 - 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2562 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
อำคำร 3,584 - 687 - 
อุปกรณ์ 1,856 - - - 
ยำนพำหนะ 82 - - - 
 5,522 - 687 - 
     
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 3,688 - 439 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 725 - 725 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 80 - 53 - 

 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำมจี ำนวน 8.51 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.94 ลำ้นบำท ในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำง
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 

16 เงินกู้ยืม 
 

16.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ แสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 69,800 154,264 224,064 
กูย้มืเพิม่ 192,300 363,419 555,719 
จ่ำยช ำระคนื (166,850) (458,356) (625,206) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 2,925 2,925 
จดัประเภทเป็นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั    
   กลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (หมำยเหตุ 11) (2,750) - (2,750) 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 92,500 62,252 154,752 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 69,000 93,956 162,956 
กูย้มืเพิม่ 182,500 298,940 481,440 
จ่ำยช ำระคนื (159,000) (330,644) (489,644) 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 92,500 62,252 154,752 
 

16.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 394,896 399,555 
กูย้มืเพิม่ 475,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (202,934) (400,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร (3,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 343 445 
จดัประเภทเป็นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั   
  กลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (หมำยเหตุ 11) (182,062) - 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 482,243 - 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (128,331) - 
สว่นทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 1 ปี 353,912 - 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 175,000 399,555 
กูเ้พิม่ 475,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (175,000) (400,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร (3,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 343 445 
   
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 472,343 - 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (118,431) - 
สว่นทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 1 ปี 353,912 - 
 
16.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
1) ในระหว่ำงงวด บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิกู้ยมื 300.00 ล้ำนบำท กบัธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง โดยไดร้บัเงนิ

จ ำนวน 297.00 ล้ำนบำท สุทธจิำกต้นทุนกำรท ำรำยกำรจ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท เงนิกู้ยมืมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 
MLR - 1.00 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระทัง้สิ้น 5 งวด โดยจะเริ่มช ำระคืนงวดแรกภำยในเดือนธันวำคม  
พ.ศ. 2563 และมกี ำหนดช ำระคนืงวดละ 60.00 ล้ำนบำท ทุกหกเดอืน เงนิกู้ยมืนี้ถูกค ้ำประกนัโดยหุ้นของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งทีถ่อืโดย บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ 
โดยสญัญำเงินกู้มีข้อก ำหนดให้สดัส่วนมูลค่ำ ตัว๋สญัญำใช้เงินไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่ำหลักประกัน  
อกีทัง้ก ำหนดใหก้จิกำรตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิบำงประกำร 

 
2) เงนิกู้ยมืจำกธนำคำรของบรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั มขีอ้ก ำหนดใหบ้รษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล 

จ ำกดั ตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิเกีย่วกบักำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ไม่เกนิ 2 ต่อ 1 
และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้มำกกว่ำ 1 บรษิทัซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ไม่สำมำรถปฏบิตัิ
ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนินี้ได ้ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิทัดงักล่ำวไดร้บัหนงัสอืจำกธนำคำรในกำรผอ่นผนัเงือ่นไขทำงกำรเงนิแลว้ในวนัที ่12 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
16.2.2 หุ้นกู้ 

 
หุ้นกู้ครบก ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้จ่ำยช ำระไถ่ถอนคืนเรียบร้อยแล้ว 
ตำมก ำหนด 
 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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17 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 224,107 479,328 51,366 22,017 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 24.3) - 648 - - 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   - กจิกำรอื่น 22,324 21,009 10,510 9,770 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 24.3) 472 657 1,458 612 
 246,903 501,642 63,334 32,399 

 
18 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
1 มกรำคม 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
1 มกรำคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
จ ำนวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ 29,816 229,153 19,218 20,155 
หกั คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (5,395) (77,212) (4,889) (5,328) 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  24,421 151,941 14,329 14,827 
หกั สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (6,566) (10,082) (1,044) (1,013) 
สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระมำกกว่ำหนึ่งปี 17,855 141,859 13,285 13,814 

 
เมื่อวนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำของกลุ่มกจิกำรโซล่ำรเ์ป็นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบักลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (หมำยเหตุ 11) 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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19 ทุนเรือนหุ้น 

 
เมือ่วนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี้ 

 
• กำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 691,867,135 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 553,559,662 บำท 

โดยกำรลดหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 138,307,473 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
• กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 553,559,662 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ ำนวน 608,915,628 บำท 

โดยกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ ำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยหุ้นสำมญัจ ำนวน 55,355,129 หุ้น ได้
จดัสรรเพื่อจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 55,355,129 บำท และ
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจี ำนวน 608,915,628 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562: 691,867,135 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) หุ้นดังกล่ำวได้ออกและช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 608,914,791 บำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562: 553,559,662 บำท) 

 
20 เงินปันผลจ่ำย 

 
เมือ่วนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทั จ ำนวน 
55,355,966 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่ำทัง้สิน้ 55,355,966 บำท 
คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท และกำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุ้นละ 0.011111111111 บำท เป็นเงนิ 
6,150,663 บำท รวมกำรจ่ำยปันผลทัง้ในรูปแบบหุน้ปันผลและเงนิสดปันผลเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.111111111111 บำท เป็นมูลค่ำรวม
ทัง้สิน้ 61,506,629 บำท  
 
ต่อมำเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บริษัทจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทจ ำนวน 55,355,129 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุน้ละ 1 บำท รวมมลูคำ่ทัง้สิน้ 55,355,129 บำท และจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด 6,151,499 บำท  
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 รำยได้อ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
     

ดอกเบีย้รบั 1,312 729 14,848 1,697 
คำ่บรหิำรจดักำรจำกบรษิทัยอ่ย - - 210 927 
คำ่ปรบัจำกกำรผดิขอ้ตกลงซือ้ขำย - 27,350 - - 
คำ่ชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้ง - 9,263 - - 
อื่น ๆ 2,781 933 2,414 7 
 4,093 38,275 17,472 2,631 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
     

ดอกเบีย้รบั 2,550 2,186 122,664 3,538 
เงนิปันผลรบั - - - 2,243 
คำ่บรหิำรจดักำรจำกบรษิทัยอ่ย - - 420 1,854 
รำยไดค้ำ่ปรบัจำกกำรผดิสญัญำ - 27,350 - - 
คำ่ชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้ง - 9,263 - - 
อื่น ๆ 8,657 2,631 3,791 7 
 11,207 41,430 126,875 7,642 

 
เมื่อวนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ไดม้กีำรช ำระดอกเบี้ยจ ำนวน 95.40 ล้ำนบำท ส ำหรบัเงนิกูย้มืระยะยำว  
ทีย่มืจำกบรษิทั โดยเป็นดอกเบีย้ทีบ่รษิทัหยุดรบัรูร้ำยไดต้ัง้แต่วนัที ่1 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2561 จนถงึวนัที ่5 มกรำคม พ.ศ.2563 บรษิทั
จงึรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ัง้จ ำนวนในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้บรษิทัเริม่รบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิใหกู้ย้มืนี้ตำมเกณฑค์งคำ้งตัง้แต่
ไตรมำส 1 ปี พ.ศ. 2563 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลใชว้ธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บัก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะได ้
ส ำหรบัข้อมูลทำงกำรเงนิรวม คอื อตัรำร้อยละ 435.19 ต่อปี (30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 : อตัรำร้อยละ 1.12 ต่อปี) และข้อมูลทำง
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร คอื อตัรำรอ้ยละ 9.90 ต่อปี (30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 3.35 ต่อปี) ประมำณกำรอตัรำภำษเีงนิได้
เปลีย่นแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรทีไ่มส่ม ่ำเสมอ 
 

23 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนกัตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งงวด  
 
เมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตักิำรออกหุน้ปันผล จ ำนวน 55,355,129 หุน้ 
มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท คดิเป็นจ ำนวน 55,355,129 บำท บรษิทัจงึไดป้รบัปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัเพือ่สะทอ้นกำรออกหุน้ปันผลดงักล่ำวเสมอืน
วำ่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกสดุทีน่ ำเสนอ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (พนับำท)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (25,511) 44,186 26 (18,405) 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 24,101 4,718 - - 
 (1,410) 48,904 26 (18,405) 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 

 
608,915 

 
608,915 

 
608,915 

 
608,915 

     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (บำท) (0.0419) 0.0726 0.0000 (0.0302) 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (บำท) 0.0396 0.0077 - - 
รวมก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (0.0023) 0.0803 0.0000 (0.0302) 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (พนับำท)     
  จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (16,835) 49,775 97,910 (31,176) 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 26,228 9,849 - - 
 9,393 59,624 97,910 (31,176) 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 

 
608,915 

 
608,915 

 
608,915 

 
608,915 

     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (บำท) (0.0277) 0.0817 0.1608 (0.0512) 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (บำท) 0.0431 0.0162 - - 
รวมก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.0154 0.0979 0.1608 (0.0512) 

 
 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัถูกควบคุมโดย บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิทั นทลนิ จ ำกดั และตระกูลปำนบุญห้อม ถือหุ้นในบรษิทั  
คดิเป็นรอ้ยละ 45.04 และรอ้ยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 43.43 ถอืโดยกระจำยทัว่ไป บรษิทัมรีำยกำรคำ้ทีม่สีำระส ำคญักบั
บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
24.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
บรษิทัยอ่ย - - - 4,765 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 55,021 82,167 43,962 58,305 
 55,021 82,167 43,962 63,070 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 2,875 12,726 2,698 12,726 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัยอ่ย - - 14,836 1,693 
     
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร     
บรษิทัยอ่ย - - 210 927 
     
รำยไดอ้ื่น     
บรษิทัยอ่ย - - 1,773 - 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 411 - 411 - 
 411 - 2,184 - 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน     
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
บรษิทัยอ่ย - - 6 41,260 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 144,445 146,234 105,879 114,516 
 144,445 146,234 105,885 155,776 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 7,419 22,065 7,242 22,065 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัยอ่ย - - 122,652 3,534 
     
เงนิปันผลรบั     
บรษิทัยอ่ย - - - 2,243 
     
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร     
บรษิทัยอ่ย - - 420 1,854 
     
รำยไดอ้ื่น     
บรษิทัยอ่ย - - 3,049 - 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 411 - 411 - 
 411 - 3,460 - 

 
 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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24.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน     
     
คำ่บรกิำรอำคำรส ำนกังำน     
บรษิทัใหญ่ 483 968 483 968 
     
คำ่บรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 906 1,040 906 1,026 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 27 - 27 - 
 933 1,040 933 1,026 
     
คำ่บรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 113 592 110 566 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 189 - 189 
 113 781 110 755 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 218 624 218 624 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน     
     
คำ่บรกิำรอำคำรส ำนกังำน     
บรษิทัใหญ่ 966 1,917 966 1,917 
     
คำ่บรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 1,987 2,072 1,964 2,047 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 27 - 27 - 
 2,014 2,072 1,991 2,047 
     
คำ่บรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 361 821 356 795 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 200 - 200 
 361 1,021 356 995 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 439 1,240 439 1,240 

 
 
 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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24.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหนี้กำรคำ้      
   บรษิทัยอ่ย - - - 159 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 36,239 39,699 30,403 26,772 
 36,239 39,699 30,403 26,931 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 1,922 - 1,922 - 
     
ลกูหนี้อื่น     
   บรษิทัใหญ่ 159 159 159 159 
   บรษิทัยอ่ย - - 1,210 3,758 
 159 159 1,369 3,917 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 24,995 - 
     
เงนิปันผลคำ้งรบั      
   บรษิทัยอ่ย - - - 7,496 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
บรษิทัใหญ่ - 13 - - 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 635 - - 
 - 648 - - 
     
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   บรษิทัใหญ่ 444 657 440 554 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 28 - 28 - 
   บรษิทัยอ่ย - - 990 58 
 472 657 1,458 612 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น     
   บรษิทัใหญ่ - 80 - - 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 3,495 - - 
 - 3,575 - - 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน     
   บรษิทัใหญ่ 1,044 - 1,044 - 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน     
   บรษิทัใหญ่ 13,285 - 13,285 - 

 

24.4 รำยกำรระหว่ำงกนัของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 

การซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี     
   30 มิถนุำยน    
    
ตน้ทุนขำยและคำ่ขนสง่    
   บรษิทัใหญ่  - 43 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั  51 1,858 
  51 1,901 
    
คำ่บรหิำรจดักำร    
   บรษิทัใหญ่  109 182 
    
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    
   บรษิทัใหญ่  26 - 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั  1,140 - 
  1,166 - 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี     
   30 มิถนุำยน    
    
ตน้ทุนขำยและคำ่ขนสง่    
   บรษิทัใหญ่  - 86 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั  121 3,717 
  121 3,803 
    
คำ่บรหิำรจดักำร    
   บรษิทัใหญ่  219 364 
    
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    
   บรษิทัใหญ่  53 - 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั  2,287 - 
  2,340 - 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ยอดคงเหลอืจากรายการซื้อและขายสนิคา้และบรกิาร 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  พนับำท พนับำท 

เจำ้หนี้กำรคำ้    
   บรษิทัใหญ่  14 - 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั  1,152 - 
  1,166 - 
    
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย     
   บรษิทัใหญ่  37 - 
    
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น    
   บรษิทัใหญ่  87 - 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั  3,848 - 
  3,935 - 
    
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน    
   บรษิทัใหญ่  60 - 
   บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  2,572 - 
  2,632 - 
    
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน    
   บรษิทัใหญ่  2,163 - 
   บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  93,006 - 
  95,169 - 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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24.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 

กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี    
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
ยอดคงเหลอืตน้งวด  220,000 1,387,880 
ใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด 42,640 - 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 262,640 1,387,880 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
 

ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิใหกู้ย้มืจ ำนวน 42.64 ลำ้นบำท แก่บรษิทัซอีอยล ์
ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.05 ถงึ รอ้ยละ 4.80 ต่อปี และก ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำม 
 

24.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน     
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 11,194 9,475 8,932 7,616 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 221 1,380 221 1,380 
 11,415 10,855 9,153 8,996 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน     
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 19,393 16,787 14,990 13,052 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 443 1,590 443 1,590 
 19,836 18,377 15,433 14,642 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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24.7 กำรค ำ้ประกนั 

 

1) บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ตำมขอ้ตกลงซือ้ขำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ดงัต่อไปนี้ 
 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
 

• วงเงนิค ้ำประกนัไมเ่กนิ 0.70 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
• วงเงนิค ้ำประกนัไมเ่กนิ 0.30 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สดุวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

2) บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรของบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
 

3) บรษิทัและบรษิทั นทลนิ จ ำกดั ร่วมกนัท ำสญัญำค ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำรของบรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล 
จ ำกดั จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 

 

25 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

25.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
อำคำร และอุปกรณ์ 14,088 2,438 14,088 - 

 

25.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

25.2.1 หนังสือค ำ้ประกนัและตรำสำรจำกธนำคำร 
 

กลุ่มกจิกำรมหีนงัสอืค ้ำประกนัและตรำสำรทีอ่อกโดยธนำคำร ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
หนงัสอืค ้ำประกนักำรสัง่ซือ้น ้ำมนั 188,591 96,113 157,700 96,113 
หนงัสอืค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 320 320 - - 
 188,911 96,433 157,700 96,113 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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25.2.2 คดีฟ้องรอ้ง 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 คดฟ้ีองรอ้งไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2562  

 
26 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดัซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ไดม้กีำรขำยบรษิทัยอ่ยทัง้หมดของบรษิทั ลฟีวงิ  
เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ทัง้หมด โดยวธิ ีEntire Business Transfer ใหก้บัผูซ้ื้อมมีูลค่ำกจิกำรทัง้สิน้ 215.00 ลำ้นบำท โดยบรษิทัย่อยไดร้บั
ช ำระเงนิงวดแรก 170.00 ลำ้นบำท และมูลค่ำทีเ่หลอืจะไดร้บัภำยในวนัที ่20 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัผูซ้ื้อไดน้ ำ
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.9 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัผูซ้ื้อเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ีจ ำกดั ส ำหรบัส่วนทีย่งั
ไมไ่ดช้ ำระเงนิ 
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