
บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอคณะกรรมการของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวด
สามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
เฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวม
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการน า
ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิัตสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สุขมุำภรณ์  วงศอ์ริยำพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด           268,974,274           198,089,896            61,584,734            31,826,500 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 10           377,300,110           784,190,850           179,015,519           202,794,735 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 25.5                        -                          -             269,540,000           220,000,000 

สนิคา้คงเหลอื            24,973,695            11,198,507            10,701,676                148,693 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่            38,703,991            26,667,422            32,074,370            18,383,215 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน           709,952,070        1,020,146,675           552,916,299           473,153,143 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้                        -                    54,577                        -                          -   

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - สุทธิ 12                        -                          -             397,061,057           558,137,057 

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 13        1,075,644,741        1,227,160,236                        -                          -   

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 25.5                        -                          -          1,350,637,646        1,387,880,000 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14           334,438,617           654,713,235            27,075,264              2,394,626 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 15            35,360,424                        -              27,007,644                        -   

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ              1,618,626              1,892,941                525,339                707,637 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ              6,879,223              4,253,081              6,940,832              4,314,690 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 16            52,234,182            59,276,247                        -                          -   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน        1,506,175,813        1,947,350,317        1,809,247,782        1,953,434,010 

รวมสินทรพัย์        2,216,127,883        2,967,496,992        2,362,164,081        2,426,587,153 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17.1            42,918,896           224,064,450            42,918,896           162,956,450 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 25.6                        -                          -              76,821,330                        -   

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17.2            58,596,161           116,326,000            58,596,161            60,000,000 

หุน้กูส้่วนทีถ่งึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 17.2                        -             399,555,239                        -             399,555,239 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 18           284,512,216           501,641,594           105,355,380            32,399,337 

หนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 9                207,950                        -   207,950                        -   

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19            10,999,092                        -                5,198,141                        -   

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย            18,143,304            11,297,049                        -                          -   

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่              2,414,955              7,014,685              1,520,839                815,301 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน           417,792,574        1,259,899,017           290,618,697           655,726,327 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17.2           294,176,227           278,570,000           294,176,227           115,000,000 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 19            24,935,979                        -              22,134,687                        -   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน            14,447,608            12,704,514            12,795,572            11,461,342 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่                        -                4,488,872                        -                          -   

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน           333,559,814           295,763,386           329,106,486           126,461,342 

รวมหน้ีสิน           751,352,388        1,555,662,403           619,725,183           782,187,669 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน  608,915,628 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั

จ านวน  691,867,135 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท) 20           608,915,628           691,867,135           608,915,628           691,867,135 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 608,914,791 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั

จ านวน  553,559,662 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท) 20           608,914,791           553,559,662           608,914,791           553,559,662 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั           933,170,699           933,170,699           933,170,699           933,170,699 

ส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 11                        -             (74,049,938)                        -                          -   

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

  จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย            27,520,000            27,520,000            27,520,000            27,520,000 

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร          (113,689,901)           (25,962,495)           172,833,408           130,149,123 

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ           (10,780,242)           (18,748,144)                        -                          -   

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่        1,445,135,347        1,395,489,784        1,742,438,898        1,644,399,484 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม            19,640,148            16,344,805                        -                          -   

รวมส่วนของเจ้ำของ        1,464,775,495        1,411,834,589        1,742,438,898        1,644,399,484 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ        2,216,127,883        2,967,496,992        2,362,164,081        2,426,587,153 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 1,255,811,784 1,581,266,543 404,103,181 338,263,259

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 58,061,078 17,669,004 58,061,078 17,669,004

ตน้ทุนขาย (1,197,629,821) (1,537,719,112) (385,673,735) (319,448,489)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (57,849,999) (14,569,252) (57,849,999) (14,569,252)

ก ำไรขัน้ต้น 58,393,042 46,647,183 18,640,525 21,914,522

รายไดอ้ืน่ 22 9,388,499 1,568,027 59,732,257 56,800,544

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 12 - - 137,349,135 -

คา่ใชจ่้ายในการขาย (26,865,279) (25,670,264) (5,885,896) (7,926,490)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (38,668,873) (32,191,662) (25,192,503) (16,788,253)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (10,000,000) (4,207,184) (10,000,000) (2,139,858)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - (50,000,000) -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -

การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 12 - - (111,076,000) -

ก าไรจากการจ าหน่ายการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 11 54,365,674 - - -

ก าไร (ขาดทุน) อืน่ - สทุธิ 1,527,720 106,941 537,087 188,280

ตน้ทุนทางการเงนิ (6,212,110) (12,409,469) (6,055,723) (11,659,192)

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร

จำกกำรร่วมค้ำและภำษีเงินได้ 41,928,673 (26,156,428) 8,048,882 40,389,553

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 3,475,854 30,925,697 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 45,404,527 4,769,269 8,048,882 40,389,553

ภาษเีงนิได้ (1,249,025) (210,815) 2,634,920 714,551

ก ำไรส ำหรบังวด

จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 44,155,502 4,558,454 10,683,802 41,104,104

ก าไรส าหรบังวด

จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ (สทุธจิากภาษี) 11 2,575,414 691,418 - -

ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 46,730,916 5,249,872 10,683,802 41,104,104

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

5



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงัก าไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลง

คา่งบการเงนิ 5,931,775 (1,167,815) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 5,931,775 (1,167,815) - -

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด-

สทุธิจำกภำษี 5,931,775 (1,167,815) - -

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 52,662,691 4,082,057 10,683,802 41,104,104

กำรแบ่งปันก ำไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 40,035,668 3,928,867 10,683,802 41,104,104

จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 2,575,393 691,429 - -

42,611,061 4,620,296 10,683,802 41,104,104

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 4,119,855 629,576 - -

46,730,916 5,249,872 10,683,802 41,104,104

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 44,489,044 3,015,207 10,683,802 41,104,104

จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 2,575,393 691,429 - -

47,064,437 3,706,636 10,683,802 41,104,104

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 5,598,254 375,421 - -

52,662,691 4,082,057 10,683,802 41,104,104

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน

จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 0.0657 0.0065 0.0175 0.0675

จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 0.0043 0.0011 - -

รวมก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 24 0.0700 0.0076 0.0175 0.0675

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 3,986,597,013 4,277,927,618 1,102,053,487 934,546,583
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 74,196,877 44,602,338 74,196,877 44,602,338
ต้นทุนขาย (3,812,508,482) (4,136,257,668) (1,039,731,276) (883,351,876)
ต้นทุนการใหบ้รกิาร (77,852,758) (40,054,563) (77,852,758) (40,054,563)

ก ำไรขัน้ต้น 170,432,650 146,217,725 58,666,330 55,742,482

รายไดอ้ื่น 22 20,595,125 42,998,207 186,607,388 64,442,608
เงนิปันผลรบัจาก
บรษิทัยอ่ย - การด าเนินงานทีย่กเลกิ 12 - - 137,349,135 -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (75,247,085) (71,221,263) (18,613,605) (22,857,577)
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (103,322,165) (92,196,716) (65,205,150) (52,134,197)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (8,710,984) (7,416,795) (8,694,717) (2,139,858)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน
ในบรษิทัยอ่ย 12 - - (50,000,000) -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ย - การด าเนินงานทีย่กเลกิ 12 - - (111,076,000) -

ก าไรจากการจ าหน่ายการด าเนินงานทีย่กเลกิ 11 54,365,674 - - -
ก าไร (ขาดทุน) อื่น - สทุธิ 1,602,049 (102,757) 636,907 44,928
ต้นทุนทางการเงนิ (24,257,259) (33,903,352) (22,601,715) (34,966,735)

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร
จำกกำรร่วมค้ำและภำษีเงินได้ 35,458,005 (15,624,951) 107,068,573 8,131,651

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 12,522,077 84,488,745 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 47,980,082 68,863,794 107,068,573 8,131,651
ภาษเีงนิได้ 23 (12,457,574) (6,557,390) 1,525,381 1,796,019

ก ำไรส ำหรบังวด
จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 35,522,508 62,306,404 108,593,954 9,927,670

ก าไรส าหรบังวด
จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (สทุธจิากภาษี) 11 28,803,528 10,541,011 - -

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 64,326,036 72,847,415 108,593,954 9,927,670

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน - 1,026,110 - 718,064

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน
ในภายหลงั - (205,222) - (143,613)

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 820,888 - 574,451

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลง
ค่างบการเงนิ 10,601,097 (12,932,855) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 10,601,097 (12,932,855) - -

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด -
สุทธิจำกภำษี 10,601,097 (12,111,967) - 574,451

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 74,927,133 60,735,448 108,593,954 10,502,121

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 23,200,428 53,704,133 108,593,954 9,927,670
จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 28,803,222 10,540,867 - -

52,003,650 64,245,000 108,593,954 9,927,670
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12,322,386 8,602,415 - -

64,326,036 72,847,415 108,593,954 9,927,670

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 31,168,330 44,512,330 108,593,954 10,502,121
จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 28,803,222 10,540,867 - -

59,971,552 55,053,197 108,593,954 10,502,121
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 14,955,581 5,682,251 - -

74,927,133 60,735,448 108,593,954 10,502,121

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน
จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 0.0381                  0.0882 0.1783                  0.0163 
จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.0473 0.0173 - -

รวมก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 24 0.0854 0.1055 0.1783 0.0163

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ส่วนต ำ่จำก ผลต่ำงของ รวม

กำรรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัรำแลกเปล่ียน องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ภำยใต้กำร ทนุส ำรอง จำกกำรแปลง ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้ำของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ควบคมุเดียวกนั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่ำงบกำรเงิน เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้ำของ

บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นงวด 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของ

เจ้ำของส ำหรบังวด

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

การช าระบญัชบีรษิทัย่อย - - - - - - - - (119) (119)

ยอดคงเหลือปลำยงวด 

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม

9



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ส่วนต ำ่จำก ผลต่ำงของ รวม

กำรรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัรำแลกเปล่ียน องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ภำยใต้กำร ทนุส ำรอง จำกกำรแปลง ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้ำของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ควบคมุเดียวกนั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่ำงบกำรเงิน เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นงวด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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)

ยอดยกมำต้นงวด 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของ

เจ้ำของส ำหรบังวด

การเพิม่ทุนหุน้สามญั 20 55,355,129 - - - - - - 55,355,129 - 55,355,129

เงนิปันผลจ่าย 12 และ  21 - - - - (61,506,628) - - (61,506,628) (11,733,628) (73,240,256)

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 52,003,650 7,967,902 7,967,902 59,971,552 14,955,581 74,927,133

การจ าหน่ายการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 11 - - 74,049,938 - (74,049,938) - - - (2,796) (2,796)

ยอดคงเหลือปลำยงวด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 608,914,791 933,170,699 - 27,520,000 (113,689,901) (10,780,242) (10,780,242) 1,445,135,347 19,640,148 1,464,775,495

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว -

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ทุนส ำรอง รวม

ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 26,509,200 110,371,995 1,623,611,556

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 10,502,121 10,502,121

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 26,509,200 120,874,116 1,634,113,677

ยอดยกมำต้นงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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)

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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

การเพิม่ทุนหุน้สามญั 20 55,355,129 - - - 55,355,129

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (61,506,628) (61,506,628)

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 108,593,954 108,593,954

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 608,914,791 933,170,699 27,520,000 172,833,408 1,742,438,898

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรสะสม
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้

   จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 47,980,082 68,863,794 107,068,573 8,131,651

   จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 11 31,813,387 10,541,011 - -

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดร้วมการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 79,793,469 79,404,805 107,068,573 8,131,651

รายการปรบัปรงุ:

   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 37,998,357 29,026,665 3,201,519 672,101

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 8,710,984 - 8,694,717 -

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

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - 50,000,000 -

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -

      การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 12 - - 111,076,000 -

   ก าไรจากการจ าหน่ายการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 11 (54,365,674) - - -

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 4,310 430,805 - -

   ขาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ทางการเงนิ 537,412 - 221,809 -

   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น (465,213) (32,217) (361,601) (58,643)

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,743,095 3,978,532 1,334,229 3,669,147

   ดอกเบีย้รบั (2,752,545) (2,484,001) (137,699,948) (59,369,113)

   ดอกเบีย้จ่าย 31,535,267 42,432,597 22,601,715 34,966,735

   รายไดเ้งนิปันผล 12 และ 22 - - (42,978,158) (2,242,603)

   รายไดเ้งนิปันผล - การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 12 และ 22 - - (137,349,135) -

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 (12,522,077) (84,488,745) - -

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 90,217,385 75,685,236 (14,190,280) (12,090,867)

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย ์และหนี้สนิด าเนนิงาน

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 410,212,386 (84,100,984) 14,193,520 (17,827,595)

   สนิคา้คงเหลอื (13,775,188) (5,887,456) (10,552,982) (4,531,286)

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (12,327,883) (9,014,403) (13,286,003) (6,972,514)

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,959,600 (10,699,914) - -

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (228,628,247) 106,752,904 74,430,179 1,904,043

   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (3,860,451) (4,898,170) 913,487 (107,767)

   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 677,278 - -

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 245,797,602 68,514,491 51,507,921 (39,625,986)

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

   จ่ายภาษเีงนิได้ (8,301,599) (3,792,993) (405,152) (999,199)

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 237,496,003 67,444,031 51,102,769 (37,902,652)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 54,577 1,210,082 - -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 10,657 - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร (35,548,788) (18,924,163) (25,050,644) (280,300)

เงนิสดรบัสุทธจิากการจ าหน่ายการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 11 197,099,570 - - -

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 25.5 - - (49,540,000) (90,000,000)

เงนิสดรบัช าระเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 25.5 - - 37,242,354 49,823,277           

ดอกเบีย้รบั 2,752,545 2,469,303 125,924,574 158,884,662

เงนิปันผลรบั 164,037,572 152,976,401 50,430,366 2,242,603

เงนิปันผลรบั - การด าเนนิงานทีย่กเลกิ - - 137,349,135 -

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมลงทนุ 328,406,133 137,731,623 276,355,785 120,670,242

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17.1 747,210,226 1,373,721,017 672,577,316 1,342,416,817

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17.1 (928,337,780) (1,409,618,862) (792,614,870) (1,347,010,462)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 25.6 - - 76,821,330 -

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่ - (50,000,000) - (50,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17.2 300,000,000 - 300,000,000 -

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17.2 (157,834,000) (40,167,000) (120,000,000) -

เงนิสดจ่ายช าระหุน้กู้ 17.2 (400,000,000) - (400,000,000) -

เงนิสดจ่ายตน้ทุนการท ารายการของเงนิกูย้มื 17.2 (3,000,000) - (3,000,000) -

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (12,047,329) - (2,200,178) -

เงนิสดจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม

   จากการช าระบญัชบีรษิทัย่อย - (119) - -

ดอกเบีย้จ่าย (28,966,514) (38,706,896) (23,180,883) (31,713,666)

เงนิปันผลจ่าย 21 (6,151,499) - (6,151,499) -

เงนิปันผลจ่ายของบรษิทัย่อยใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 12 (11,733,628) - - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (500,860,524) (164,771,860) (297,748,784) (86,307,311)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 65,041,612 40,403,794 29,709,770 (3,539,721)

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

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

   และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5,842,766 (6,943,931) 48,464 (59,908)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 268,974,274 167,334,439 61,584,734 15,092,756

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

จ่ายหุน้ปันผล 21 55,355,129 - 55,355,129           -

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 161,422,257 - 28,797,242           -

เจา้หนี้ค่าซือ้สนิทรพัยถ์าวร 859,617 5,479,750 859,617               -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลเมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเป็น
บรษิัทในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสำมญัของบริษัทได้รบัอนุมตัิเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรจดัหำอำหำรและ
วตัถุดบิส ำหรบัลูกค้ำในธุรกิจส ำรวจและผลิตน ้ำมนั กำรผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์และจ ำหน่ำยแผง
โซลำรเ์ซลล ์และกำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19  
แต่สถำนกำรณ์ภำยในประเทศไดผ้่อนคลำย ภำครฐัควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคดขีึ้น ส่วนรำคำน ้ำมนัดบิ ไดป้รบัสูงขึน้จำกที่ระดบั 
20-30 ดอลลำร์สหรฐัต่อบำเรลในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 เป็น 40 ดอลลำร์สหรฐัต่อบำเรลในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 ในดำ้นปรมิำณ 
กำรขำยน ้ ำมันของกลุ่มกิจกำรยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง หำกเปรียบเทียบ ปริมำณกำรขำยน ้ ำมันใน 9 เดือนของปี 2563  
มมีำกกว่ำ 9 เดอืนของปี 2562 เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรยงัคงมลีูกค้ำรำยใหม่ทีเ่พิม่ขึ้น ท ำให้รำยได้ของกลุ่มกิจกำรจำกกำรขำยน ้ำมนั  
ไม่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และข้อก ำหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย  
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 

นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ต่อไปนี้มำใชป้ฏบิตัเิป็นครัง้แรก ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

4.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 

4.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

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

เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำใชแ้ละปรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 นโยบำย
กำรบัญชีใหม่ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 5 และรำยกำรปรับปรุงจำกกำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำวไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลขอ้ 6 
 

4.2 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำหรบักิจกำรที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส ำหรบัเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
 

กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้โดยวธิีอย่ำงง่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง 
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ต้องน ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กลุ่มกิจกำรสำมำรถใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตี (Historical credit loss) 
หรอืวธิีอื่นที่ให้ผลลพัธ์ใกล้เคยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผู้บรหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
ข้อมูลที่มแีละหำได้โดยไม่ใช้ควำมพยำยำมหรอืต้นทุนที่สูงเกินไปมำใชใ้นกำรตัง้ส ำรอง ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรยงัต้องปฏิบตัติำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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กำรกลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดก้ำรรอตดับญัชตีำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพิจำรณำ
ประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ี
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชลีง เมื่อเห็นว่ำ ไม่มีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชดีงักล่ำว ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงั
ตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 สญัญำเช่ำ 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกจิกำร
เลือกที่จะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวมำถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 
สญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัิกบัทุกสญัญำทีไ่ด้รบักำรลดค่ำเช่ำ ซึ่งรำยกำรปรบัปรุงเมื่อไดร้บักำรลดค่ำเช่ำประกอบด้วย
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 

• ทยอยปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดแต่ละงวดตำมสดัส่วนทีไ่ดส้่วนลดตลอดช่วงเวลำทีไ่ด้รบักำรลด
ค่ำเช่ำ 

• กลบัรำยกำรค่ำเสื่อมทีเ่กดิขึน้จำกสนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีย่งัคงรบัรูใ้นแต่ละงวด
ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำทีล่ดลง 

• บนัทกึผลต่ำงทีเ่กดิขึน้ในงบก ำไรหรอืขำดทุน 
• ไม่ปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทัง้หมดใหม่ ตำมสดัส่วนทีเ่หลอือยู่ของ

สญัญำเช่ำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยต์ำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำ ในกำรพิจำรณำว่ำ
สนิทรพัย์ของกลุ่มกิจกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัต้องปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่ 36 เรื่อง 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4.3 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) ท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
กลุ่มกิจกำรได้ใช้นโยบำยกำรบญัชีใหม่เกี่ยวกับสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) ที่ถือไว้เพื่อขำยและ 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิเป็นครัง้แรกในไตรมำสสองของปี พ.ศ. 2563 นโยบำยกำรบญัชใีหม่ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มูล
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลขอ้ 5 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ 

 
5.1 สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 

 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ปลีย่นนโยบำยกำรบญัชใีหม่ส ำหรบัสญัญำเช่ำซึง่กลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้จดั
ประเภทสญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงิน หรือสญัญำเช่ำด ำเนินงำน  
แต่ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ส ัญญำเช่ำเป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  
เมื่อสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำพรอ้มใชง้ำน 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีย่งัไม่ไดจ้่ำยช ำระ ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึ กำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) หกัลูกหนี้สิง่จูงใจตำมสญัญำเช่ำ 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรำ ซึง่กำรวดัมลูค่ำเริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรำ ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล  
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำกลุ่มกจิกำรจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซื้อ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัเพื่อกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสญัญำเช่ำแสดงใหเ้หน็ว่ำกลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใหร้วมระยะเวลำตำมสทิธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผล
ทีผู่เ้ช่ำจะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
 
ค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอด
ระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมลูค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• จ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมลูค่ำเริม่แรก 
• กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใด ๆ ที่จ่ำยช ำระ ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีลหรอืก่อนวนัที่สญัญำเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตำม

สญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ช่ำ และ 
• ประมำณกำรต้นทุนที่จะเกดิขึน้ส ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรื้อและกำรขนยำ้ยสนิทรพัย์อ้ำงองิ กำรบูรณะสถำนทีต่ัง้ของสนิทรพัย์

อำ้งองิหรอืกำรบูรณะสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหอ้ยู่ในสภำพตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญำเช่ำ 
 
สินทรพัย์สิทธิกำรใช้จะถูกคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุที่ส ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสินทรัพย์และระยะเวลำกำรเช่ำ   
หำกสญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำหรอืหำกรำคำทุนของสนิทรพัย์สทิธิ
กำรใช้ สะท้อนว่ำผู้เช่ำจะใช้สทิธิเลือกซื้อ ผู้เช่ำต้องคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้จำกวนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถึง  
วนัสิน้สุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ  
 
ค่ำเช่ำอุปกรณ์ส ำนักงำน และยำนพำหนะทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำย
ตำมวิธีเส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำ
ประกอบดว้ย อุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
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5.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

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

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิ (Business model) ของกลุ่มกจิกำรและตำมลกัษณะของกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ก ำไรและขำดทุนจะถูกบนัทกึ
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ไดถ้ือไว้เพื่อขำย 
กำรจดัประเภทขึ้นอยู่กบักำรเลอืกของกลุ่มกิจกำร ณ วนัทีร่บัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกว่ำกลุ่มกิจกำรเลอืกที่จะวดัมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืไม่ ทัง้นี้เมื่อเลอืกแลว้ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ 
 
กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมวธิปีกต ิต้องรบัรูร้ำยกำรหรอืตดัรำยกำรในวนัทีท่ ำรำยกำร ซึ่งเป็นวนัทีก่ลุ่มกิจกำร  
มขี้อผูกมดัที่จะซื้อหรอืขำยเกิดขึ้น สนิทรพัย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรเมื่อสทิธิตำมสญัญำที่จะได้รบักระแสเงินสดจำก
สินทรพัย์ทำงกำรเงินสิ้นสุดลงหรือถูกโอน และเมื่อกลุ่มกิจกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกไป  
 
กำรวดัมลูค่ำ 
 
กำรวดัมูลค่ำเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม (ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูร้ำยกำร
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL)) บวกหรอืหกัดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรอืกำรออกสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิ ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) จะถูกบนัทกึเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน 
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ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและ
จำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
- รำคำทุนตัดจดัหน่ำย: สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงินสดตำมสญัญำที่มีลักษณะของเงินต้นและ

ดอกเบีย้ (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ใน
รำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) อื่น
รวมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่
มลีกัษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรำยได้ทำงกำรเงนิ และก ำไร
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นก ำไร (ขำดทุน) อื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น
จะถูกจดัประเภทใหม่มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย และมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไร (ขำดทุน) อื่น 

 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรทุนทุกประเภทด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น  
2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอื ข) มลูค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง โดยกลุ่มกิจกำร
พจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงินผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) จะถูกรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนอื่น 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) จะไม่ถูกแสดงแยกต่ำงหำกจำกกำรเปลี่ยนแปลงอื่นของมลูค่ำยุตธิรรม 
 
กำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 
(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และด้วยวธิีวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งวธิีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้นของควำม
เสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ส ำหรบักำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย ในกำรพจิำรณำ
รบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ซึ่งท ำใหต้้องรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นตลอดอำยุ นับตัง้แต่ กำรรบัรูร้ำยกำร
เมื่อเริม่แรก 
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สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำค ้ำประกันทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อให้กำรค ้ำประกันด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำ  
ในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำทีสู่งกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ 
ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู้ 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วย
มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์ไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุนอื่น 
 

5.3 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) ท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำยเมื่อมลูค่ำตำมบญัชทีีจ่ะ
ได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบักำรปรบัลดมลูค่ำของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)เพื่อใหเ้ท่ำกบั
มูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึน้ในมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของสนิทรพัย์จะรบัรูไ้ดไ้ม่เกิน 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะไม่คดิค่ำเสื่อมรำคำหรอืค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกิจกำรที่ยกเลิกที่ได้ถูกจ ำหน่ำยออกไปหรอืได้ถูกจดัประเภทไว้เป็น
สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพืน้ทีท่ำงภูมศิำสตร์แยกต่ำงหำกหรอืเป็นส่วนหนึ่งของแผนร่วม
ทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตร์หรอืเป็นบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมำโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อขำยต่อ โดยกลุ่มกจิกำร
จะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุส ำหรบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

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

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

เช่ำระยะสัน้ 
• ใช้ข้อเท็จจรงิที่ทรำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีที่สญัญำให้สทิธิเลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเช่ำ 
 
ข) กำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้

 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใชถู้กวดัมูลค่ำยอ้นหลงัโดยกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์สทิธกิำร
ใชจ้ะถูกรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีเ่ท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวน
เงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำหรอืค่ำเช่ำคำ้งช ำระ 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้และ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
 

กำรกระทบยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
212,954 

 
3,630 

(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ   
          ณ วนัทีน่ ำมำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใชเ้ป็นครัง้แรก (72,251)  (367) 
(หกั): สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (929) (929) 
(หกั): สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็น    
          ค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (258) (134) 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหม่และเคยรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร (788) (586) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกมำตรฐำนทีเ่ปลีย่นไป   
          เกี่ยวกบักำรต่อสญัญำ 13,213 13,213 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 151,941 14,827 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 10,082 1,013 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 141,859 13,814 
 151,941 14,827 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรู้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 

1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
   
อำคำร 27,896 14,827 
อุปกรณ์ 119,129 - 
ยำนพำหนะ 427 - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้  147,452  14,827 
 

6.2 รำยกำรปรบัปรงุส ำหรบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกับก ำไรสะสม  
ตน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
- ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ 
- กำรรบัรูม้ลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรได้พจิำรณำแล้วว่ำไม่มผีลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยและสญัญำค ้ำประกนัทำง
กำรเงนิ 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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6.3 ผลกระทบของงบกำรเงินจำกกำรปรบัปรงุรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรปรบัใช้ TFRS 16 และ 

TFRS 9 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     

สินทรพัย ์     
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 784,191 (5,518) - 778,673  
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 319 - 319 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 147,452 147,452 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 4,253 1,100 - 5,353 
     
หน้ีสิน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - - 10,082 10,082 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 4,489 - (4,489) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 141,859 141,859 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม (25,962) (4,175) - (30,137) 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 16,345 76 - 16,421 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     

สินทรพัย ์     

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 202,795 (5,518) - 197,277 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 14 - 14 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 14,827 14,827 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 4,315 1,101 - 5,416 
     
หน้ีสิน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี  - - 1,013 1,013 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 13,814 13,814 
     
ส่วนของเจ้ำของ     

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

7 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช้ 
และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร  
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัในระหว่ำงงวด 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
ขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกจิกำร 
 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัทีผู่ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนได้รบั
และสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  
โดยพจิำรณำจำกก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสนิทรพัย์ตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัส่วนงำน หรอืที่สำมำรถปันส่วนให้ส่วนงำนได้อย่ำง
สมเหตุสมผล รำยกำรหลกัทีไ่ม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย สนิทรพัยส์่วนกลำง รำยไดอ้ื่น และค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำงทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตส้่วนงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 5 ส่วนงำน ดงันี้  
 
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิส ำหรบัเรอืและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเล 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบกและอื่นๆ 
ค) กำรจดัหำอำหำรและวตัถุดบิส ำหรบัลูกคำ้ในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั 
ง) กำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว (เริม่รบัรูร้ำยไดเ้มื่อวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
จ) กำรผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์และจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล์  
 
ส่วนงำน จ แสดงเป็นส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรโอนกจิกำรใหก้บับุคคลภำยนอก ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 
11 
 
รำยละเอยีดขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำน มดีงันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,275,767 697,741 74,197 13,089 4,060,794 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  105,352 10,620 (7,629) (33,537) 74,806 
      
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้      
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 3,275,767 697,741 74,197 13,089 4,060,794 
- ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - 
      
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563      
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 300,307 5,577 59,959 - 365,843 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์่วนกลำง)     1,850,285 
สนิทรพัย์รวม      2,216,128 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

26 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

      
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,940,250 199,051 44,602 138,627 4,322,530 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  95,001 784 2,856 (24,183) 74,458 
      
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้      
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 3,940,250 199,051 44,602 138,627 4,322,530 
- ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 717,402 25,612 10,438 - 753,452 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์่วนกลำง)     1,875,362 
สนิทรพัย์ของส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     338,683 
สนิทรพัย์รวม      2,967,497 
 
ก ำไรของส่วนงำน สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ก ำไรของส่วนงำน  74,806 74,458 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) อื่น - ส่วนกลำง 2,551 9,620 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - ส่วนกลำง (76,635) (71,353) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิ- ส่วนกลำง 1,462 (343) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 11) 54,366 - 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ส่วนกลำง (21,092) (28,008) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 12,522 84,489 
ภำษเีงนิได ้ (12,458) (6,557) 
ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 35,522 62,306 
ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 11) 28,804 10,541 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 64,326 72,847 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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9 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     
สินทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - 14 - 14 
สญัญำซื้อขำยน ้ำมนัล่วงหน้ำ - 305 - - 
รวม - 319 - 14 
     
หน้ีสินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 208 - 208 - 
รวม 208 - 208 - 
 
มูลค่ำยุติธรรมก ำหนดโดยข้อมูลระดบั 2 อ้ำงอิงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเทียบกับเงินบำท และรำคำน ้ำมัน  
ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิซึ่งเป็นขอ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด ผลกระทบของกำรคดิลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธ์ซึง่มี
มลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ไม่มสีำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำตำมบญัช ีเนื่องจำก
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิระยะสัน้ ยกเวน้รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 350,872 352,772 350,872 352,772 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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10 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 328,045 738,000 123,467 164,343 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
        (หมำยเหตุ 25.3) 51,214 39,699 35,164 26,931 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (33,680) (19,830) (23,928) (10,557) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 345,579 757,869 134,703 180,717 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   - กจิกำรอื่น 15,734 4,547 15,734 - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
        (หมำยเหตุ 25.3) 4,530 - 4,530 - 
 365,843 762,416 154,967 180,717 
     
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 25.3) 159 159 1,568 3,917 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น - 48 - - 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 25.3) - 

 
- 11,775 

 
- 

เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 25.3) - - - 7,496 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสนิคำ้และบรกิำร  7,611 15,149 7,517 9,025 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 2,478 5,595 2,076 816 
อื่น  ๆ 1,209 824 1,113 824 
 377,300 784,191 179,016 202,795 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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ลูกหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 262,687 608,471 89,476 107,402 
เกนิก ำหนดช ำระ:     
   ไม่เกนิ 60 วนั 56,258 106,350 21,680 33,072 
   61 - 120 วนั 6,439 29,122 6,261 27,348 
   121 - 180 วนั 3,260 9,296 3,260 9,296 
   181 - 240 วนั 3,351 3,705 1,061 2,485 
   241 - 300 วนั 1,826 - 1,156 - 
   เกนิกว่ำ 300 วนั 45,438 20,755 35,737 11,671 
 379,259 777,699 158,631 191,274 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (33,680) (19,830) (23,928) (10,557) 
 345,579 757,869 134,703 180,717 
 

11 กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทครัง้ที ่2/2563 ได้มมีติอนุมตัิให้บรษิัท ลีฟวงิ เอ็นเนอร์จ ีจ ำกดั  
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดใน 8 บรษิทั (กลุ่มกจิกำรโซล่ำร์) ซึ่งบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ีจ ำกดั ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด ประกอบด้วย (1) บรษิัท สกำย โซล่ำร์ รูฟ จ ำกดั (2) บรษิัท สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกัด  
(3) บรษิัท เอ็น ดบัเบิลยู กรนี พำวเวอร์ จ ำกดั (4) บรษิัท เอ็น ดบัเบิลยู เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (5) บรษิัท เอ็น ดบัเบิลยู 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) ใหก้บัผูซ้ื้อ โดยมมีลูค่ำกำรโอนกจิกำรรวมทัง้สิน้ 215.00 ลำ้นบำท  
 
กลุ่มกจิกำรไดโ้อนกจิกำรเสรจ็สมบูรณ์เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และสญูเสยีกำรควบคุมในบรษิทัย่อยตัง้แต่วนัดงักล่ำว 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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รำยละเอยีดกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิของกลุ่มกจิกำรโซล่ำรม์ดีงันี้ 
 
ขอ้มลูผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด 
 
ขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,381 11,811 
ตน้ทุนขำย (112) (7,814) 
ก ำไรขัน้ตน้ 3,269 3,997 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (32) (403) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (662) (2,903) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 2,575 691 
ภำษเีงนิได ้ - - 
ก ำไรหลงัภำษเีงนิไดจ้ำกส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 2,575 691 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นจำกส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 2,575 691 
 
ขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดที่น ำเสนอส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 29,430 43,418 
ตน้ทุนขำย (9,297) (22,935) 
ก ำไรขัน้ตน้ 20,133 20,483 
รำยไดอ้ื่น 20,101 9 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (1,223) (1,422) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (7,198) (8,529) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได ้ 31,813 10,541 
ภำษเีงนิได ้ (3,010) - 
ก ำไรหลงัภำษีเงนิไดจ้ำกส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 28,803 10,541 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นจำกส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 28,803 10,541 
  



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

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 49,103 28,273 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน (28,058) (1,018) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (23,913) (27,800) 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ (2,868) (545) 
 

วนัที ่2 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ไดร้บัค่ำชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัเนื่องจำกเหตุเพลงิไหม้พื้นที่
ตดิตัง้แผงโซลำร ์โดยไดร้บัค่ำชดเชยจำกค่ำควำมเสยีหำยของสนิทรพัย ์เป็นจ ำนวน 19.97 ลำ้นบำท แสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 

รำยละเอยีดกำรจ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิมดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  

มลูค่ำทีไ่ดร้บัจำกกำรโอนกจิกำร 215,000 
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธทิีจ่ ำหน่ำย (160,634) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 54,366 
 

มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิเมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 17,900 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 11,139 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 904 
อุปกรณ์ - สุทธ ิ 326,164 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 3,082 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 117,273 
รวมสนิทรพัย์ 476,462 
  

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 5,823 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,750 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 121,652 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 531 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 3,010 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 182,062 
รวมหนี้สนิ 315,828 
  

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 160,634 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรกระทบยอดเงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัมำ - เงนิสด 215,000 
หกั  สนิทรพัยท์ีโ่อนออก - เงนิสด (17,900) 
เงนิสดรบัสุทธจิำกกำรจ ำหน่ำย 197,100 
 
จำกกำรที่กลุ่มกิจกำรได้ขำยกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์เสร็จสมบูรณ์ในไตรมำส 3 ปี 2563 กลุ่มกิจกำรจงึได้โอนส่วนต ่ำจำกกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัจ ำนวน 74.05 ล้ำนบำท ซึ่งเกดิจำกกำรซื้อกลุ่มกจิกำรโซล่ำร์จำกบรษิทัภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัในอดตี
ไปยงัก ำไรสะสม 
 
 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
 

     ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    วิธีรำคำทุน วิธีรำคำทุน 
    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)       

   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  ค่ำเผื่อ รำคำตำม  ค่ำเผื่อ รำคำตำม 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 รำคำทนุ กำรด้อยค่ำ บญัชี (สุทธิ) รำคำทนุ กำรด้อยค่ำ บญัชี (สุทธิ) 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
           

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

ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวทุกชนดิ 
99.99 99.99 189,824 (50,000) 139,824 189,824 - 189,824 

บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ไทย ลงทุนในบรษิทัธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำรเ์ซลล ์

99.99 99.99 193,159 (111,076) 82,083 193,159 - 193,159 

Energon Pte. Ltd. สงิคโปร ์ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 31 - 31 31 - 31 
รวม     558,137 (161,076) 397,061 558,137 - 558,137 
 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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เงินปันผลรบัจำก Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  
 
เมื่อวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2563 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุน้บุรมิสทิธเิป็นเงนิสด จ ำนวน 0.25 
ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 7.78 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บรษิทั และไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุน้สำมญัเป็นเงนิสด จ ำนวน 1.50 
ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 46.93 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหบ้ริษทั จ ำนวน 1.13 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอื เทยีบเท่ำ 
35.20 ล้ำนบำท และส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 0.37 ล้ำนเหรยีฐสหรฐัหรอืเทยีบเท่ำ 11.73 ล้ำนบำท โดยบรษิทัได้รบั 
เงนิปันผลทัง้จ ำนวนแลว้ในวนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
กำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทั บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
 
เงนิลงทุนของบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั มมีลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนเนื่องจำกกำรลดลง
ของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย บรษิทัรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนใน บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ในขอ้มลู
ทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในไตรมำส 3 ปี พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท 
 
เงินปันผลรบัและกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทั ลีฟวิง เอน็เนอรจี์ จ ำกดั (ลีฟวิง) - กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของลีฟวงิ ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุ้นสำมญัเป็นเงนิสด จ ำนวน 
137.35 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหบ้รษิทั จ ำนวน 137.35 ล้ำนบำท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 365 บำท 
บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวเมื่อวนัที ่30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ลฟีวิง่ ไดม้กีำรขำยกลุ่มกจิกำรโซล่ำร์ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทัง้หมด ลฟีวงิไม่มกีำรด ำเนินงำนหลงัจำก
กำรขำยบรษิทัย่อยดงักล่ำว ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2653 หลงัจำกบรษิทัรบัเงนิปันผลจำกลฟีวิง่ มลูค่ำเงนิลงทุนของบรษิทัในลฟีวงิ
มมีูลค่ำสูงกว่ำสนิทรพัย์สุทธิของลีฟวงิ ดงันัน้บรษิทัจงึรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในลีฟวงิในข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรไตรมำส 3 ปี พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวน 111.08 ลำ้นบำท 
 
เงนิปันผลจำกลีฟวงิ จ ำนวน 137.35 ล้ำนบำท ไดแ้สดงเป็นเงนิปันผลรบัในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน 
ในลฟีวงิจ ำนวน 111.08 ลำ้นบำท ไดแ้สดงเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

13 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
   (ยงัไม่ได้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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. 

หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและผลติน ้ำมนั
ปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำติ 

49.99 49.99 1,075,645 1,227,160 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563  
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,227,160 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 12,522 
เงนิปันผลรบั (164,037) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 1,075,645 
 
เมื่อวนัที ่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 ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่23 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่10 สงิหำคม พ.ศ. 2563 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 5.62 ลำ้นเหรยีญ
แคนำดำ หรอืเทยีบเท่ำ 129.48 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยให ้Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 2.81 ลำ้นเหรยีญแคนำดำ หรอื
เทยีบเท่ำ 64.74 ลำ้นบำท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 

14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 654,713 2,395 
ซื้อสนิทรพัย์ 36,408 25,910 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (979) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ / ค่ำตดัจ ำหน่ำย (29,648) (1,230) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 109 - 
กลุ่มสนิทรพัยข์องส่วนกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 11) (326,164) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 334,439 27,075 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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15 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูจ้ ำแนกตำมประเภทของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 1 มกรำคม 30 กนัยำยน 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
อำคำร 22,145 27,896 13,793 14,827 
อุปกรณ์ 4,667 119,129 4,667 - 
ยำนพำหนะ 8,548 427 8,548 - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 35,360 147,452 27,008 14,827 
 
เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิเสรจ็สิ้นโดยม ีสนิทรพัย์สทิธกิำรใชส้ ำหรบัอุปกรณ์จ ำนวน 
117.27 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 11) 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัย ์
   สิทธิกำรใช้ 

    

อำคำร 2,170 - 776 - 
ยำนพำหนะ 341 - 327 - 
 2,511 - 1,103 - 
     
ดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 788 - 297 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 413 - 413 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัย์ 
   อำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 

 
74 

 
- 

 
28 

 
- 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัย ์
   สิทธิกำรใช้ 

    

อำคำร 5,754 - 1,463 - 
อุปกรณ์ 1,856 - - - 
ยำนพำหนะ 423 - 327 - 
 8,033 - 1,790 - 
     
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 4,476 - 736 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 1,138 - 1,138 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัย์ 
   มมีลูค่ำต ่ำ 

 
154 

 
- 

 
81 

 
- 

 
ส ำหรบังวดเก้ำเดอืน พ.ศ. 2563 กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำมจี ำนวน 12.05 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2.20 ล้ำนบำท ใน
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 

16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื 52,231 59,273 - - 
เงนิมดัจ ำ 3 3 - - 
 52,234 59,276 - - 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ภำษีมูลค่ำเพิม่รอขอคืนจ ำนวน 52.23 ล้ำนบำท ในข้อมูลทำงกำรเงินรวม เป็นภำษีมูลค่ำเพิ่มของ 
บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ของปี พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2563 โดยไดร้บัเงนิคนืทัง้จ ำนวนแล้วในวนัที ่29 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17 เงินกู้ยืม 

 
17.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ แสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 69,800 154,264 224,064 
กูย้มืเพิม่ 263,250 483,960 747,210 
จ่ำยช ำระคนื (330,300) (598,038) (928,338) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 2,733 2,733 
หนี้สนิของส่วนกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 11) (2,750) - (2,750) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 - 42,919 42,919 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 69,000 93,956 162,956 
กูย้มืเพิม่ 253,000 419,577 672,577 
จ่ำยช ำระคนื (322,000) (470,614) (792,614) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 - 42,919 42,919 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 394,896 399,555 
กูย้มืเพิม่ 300,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (157,834) (400,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร (3,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 772 445 
หนี้สนิของส่วนกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 11) (182,062) - 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 352,772 - 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (58,596) - 
ส่วนทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี 294,176 - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 175,000 399,555 
กูเ้พิม่ 300,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (120,000) (400,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร (3,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 772 445 
   
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 352,772 - 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (58,596) - 
ส่วนทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี 294,176 - 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
1) ในระหว่ำงงวด บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิกู้ยมื 300.00 ล้ำนบำท กบัธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง โดยไดร้บัเงนิ

จ ำนวน 297.00 ล้ำนบำท สุทธิจำกต้นทุนกำรท ำรำยกำรจ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท เงนิกู้ยมืมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 
MLR - 1.00 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระทัง้สิ้น 5 งวด โดยจะเริม่ช ำระคนืงวดแรกภำยในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563 
และมกี ำหนดช ำระคนืงวดละ 60.00 ล้ำนบำท ทุกหกเดอืน โดยบรษิทัจ่ำยช ำระคนืงวดแรกในเดอืนกรกฎำคม 
จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท เงนิกูย้มืนี้ถูกค ้ำประกนัโดยหุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แห่งหนึ่งที่ถือโดย บริษัท นทลิน จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยสญัญำเงินกู้มีข้อก ำหนดให้สัดส่วนมูลค่ำ  
ตัว๋สญัญำใช้เงินไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่ำหลักประกัน อีกทัง้ก ำหนดให้กิจกำรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ทำงกำรเงนิบำงประกำร 

 
2) ในระหว่ำงงวด บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระเงนิกูย้มืจำกธนำคำรแลว้ทัง้จ ำนวน  
 

17.2.2 หุ้นกู้ 
 
หุน้กูค้รบก ำหนดไถ่ถอนในวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัไดจ้่ำยช ำระไถ่ถอนคนืเรยีบรอ้ยแลว้ตำมก ำหนด 

 
18 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 261,526 479,328 92,340 22,017 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 25.3) - 648 - - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   - กจิกำรอื่น 22,271 21,009 11,411 9,770 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 25.3) 715 657 1,604 612 
 284,512 501,642 105,355 32,399 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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19 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำมดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 1 มกรำคม 30 กนัยำยน 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
จ ำนวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ำยในอนำคต 
   ตำมสญัญำเช่ำ 

41,847 229,153 32,847 20,155 

หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (5,912) (77,212) (5,514) (5,328) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  35,935 151,941 27,333 14,827 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (10,999) (10,082) (5,198) (1,013) 
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระมำกกว่ำหนึ่งปี 24,936 141,859 22,135 13,814 
 
เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิเสรจ็สิน้โดยม ีหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจ ำนวน 121.65 
ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 11) 
 

20 ทุนเรือนหุ้น 
 
เมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี้ 

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

โดยกำรลดหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 138,307,473 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
• กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 553,559,662 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 608,915,628 บำท 

โดยกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยหุ้นสำมัญจ ำนวน 55,355,129 หุ้น  
ไดจ้ดัสรรเพื่อจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 55,355,129 บำท และ
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนทีอ่อกและช ำระแล้วกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

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



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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21 เงินปันผลจ่ำย 

 
เมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทั จ ำนวน 
55,355,966 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่ำทัง้สิ้น 55,355,966 บำท 
คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท และกำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.011111111111 บำท เป็นเงนิ 6,150,663 บำท 
รวมกำรจ่ำยปันผลทัง้ในรูปแบบหุน้ปันผลและเงนิสดปันผลเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.111111111111 บำท เป็นมลูค่ำรวมทัง้สิ้น 61,506,629 บำท  
 
ต่อมำเมื่อวนัที ่19 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทัจ ำนวน 55,355,129 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
รวมมลูค่ำทัง้สิน้ 55,355,129 บำท และจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด 6,151,499 บำท  
 

22 รำยได้อ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

ดอกเบีย้รบั 120 289 15,036 55,831 
เงนิปันผลรบั (หมำยเหตุ 12) - - 42,978 - 
ค่ำบรหิำรจดักำรจำกบรษิทัย่อย - - 210 901 
รำยไดค้่ำปรบัจำกกำรผดิสญัญำ 3,377 - - - 
อื่น ๆ 5,891 1,279 1,508 69 
 9,388 1,568 59,732 56,801 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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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 ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

ดอกเบีย้รบั 2,670 2,475 137,700 59,369 
เงนิปันผลรบั (หมำยเหตุ 12) - - 42,978 2,243 
ค่ำบรหิำรจดักำรจำกบรษิทัย่อย - - 630 2,755 
รำยไดค้่ำปรบัจำกกำรผดิสญัญำ 3,377 27,350 - - 
ค่ำชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้ง - 9,263 - - 
อื่น ๆ 14,548 3,910 5,299 76 
 20,595 42,998 186,607 64,443 
 
เมื่อวนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ไดม้กีำรช ำระดอกเบี้ยจ ำนวน 95.40 ลำ้นบำท ส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำว  
ทีย่มืจำกบรษิทั โดยเป็นดอกเบีย้ทีบ่รษิทัหยุดรบัรูร้ำยไดต้ัง้แต่วนัที ่1 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2561 จนถงึวนัที ่5 มกรำคม พ.ศ.2563 บรษิทั
จงึรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ัง้จ ำนวนในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้บรษิทัเริม่รบัรูร้ำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิให้กู้ยมืนี้ตำมเกณฑ์คงคำ้งตัง้แต่
ไตรมำส 1 ปี พ.ศ. 2563 
 
ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัเงนิปันผล จ ำนวน 137.35 ลำ้นบำท จำกบรษิทั ลฟีวิง่ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ซึง่เป็นกำรด ำเนินงำน
ทีย่กเลกิ บรษิทัไดแ้สดงเงนิปันผลดงักล่ำวแยกต่ำงหำกในก ำไรขำดทุน  
 
เงนิปันผลทีบ่รษิทัไดร้บัทัง้หมดในปี พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 180.33 ลำ้นบำท 
 

23 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลใชว้ธิีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกบัที่ใชก้บัก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะได้ 
ส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม คอื อตัรำรอ้ยละ 26 ต่อปี (30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 10 ต่อปี) และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
คอื อตัรำรอ้ยละ 0.00 ต่อปี (30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 0.00 ต่อปี) ประมำณกำรอตัรำภำษีเงนิได้เปลี่ยนแปลงจำกงวดก่อน
เน่ืองจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรทีไ่ม่สม ่ำเสมอ 
 

24 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักตำม
จ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด  
 
เมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตักิำรออกหุน้ปันผล จ ำนวน 55,355,129 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท คดิเป็นจ ำนวน 55,355,129 บำท บรษิทัจงึไดป้รบัปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นกำรออกหุน้ปันผลดงักล่ำวเสมอืน
ว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกสุดทีน่ ำเสนอ  
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
ก ำไรทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (พนับำท)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 40,036 3,929 10,684 41,104 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 2,575 691 - - 
 42,611 4,620 10,684 41,104 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 

 
608,915 

 
608,915 

 
608,915 

 
608,915 

     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (บำท) 0.0657 0.0065 0.0175 0.0675 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (บำท) 0.0043 0.0011 - - 
รวมก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.0700 0.0076 0.0175 0.0675 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
ก ำไรทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (พนับำท)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 23,200 53,704 108,594 9,928 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 28,803 10,541 - - 
 52,003 64,245 108,594 9,928 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 

608,915 608,915 608,915 608,915 

     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (บำท) 0.0381 0.0882 0.1783 0.0163 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (บำท) 0.0473 0.0173 -    - 
รวมก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.0854 0.1055 0.1783 0.0163 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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25 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 บริษัทมีรำยกำรค้ำที่มี
สำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
25.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 68,946 90,654 49,984 72,452 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 13,306 13,667 13,149 13,667 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัย่อย - - 15,037 55,831 
     
เงนิปันผลรบั     
บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 12) - - 180,327 - 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัย่อย - - 210 901 
     
รำยไดอ้ื่น     
บรษิทัย่อย - - 1,302 - 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 256 - - 
 - 256 1,302 - 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
บรษิทัย่อย - - 6 41,260 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 213,391 236,888 155,863 186,968 
 213,391 236,888 155,869 228,228 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 20,725 35,732 20,391 35,732 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัย่อย - - 137,689 59,365 
     
เงนิปันผลรบั     
บรษิทัย่อย - - 180,327 2,243 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัย่อย - - 630 2,755 
     
รำยไดอ้ื่น     
บรษิทัย่อย - - 4,351 - 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 411 256 411 - 
 411 256 4,762 - 

 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     
ค่ำบรกิำรอำคำรส ำนักงำน     
บรษิทัใหญ่ 517 952 517 952 
     
ค่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 912 1,044 912 1,035 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 235 - 235 - 
 1,147 1,044 1,147 1,035 
     
ค่ำบรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 277 470 253 402 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 45 - 45 
 277 515 253 447 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 213 315 213 315 
บรษิทัย่อย - - 32 - 
 213 315 245 315 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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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 ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     
ค่ำบรกิำรอำคำรส ำนักงำน     
บรษิทัใหญ่ 1,483 2,869 1,483 2,869 
     
ค่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 2,899 3,116 2,876 3,082 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 262 - 262 - 
 3,161 3,116 3,138 3,082 
     
ค่ำบรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 638 1,291 609 1,197 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 245 - 245 
 638 1,536 609 1,442 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 652 1,555 652 1,555 
บรษิทัย่อย - - 32 - 
 652 1,555 684 1,555 

 
 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้     
   บรษิทัย่อย - - - 159 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 51,214 39,699 35,164 26,772 
 51,214 39,699 35,164 26,931 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 4,530 - 4,530 - 
     
ลูกหนี้อื่น     
   บรษิทัใหญ่ 159 159 159 159 
   บรษิทัย่อย - - 1,409 3,758 
 159 159 1,568 3,917 
     
ดอกเบี้ยคำ้งรบั     
   บรษิทัย่อย - - 11,775 - 
     
เงนิปันผลคำ้งรบั      
   บรษิทัย่อย - - - 7,496 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   บรษิทัใหญ่ - 13 - - 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 635 - - 
 - 648 - - 
     
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   บรษิทัใหญ่ 546 657 523 554 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 169 - 169 - 
   บรษิทัย่อย - - 912 58 
 715 657 1,604 612 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น     
   บรษิทัใหญ่ - 80 - - 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 3,495 - - 
 - 3,575 - - 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน     
   บรษิทัใหญ่ 1,059 - 1,059 - 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
   บรษิทัใหญ่ 13,014 - 13,014 - 

 
25.4 รำยกำรระหว่ำงกนัของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 

การซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน   
   

ตน้ทุนขำยและค่ำขนส่ง   
   บรษิทัใหญ่ - 43 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 10 1,858 
 10 1,901 
   
ค่ำบรหิำรจดักำร   
   บรษิทัใหญ่ 27 182 
   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 281 - 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน   
   
ตน้ทุนขำยและค่ำขนส่ง   
   บรษิทัใหญ่ - 129 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 131 5,575 
 131 5,704 
   
ค่ำบรหิำรจดักำร   
   บรษิทัใหญ่ 246 546 
   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   
   บรษิทัใหญ่ 53 - 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 2,568 - 
 2,621 - 

 
25.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
ยอดยกมำต้นงวด  220,000 1,387,880 
ใหกู้้ยมืระหว่ำงงวด 49,540 - 
รบัช ำระคนืเงนิระหว่ำงงวด - (37,242) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 269,540 1,350,638 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิใหกู้้ยมืจ ำนวน 49.54 ลำ้นบำท แก่บรษิทัซอีอยล์ 
ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.05 ถงึ รอ้ยละ 4.80 ต่อปี และก ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม  
 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 
เมื่อวนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัช ำระคนืเงนิกู้จำก Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 37.24 ลำ้นบำท  
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25.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษทัย่อย 

 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 พนับำท 
  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ยอดยกมำต้นงวด  - 
กูย้มืระหว่ำงงวด 76,821 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  76,821 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิกู้ยมืจ ำนวน 76.82 ล้ำนบำท จำกบรษิทั ลฟีวงิ 
เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี และก ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 

25.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 8,659 8,587 6,499 6,787 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 222 210 222 210 
 8,881 8,797 6,721 6,997 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน     
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 28,052 25,374 21,489 19,839 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 665 1,800 665 1,800 
 28,717 27,174 22,154 21,639 
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25.8 กำรค ำ้ประกนั 

 

1) บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในกำรช ำระค่ำสนิคำ้ตำมขอ้ตกลงซื้อขำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ดงัต่อไปนี้ 
 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
 

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

 

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

 

26 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

26.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

อำคำร และอุปกรณ์ 5,052 2,438 5,052 - 
 

26.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

26.2.1 หนังสือค ำ้ประกนัและตรำสำรจำกธนำคำร 
 

กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัและตรำสำรทีอ่อกโดยธนำคำร ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หนังสอืค ้ำประกนักำรสัง่ซื้อน ้ำมนั 179,826 96,113 148,000 96,113 
หนังสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัิ     
   ตำมสญัญำใหบ้รกิำร 54,700 - 54,700 - 
หนังสอืค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 320 320 - - 
 234,846 96,433 202,700 96,113 
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26.2.2 คดีฟ้องร้อง 

 
เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 บรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ถูกฟ้องรอ้งร่วมกบับรษิทัประกนัภยั 2 แห่ง 
ในคดแีพ่งจำกบริษัทประกันภยัรำยหนึ่ง เพื่อเรยีกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นส ำหรบัรถที่ได้รบัควำมเสยีหำยซึ่งได้ท ำ
ประกนัภยัไวก้บัโจทก ์กรณีเหตุเพลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงนิ 9.58 ลำ้นบำท ซึง่บรษิทัประกนัภยั
ทีเ่ป็นจ ำเลยร่วมไดจ้่ำยเงนิชดเชยมำทีบ่รษิทัย่อยดงักล่ำว และบรษิทัย่อยไดจ้่ำยเงนิดงักล่ำวใหเ้จำ้ของรถไปแลว้ 
 
เมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ศำลชัน้ต้นจงัหวดัชลบุรไีด้มกีำรยกฟ้องคดีและโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์
ต่อมำ เมื่อวนัที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำตำมศำลชัน้ต้นจงัหวดัชลบุรีซึ่งและเมื่อวนัที่  
3 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โจทกไ์ดย้ื่นฎกีำต่อศำลฎกีำ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกิจกำรเชื่อมัน่ว่ำจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยทีม่สีำระส ำคญัเกี่ยวกับ 
คดฟ้ีองรอ้งดงักล่ำว จงึไม่ไดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิส ำหรบัคดฟ้ีองรอ้งนี้ไวใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 
27 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
1) ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดัตัง้บรษิทัย่อยใหม่จ ำนวน 3 บรษิทัซึ่ง

จดทะเบยีนในประเทศไทยประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

• เมื่อวนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัตัง้ บรษิทั ไททนั ทเวนตี ้จ ำกดั โดยมจี ำนวน 1 หมื่นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
คดิเป็นเงนิ 1.00 ลำ้นบำท บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด  

• เมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัตัง้ บรษิทั เวกำ้ ทเวนตี ้จ ำกดั โดยมจี ำนวน 1 หมื่นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท  
คดิเป็นเงนิ 1.00 ลำ้นบำท บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 

• เมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัตัง้ บรษิทั โอไรออน ทเวนตี ้จ ำกดั โดยมจี ำนวน 1 หมื่นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
คดิเป็นเงนิ 1.00 ลำ้นบำท บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 

 
2) เมื่อวนัที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัท ลิฟวิง เอ็นเนอร์จี จ ำกัด มีมติให้เลิกบริษัท ลิฟวิง         

เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเลกิต่อกระทรวงพำณิชยเ์รยีบรอ้ยแล้ว เมื่อวนัที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
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