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ควำมเหน็ 

ขำ้พเจำ้เหน็วำ่ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั )มหำชน( )บรษิทั( และ
บรษิทัย่อย )กลุ่มกจิกำร( และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดย
ถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรซึ่งประกอบด้วยนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญัและหมำยเหตุ        

เรือ่งอื่น ๆ  
 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชีทีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำร
แสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรือ่งเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ
รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบั
เรือ่งเหล่ำนี้ 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 
กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคืนของเงินลงทุน
ในกำรร่วมค้ำ 
 

 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 17.2 เรื่อง เงนิลงทุน
ในกำรรว่มคำ้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมเีงนิลงทุนใน
บริษัทแห่งหนึ่งที่จดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำแสดงในงบ
กำรเงนิรวมจ ำนวน 1,103.81 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 50.03 
ของสนิทรพัยร์วม กำรร่วมคำ้ด ำเนินธุรกจิเกีย่วกบักำรส ำรวจ 
พฒันำและผลิตน ้ำมนัปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ กำร
รว่มคำ้ดงักล่ำวไดร้บัผลกระทบจำกรำคำน ้ำมนัดบิทีม่คีวำม
ผนัผวน สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจงึเป็นขอ้บ่งชีว้่ำเงนิลงทุนใน
กำรร่วมคำ้อำจเกดิกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรจงึทดสอบกำร
ด้อยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำว จำกกำรทดสอบพบว่ำเงนิ
ลงทุนไมเ่กดิกำรดอ้ยคำ่ 

ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ 
เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ โดยใช้วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำจำก
กำรใช้ของเงนิลงทุน ซึ่งประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรรว่มคำ้ 

กำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของเงนิลงทุนใน 
กำรร่วมค้ำถูกก ำหนดให้เป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
เนื่องจำกเงนิลงทุนดงักล่ำวมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ และ
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรใชดุ้ลยพนิิจทีส่ ำคญัของฝ่ำยบรหิำร เช่น กำรประมำณ
กำรกระแสเงนิสดในอนำคตที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบั
จำกเงินลงทุน กำรคำดกำรณ์ เกี่ยวกับควำมผันผวน 
ที่อำจจะเกดิขึ้นกบัจ ำนวนเงนิหรอืจงัหวะเวลำของกระแส
เงินสดในอนำคต มูลค่ำของเงินตำมเวลำ และอัตรำคิดลด 
ที่เหมำะสม ในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคต
ดังกล่ำวมีสมมติฐำนที่ส ำคัญในเรื่อง ปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลยีม รำคำน ้ำมนั และอตัรำคดิลด 

ขำ้พเจ้ำได้ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ที่จดัท ำโดยฝ่ำย
บริหำร ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับแผนกำรผลิต 
ในอนำคตและได้ทดสอบควำมเหมำะสมของประมำณกำรกระแส 
เงินสดในอนำคต ซึ่งประกอบไปด้วยกำรทดสอบข้อสมมติฐำน 
ดงัต่อไปนี้ 

• กำรเปรยีบเทยีบขอ้มลูตวัเลขประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน
กบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี 

• กำรเปรยีบเทียบปรมิำณส ำรองปิโตรเลียมกบัรำยงำนของ
ผูเ้ชีย่วชำญของฝ่ำยบรหิำร 

• กำรเปรยีบเทียบกำรประมำณกำรรำคำน ้ำมนัในอนำคตที่
ฝ่ำยบรหิำรใชโ้ดยอำ้งองิจำกขอ้มลูตลำด  

• กำรวิเครำะห์ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ซึ่งมี
ควำมสมัพนัธ์กบัยอดขำยและสอดคล้องกบัข้อมูลที่เกิดขึ้น
จรงิในอดตี 

• กำรให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมนิมูลค่ำในส ำนักงำนของ
ขำ้พเจำ้ท ำกำรประเมนิควำมเหมำะสมของอตัรำคดิลดทีใ่ช ้ 

• กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญั 

นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้มีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผู้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลยีม และรำคำน ้ำมนั 

จำกวธิกีำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมตฐิำนทีฝ่่ำยบรหิำรใชใ้น
กำรประเมนิมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้
มคีวำมสมเหตุสมผล 

  

 
 
 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของท่ีดิน 
อำคำร และอปุกรณ์ และเงินลงทุนในบริษทัย่อย   
 

 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 18 เรือ่ง ทีด่นิ อำคำร 
และอุปกรณ์ และขอ้ 17.1 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมทีีด่นิ อำคำร 
และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ ง รำคำทุนจ ำนวน 
298.37 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวม และมเีงนิลงทุนในบรษิทั
ย่อยแห่งนี้ แสดงด้วยรำคำทุนในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 189.82 ล้ำนบำท บรษิัทย่อยแห่งนี้ด ำเนินธุรกิจใน
กำรผลิตและจ ำหน่ำยโซลเว้นท์และผลิตปิโตรเลียมเหลว 
บรษิัทย่อยได้รบัผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจที่รำคำขำย
ของสนิคำ้ปรบัตวัลดลง ไม่สอดคล้องกบัต้นทุนทีสู่งขึน้ มผีล
ใหเ้กดิผลขำดทุนในกำรด ำเนินงำน นอกจำกนี้มลูคำ่ตำมบญัชี
ของเงนิลงทุนในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรสงูกว่ำสนิทรพัยส์ุทธิ
ของบรษิทัย่อย สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจงึเป็นขอ้บ่งชี้ว่ำทีด่นิ 
อำคำรและอุปกรณ์ของบรษิทัย่อยแห่งนี้ และเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยอำจเกดิกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรจงึทดสอบกำร
ด้อยค่ำของรำยกำรดงักล่ำว จำกกำรทดสอบพบว่ำที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ด้อยค่ำจ ำนวน 29.44 ล้ำนบำท และ
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยดอ้ยคำ่จ ำนวน 141.31 ลำ้นบำท 
 
ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดย
ใช้วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำย ฝ่ำยบรหิำรได้ว่ำจำ้งผูป้ระเมนิรำคำภำยนอกใน
กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
และมูลค่ำยุตธิรรมของบรษิทัย่อย โดยมูลค่ำยุตธิรรมของ
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกรำคำ
ตลำดหรือรำคำเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ และมูลค่ำ
ยุติธรรมของบริษัทย่อยค ำนวณโดยใช้วิธีมูลค่ำหุ้นตำม
บญัชปีรบัปรุงดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์   
 

กำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ และเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ถูกก ำหนดใหเ้ป็น
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ เนื่องจำกมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บั
คนืขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนของฝ่ำยบรหิำรและผูป้ระเมนิรำคำ
ภำยนอก เช่น กำรระบุหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด กำร
ก ำหนดรำคำตลำดและรำคำเปลีย่นแทนของสนิทรพัย ์เป็นตน้ 

ขำ้พเจำ้ไดท้ดสอบกำรค ำนวณมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของทีด่นิ 
อำคำร และอุปกรณ์ และเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย และได้ทดสอบ
ควำมเหมำะสมของขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชโ้ดยฝ่ำยบรหิำร และผูป้ระเมนิ
รำคำภำยนอก ดงัต่อไปนี้ 

• กำรประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรในกำรค ำนวณหำ
มูลค่ำยุตธิรรมหกัด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย และเทคนิคใน
กำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรม 

• กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรระบุหน่วยสนิทรพัย์ที่
ก่อใหเ้กดิเงนิสด  

• กำรเปรียบเทียบรำคำตลำดและรำคำเปลี่ยนแทนของ
สนิทรพัย์กับข้อมูลรำคำซื้อขำยสนิทรพัย์ที่คล้ำยคลึงกนัที่
เปิดเผยต่อสำธำรณะหรอืแหล่งขอ้มลูอื่นทีน่่ำเชือ่ถอื 

• กำรประเมินควำมเหมำะสมของข้อมูลตลำดที่ถูกน ำมำ
เปรยีบเทียบเพื่อใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ 

 
นอกจำกนี้  ข้ำพเจ้ำได้มีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของ 
ผู้ประเมินรำคำภำยนอกที่ฝ่ำยบริหำรว่ำจ้ำงในกำรค ำนวณมูลค่ำ
ยุติธรรมของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และมูลค่ำยุติธรรมของ
บรษิทัยอ่ย 

จำกวธิกีำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบวำ่ขอ้สมมตฐิำนทีฝ่่ำยบรหิำร และ 
ผูป้ระเมนิรำคำภำยนอกใชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บั
คืนของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
มคีวำมสมเหตุสมผล 

  

 



 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ขอ้ 4.4 ทีอ่ธบิำยถงึนโยบำยกำรบญัชเีกีย่วกบั
กำรน ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 
2019 )COVID-19( ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกเรื่องทีข่ำ้พเจำ้
ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมกำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขำ้พเจำ้ไมไ่ดใ้หค้วำมเชือ่มัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ขอ้มูลอื่นมคีวำมขดัแยง้ที่มสีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ี่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏวำ่ขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ 
 
เมื่อขำ้พเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปได้ว่ำมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้อง
สือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

กรรมกำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำก 
กำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและ
บรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิกำรและบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่ว่ยกรรมกำรในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและ
บรษิทั 
 



 

ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้
เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และถอืวำ่มสีำระส ำคญัเมือ่คำดกำรณ์
อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำก
ขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั ้งใจละเวน้กำรแสดง
ขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและ
บรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีก่รรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร 

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชทีี่ไดร้บั สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำม
ไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ถงึกำรเปิดเผยทีเ่กีย่วขอ้งในงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ขึน้อยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์
หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง
ตำมทีค่วร 

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรอืกจิกรรมทำงธุรกจิ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิรวม ข้ำพเจ้ำรบัผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแลและ 
กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 



 

ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ดว้ำงแผนไว ้ซึง่รวมถงึประเดน็ทีม่ี
นยัส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบและขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน ซึง่ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระและ
ได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอก 
อำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้
พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
สขุมุำภรณ์  วงศอ์ริยำพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหำนคร 
22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 101,325,821 198,089,896 23,764,965 31,826,500
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 12 556,617,785 784,190,850 186,112,166 202,794,735

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - 8,100,000 220,000,000

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 14 17,135,471 11,198,507 7,148,325 148,693

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 15 81,970,583 26,667,422 13,502,623 18,383,215

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 757,049,660 1,020,146,675 238,628,079 473,153,143

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ - 54,577 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 17.1 - - 308,753,090 558,137,057

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 17.2 1,103,808,311 1,227,160,236 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - 1,578,177,646 1,387,880,000

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 18 299,507,313 654,713,235 29,160,693 2,394,626

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 34,490,837 - 27,922,111 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 1,483,136 1,892,941 472,794 707,637

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 6,849,688 4,253,081 6,849,688 4,314,690

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 22 330,003 59,276,247 327,003 -

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,446,469,288 1,947,350,317 1,951,663,025 1,953,434,010

รวมสินทรพัย ์ 2,203,518,948 2,967,496,992 2,190,291,104 2,426,587,153

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23.1 77,575,652 224,064,450 47,750,031 162,956,450

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 36.6 - - 81,821,330 -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23.2 129,882,778 116,326,000 129,882,778 60,000,000

หุน้กูส้ว่นทีถ่งึกาํหนดไถ่ถอน

ภายในหน่ึงปี 23.2 - 399,555,239 - 399,555,239

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 24 335,339,966 501,641,594 57,843,160 32,399,337

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 8 5,635 - 5,635 -

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 11,934,870 - 6,268,931 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 14,384,747 11,297,049 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 3,283,956 7,014,685 3,049,368 815,301

รวมหนี้สินหมนุเวียน 572,407,604 1,259,899,017 326,621,233 655,726,327

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 174,433,951 278,570,000 174,433,951 115,000,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 25 23,282,166 - 22,135,430 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 12,724,348 12,704,514 11,997,825 11,461,342

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 4,488,872 - -

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 210,440,465 295,763,386 208,567,206 126,461,342

รวมหนี้สิน 782,848,069 1,555,662,403 535,188,439 782,187,669

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน  608,915,628 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั

จาํนวน  691,867,135 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท) 27 608,915,628 691,867,135 608,915,628 691,867,135

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 608,914,791 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั

จาํนวน  553,559,662 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท) 27 608,914,791 553,559,662 608,914,791 553,559,662

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

สว่นตํ่าจากการรวมธรุกจิภายใต้

การควบคมุเดยีวกนั 16 - (74,049,938) - -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 28,580,000 27,520,000 28,580,000 27,520,000

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (147,970,619) (25,962,495) 84,437,175 130,149,123

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (19,530,056) (18,748,144) - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั 1,403,164,815 1,395,489,784 1,655,102,665 1,644,399,484

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 17,506,064 16,344,805 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,420,670,879 1,411,834,589 1,655,102,665 1,644,399,484

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,203,518,948 2,967,496,992 2,190,291,104 2,426,587,153

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 5,154,508,518       6,367,535,749 1,406,668,775 1,379,812,827

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 120,458,097             48,827,937 120,458,097 48,827,937

ตน้ทุนขาย (4,946,916,614) (6,180,924,843) (1,327,856,540) (1,310,332,127)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (132,941,484) (44,674,891) (132,941,484) (44,674,891)

กาํไรข ัน้ต้น      195,108,517        190,763,952 66,328,848 73,633,746

รายไดอ้ืน่ 30 21,854,867         46,325,606 217,136,937 100,752,024

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (91,037,122) (82,248,435) (23,903,812) (29,964,918)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (164,117,390) (131,915,389) (85,065,165) (74,856,330)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (8,711,155) (7,394,680) (8,694,716) (2,004,858)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 17.1 -                     -   (141,307,367) -

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 17.1 -                     -   137,349,135 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ย - การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 17.1 -                     -   (111,076,000) -

กาํไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 16 60,734,025                     -   - -

กาํไร (ขาดทุน) อืน่ - สทุธิ 1,756,163               30,934 739,439 193,427

ตน้ทุนทางการเงนิ 31 (28,940,995) (45,401,807) (27,222,857) (45,794,152)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่กาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (13,353,090) (29,839,819) 24,284,442 21,958,939

สว่นแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้ 17.2 40,685,648              111,739,775 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 27,332,558         81,899,956 24,284,442 21,958,939

ภาษเีงนิได้ 33 (18,226,792) (17,464,877) (3,105,093) (1,745,462)

กาํไรสาํหรบัปี
จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 9,105,766         64,435,079 21,179,349 20,213,477
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (สทุธจิากภาษ)ี 16 22,435,118 8,707,194 - -

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 31,540,884         73,142,273 21,179,349 20,213,477

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

 พ.ศ . 2563  พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562
หมายเหต ุ  บาท  บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 26 421,037                     1,026,110 97,965            718,064

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 21 (84,207) (205,222) (19,593) (143,613)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั
กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 336,830           820,888            78,372 574,451

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (1,055,856) (16,522,734) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงั
กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,055,856) (16,522,734) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (719,026) (15,701,846) 78,372 574,451

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี        30,821,858         57,440,427 21,257,721 20,787,928

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สทุธิ
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั
จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (3,988,771) 52,142,785        21,179,349 20,213,477
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 22,434,871 8,707,112          - -

18,446,100 60,849,897        21,179,349 20,213,477
สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 13,094,784 12,292,376        - -

       31,540,884         73,142,273       21,179,349       20,213,477 

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั
จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (4,433,853) 40,130,458        21,257,721 20,787,928
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 22,434,871 8,707,112          - -

18,001,018 48,837,570        21,257,721 20,787,928
สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 12,820,840 8,602,857          - -

       30,821,858         57,440,427       21,257,721       20,787,928 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน
จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (0.0066) 0.0856              0.0348 0.0332
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.0368             0.0143              - -

รวมกาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 34              0.0302               0.0999 0.0348 0.0332

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ส่วนต ํา่จาก ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลี่ยน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทั ควบคมุ ของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 26,509,200 (86,622,480) (5,914,929) (5,914,929) 1,346,652,214 7,742,067 1,354,394,281

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบัปี

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

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - - 1,010,800 (1,010,800) - - - - -

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

ยอดคงเหลือปลายปี

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

12



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ส่วนต ํา่จาก ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลี่ยน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทั ควบคมุ ของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี

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

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัใหมม่าปรบัใชเ้ป็นครัง้แรก 5.3 - - - - (4,174,488) - - (4,174,488) 76,184 (4,098,304)

ยอดยกมาต้นปี 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 27,520,000 (30,136,983) (18,748,144) (18,748,144) 1,391,315,296 16,420,989 1,407,736,285

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบัปี

การเพิม่ทุนหุน้สามญั 27 55,355,129 - - - - - - 55,355,129 - 55,355,129

เงนิปันผลจา่ย 17.1 และ 28 - - - - (61,506,628) - - (61,506,628) (11,733,628) (73,240,256)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 18,782,930 (781,912) (781,912) 18,001,018 12,820,840 30,821,858

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - - 1,060,000 (1,060,000) - - - - -

การออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - 600 600

การจาํหน่ายการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 16 - - 74,049,938 - (74,049,938) - - - (2,737) (2,737)

ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 608,914,791 933,170,699 - 28,580,000 (147,970,619) (19,530,056) (19,530,056) 1,403,164,815 17,506,064 1,420,670,879

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

13



บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว -
ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทนุสาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 20,787,928 20,787,928
สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 1,010,800 (1,010,800) -

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

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 553,559,662 933,170,699 27,520,000 130,149,123 1,644,399,484
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
มาใชเ้ป็นครัง้แรก 5.3 - - - (4,403,041) (4,403,041)

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
การเพิม่ทุนหุน้สามญั 27 55,355,129 - - - 55,355,129
เงนิปันผลจ่าย 28 - - - (61,506,628) (61,506,628)
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 21,257,721 21,257,721
สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 1,060,000 (1,060,000) -

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 608,914,791 933,170,699 28,580,000 84,437,175 1,655,102,665

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้

   จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 27,332,558 81,899,956 24,284,442 21,958,939

   จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 16 23,855,996 8,707,194 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิไดร้วมการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 51,188,554 90,607,150 24,284,442 21,958,939

รายการปรบัปรงุ:

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18 19 และ 20 50,089,303 41,370,152 6,291,079 901,341

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 8,711,155 7,394,680 8,694,716 2,004,858

ค่าเผือ่สนิคา้ทีม่มีลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัตํ่ากว่าราคาทนุ 14 4,005,920 - - -

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 17.1 - - 141,307,367 -

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย

   - การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 17.1 - - 111,076,000 -

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอาคาร และอุปกรณ์ 18 29,444,459 - - -

กําไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 16 (60,734,025) - - -

ขาดทนุจากการจาํหน่ายและ

   ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 7,961,627 5,337,220 - -

ขาดทนุจากการปรบัมลูค่ายตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 332,832 - 19,494 -

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น (288,911) (88,870) (191,417) (107,647)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 440,871 4,510,498 634,448 4,079,788

รายไดด้อกเบีย้ (2,955,051) (3,592,613) (152,323,382) (61,344,946)

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 36,138,541 55,716,212 27,222,857 45,794,152

รายไดเ้งนิปันผล 17.1 และ 30 - - (55,978,158) (35,233,571)

รายไดเ้งนิปันผล - การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 17.1 - - (137,349,135) -

สว่นแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 17.2 (40,685,648) (111,739,775) - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 83,649,627 89,514,654 (26,311,689) (21,947,086)

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 209,073,635 (251,821,609) 28,219,319 (3,145,665)

สนิคา้คงเหลอื (9,942,883) 14,649,358 (6,999,631) 4,146,305

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (61,227,760) (11,127,838) 2,331,307 (11,401,971)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 56,190,782 (18,140,211) - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (166,185,885) 283,801,363 24,447,253 2,167,315

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (3,199,206) (5,165,926) 2,234,065 (597,689)

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 893,924 - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 108,358,310 102,603,715 23,920,624 (30,778,791)

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

จ่ายภาษเีงนิได้ (14,157,810) (4,219,467) (2,100,895) (1,397,674)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 94,200,500 101,106,781 21,819,729 (29,453,932)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ 54,577 2,537,652 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 10,657 - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร (36,669,010) (22,555,454) (26,084,661) (345,300)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ทีร่วมเป็นตน้ทนุ

ของสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงือ่นไข 31 - (3,177,097) - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทนุในบรษิทัยอ่ย 17.1 - - (2,999,400) (30,407)

เงนิสดรบัสทุธจิากการจาํหน่ายการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 16 197,099,570 - - -

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - (58,640,000) (127,000,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืจากบรษิทัยอ่ย 36.5 - - 80,242,354 79,823,277

ดอกเบีย้รบั 2,955,051 3,583,460 132,274,397 160,860,496

เงนิปันผลรบั 17.1 และ 17.2 164,037,572 152,976,401 50,430,366 27,781,363

เงนิปันผลรบั - การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 17.1 - - 137,349,135 -

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 327,488,417 133,364,962 312,572,191 141,089,429

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23.1 888,584,493 1,871,671,206 783,554,559 1,625,540,755

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23.1 (1,033,354,913) (2,052,748,946) (898,760,978) (1,807,418,495)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 36.6 - - 81,821,330 -

23.2 - (50,000,000) - (50,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 300,000,000 175,000,000 300,000,000 175,000,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 (206,834,000) (53,556,000) (169,000,000) -

เงนิสดจ่ายชาํระหุน้กู้ 23.2 (400,000,000) - (400,000,000) -

เงนิสดจ่ายตน้ทนุการทาํรายการของเงนิกูย้มื 23.1 (3,000,000) - (3,000,000) -

เงนิสดจ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 25 (10,371,573) - (2,887,568) -

เงนิสดจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม

จากการชาํระบญัชบีรษิทัยอ่ย - (119) - -

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม

จากการออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 600 - - -

ดอกเบีย้จ่าย (37,446,015) (51,771,885) (28,025,813) (41,549,572)

เงนิปันผลจ่าย 28 (6,151,499) - (6,151,499) -

เงนิปันผลจ่ายของบรษิทัยอ่ยใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 17.1 (11,733,628) - - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (520,306,535) (161,405,744) (342,449,969) (98,427,312)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (98,617,618) 73,065,999 (8,058,049) 13,208,185

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

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

1,853,543 (8,850,679) (3,486) (74,070)
และรายการเทยีบเทา่เงนิสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 11 101,325,821 198,089,896 23,764,965 31,826,500

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซือ้สนิทรพัยถ์าวร 3,372,197         5,379,170 3,372,197         -

เงนิปันผลคา้งรบั 17.1 - - 13,000,000       7,452,208

จ่ายหุน้ปันผล 28 55,355,129       - 55,355,129       -

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 35 16,464,764       - 16,464,764       -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 98 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

18 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ซอีอยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลเมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีน 
เป็นบรษิัทในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสำมญัของบรษิัทได้รบัอนุมตัิเป็นหลกัทรพัย์ 
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยใ์หม ่(MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่88 ซอยบำงนำ - ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรจดัหำอำหำรและ
วตัถุดบิส ำหรบัลกูคำ้ในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั และกำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
2.1 กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019 

 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) โดยทีเ่ศรษฐกจิ
โลกยงัคงเผชญิควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั COVID-19 แต่สถำนกำรณ์ภำยในประเทศได้ผ่อน
คลำย ภำครฐัควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคดขีึน้ สว่นรำคำน ้ำมนัดบิไดป้รบัสงูขึน้จำกทีร่ะดบั 20-30 ดอลลำรส์หรฐัต่อบำเรลใน
เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 เป็น 50 ดอลลำร์สหรฐัต่อบำเรลในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563 ในด้ำนปรมิำณกำรขำยน ้ำมนัของกลุ่ม
กจิกำรยงัคงเพิม่สงูขึน้อยำ่งต่อเนื่อง หำกเปรยีบเทยีบ ปรมิำณกำรขำยน ้ำมนัในปี 2563 มมีำกกวำ่ปี 2562 เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรยงัคง
มลีกูคำ้รำยใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ ท ำใหร้ำยไดข้องกลุ่มกจิกำรจำกกำรขำยน ้ำมนัไม่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชือ้
ไวรสั COVID-19 
 

2.2 กำรขำยกลุ่มกิจกำรโซล่ำร ์
 
เมื่อวนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่2/2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ี
จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดใน 8 บรษิทั ซึ่งประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ (กลุ่มกิจกำรโซล่ำร์) กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวท ำด้วยวธิโีอนกิจกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer) 
ใหก้บัผูซ้ือ้ โดยมมีลูคำ่จ ำหน่ำยรวมทัง้สิน้ 215.00 ลำ้นบำท  
 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนเสรจ็สมบรูณ์เมือ่วนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และสญูเสยีกำรควบคุมในบรษิทัยอ่ยตัง้แต่วนั
ดงักล่ำว ตำมรำยละเอยีดทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 16 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิบำงรำยกำรรวมถงึตรำสำรอนุพนัธ ์
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและกำรใช้ 
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยประมำณกำรทำงบญัช ี
ทีส่ ำคญั ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่เีนื้อควำม
ขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง และข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว 
COVID-19 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ  
 
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 

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

เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธ ิ
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
เกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำใชแ้ละปรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 นโยบำย
กำรบญัชใีหม่ไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6 และผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัเหล่ำนี้มำใชเ้ป็นครัง้แรกไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5 
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4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิกำรทีเ่สนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบดว้ยกจิกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่ง 

ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ 
รวมทัง้ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของ
กจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกจิ” ใหม ่ 
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก ำหนดกำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำ
ดอกเบี้ยอำ้งองิ เช่น อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ 
กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดใหก้จิกำรใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบ
โดยตรงจำกควำมไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ง)  กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8  
เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ  
”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ และ
อธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
 

จ) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรน
ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิ
ว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้
กำรจ่ำยค่ำเชำ่ในระหว่ำงวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผอ่นปรนดงักล่ำวตอ้ง
น ำมำถือปฏบิตักิบังบกำรเงนิประจ ำปีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กจิกำรสำมำรถถอืปฏบิตัิ
ก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้ 
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4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรือ่ง สญัญำเชำ่ เกีย่วกบัแนวผอ่นปรนในทำงปฏบิตักิรณี
มกีำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำทีเ่ขำ้เงือ่นไขทีก่ ำหนดซึง่เกดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ (เชน่ กำรทดแทนอตัรำ THBFIX 
ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิใหมซ่ึง่เป็นผลมำจำกกำรยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ชำ่ตอ้งวดัมลูคำ่หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม ่โดยใชอ้ตัรำคดิ
ลดทีป่รบัปรุงซึ่งสะทอ้นกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ย เพื่อคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยทีเ่ปลี่ยนแปลงไป โดยอนุญำตใหถ้อืปฏบิตัิ
ก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้ 
 

4.4 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสั 
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำหรบักิจกำรที่มรีอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้พจิำรณำและเลอืกใช้ขอ้ยกเวน้ส ำหรบั
เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

1) กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยวธิอีย่ำงง่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง 
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ต้องน ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำ
ของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ กลุ่มกจิกำรสำมำรถใชข้อ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี (Historical credit 
loss) หรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลลพัธใ์กล้เคยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้
จำกขอ้มูลทีม่แีละหำไดโ้ดยไม่ใชค้วำมพยำยำมหรอืตน้ทุนทีส่งูเกนิไปมำใชใ้นกำรตัง้ส ำรอง ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัิ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2) กำรกลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดก้ำรรอตดับญัชตีำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มคีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำ
ประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ำ ไม่มคีวำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชดีงักล่ำว ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำร
ยงัตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3) กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 สญัญำเชำ่ 

 

ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรในฐำนะผู้เช่ำได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่ม
กจิกำรถือปฏบิตักิบัทุกสญัญำที่ได้รบักำรลดค่ำเช่ำ โดยเลอืกที่จะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวมำถอืเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
สญัญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 สัญญำเช่ำ ซึ่งรำยกำรปรบัปรุงเมื่อได้รบักำรลดค่ำเช่ำ
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
• ทยอยปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีค่รบก ำหนดแต่ละงวดตำมสดัส่วนทีไ่ดส้ว่นลดตลอดชว่งเวลำทีไ่ดร้บักำรลดคำ่เชำ่ 
• กลบัรำยกำรค่ำเสื่อมทีเ่กดิขึน้จำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีย่งัคงรบัรูใ้นแต่ละงวดตำม

สดัส่วนของคำ่เชำ่ทีล่ดลง 
• บนัทกึผลต่ำงทีเ่กดิขึน้ในงบก ำไรหรอืขำดทุน 
• ไมป่รบัปรุงมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ และวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทัง้หมดใหม ่ตำมสดัสว่นทีเ่หลอือยูข่องสญัญำ

เชำ่ทีไ่ดร้บักำรลดคำ่เชำ่ 
 

ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 

5.1 รำยกำรปรบัปรงุส ำหรบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 
 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 มำใชป้ฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรรบัรู้สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำ
เชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีเ่คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชเีดมิ ฉบบัที ่17 เรือ่งสญัญำเชำ่ กลุ่ม
กจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 มำใชป้ฏบิตัโิดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมของกำรเริม่ใชม้ำตรฐำน
ใหมใ่นวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 

ก) วธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกใช ้
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 

• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำ

เชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใช้ขอ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีที่สญัญำให้สทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำร

พจิำรณำของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำร
ประเมนิวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 

ข) กำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
 

สนิทรพัย์สทิธกิำรใชจ้ะถูกรบัรูด้ว้ยจ ำนวนที่เท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และปรบัปรุง
ดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิคำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำหรอืคำ่เชำ่คำ้งช ำระ 

 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเชำ่กำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่คงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละ
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 

 
กำรกระทบยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 งบกำรเงิน 

รวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
212,954,087 

 
3,629,710 

(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่   
          ณ วนัทีน่ ำมำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใชเ้ป็นครัง้แรก (72,250,549)  (366,553) 
(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (928,980) (928,977) 
(หกั): สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็น    
             คำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (257,985) (133,525) 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหมแ่ละเคยรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร (788,029) (585,998) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกมำตรฐำนทีเ่ปลีย่นไป   
          เกีย่วกบักำรต่อสญัญำ 13,212,508 13,212,508 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 151,941,052 14,827,165 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 10,082,205 1,012,826 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 141,858,847 13,814,339 
 151,941,052 14,827,165 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรู ้เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงิน 

รวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 

1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
   
อำคำร 27,895,618 14,827,165 
พืน้ทีต่ดิตัง้แผงโซลำร ์ 119,129,665 - 
ยำนพำหนะ 426,897 - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้  147,452,180 14,827,165 

 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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5.2 รำยกำรปรบัปรงุส ำหรบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสม 
ตน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
- ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้ 
- กำรรบัรูม้ลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรได้พจิำรณำแล้วว่ำไม่มผีลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นจำกเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยและสญัญำค ้ำประกนัทำง
กำรเงนิ 
 

5.3 ผลกระทบของงบกำรเงินจำกกำรปรบัปรงุรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรปรบัใช้ TFRS 16 และ 
TFRS 9 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ  รำยกำรปรบัปรงุ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     

สินทรพัย ์     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 784,190,850 (5,517,662) - 778,673,188 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 318,597 - 318,597 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 147,452,180 147,452,180 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 4,253,081 1,100,760 - 5,353,841 
     
หน้ีสิน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - - 10,082,205 10,082,205 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 4,488,872 - (4,488,872) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 141,858,847 141,858,847 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม (25,962,495) (4,174,488)  - (30,136,983) 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 16,344,805 76,184 - 16,420,989 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ  รำยกำรปรบัปรงุ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 

     
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     

สินทรพัย ์     

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 202,794,735 (5,517,662) - 197,277,073 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 13,860 - 13,860 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 14,827,165 14,827,165 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 4,314,690 1,100,760 - 5,415,450 
     
หน้ีสิน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี  - - 1,012,826 1,012,826 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 13,814,339 13,814,339 
     
ส่วนของเจ้ำของ     

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 130,149,123 (4,403,041) - 125,746,082 
 
กำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิข้ำงต้นไม่มีผลกระทบต่อกำรเปิดเผยข้อมูลตำมส่วนงำนและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดทีเ่คยน ำเสนอ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บรษิทัยอ่ยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอืมสีทิธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำร
ควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน โดยตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วกบักำรซื้อเงนิลงทุน
จะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน เงนิปันผลรบัจะบนัทกึเป็นรำยไดใ้นก ำไรขำดทุน 
 

ข)  กำรร่วมกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนัหรอืกำรรว่มคำ้ โดยขึน้อยูก่บัสทิธแิละภำระผกูพนั
ตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
การด าเนินงานรว่มกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์และมภีำระผูกพนัในหนี้สนิ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยทีร่่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึน้ ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวจะแสดง
รวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
การรว่มคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน เงนิปันผลรบัจะบนัทกึเป็นรำยไดใ้นก ำไร
ขำดทุน 
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ค) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูม้ลูคำ่ภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ดว้ยสว่นแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผูไ้ดร้บักำรลงทุน
ตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในกำร
รว่มคำ้นัน้ซึง่รวมถงึสว่นไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูส้ว่นแบ่งขำดทุนทีเ่กนิกวำ่ส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้นัน้ 
เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพือ่ช ำระภำระผกูพนัแทนกำรรว่มคำ้ 
 

ง) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม
เชน่เดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหวำ่งรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้น
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำร
ถอืครองในกำรรว่มคำ้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมหรอืกำรควบคุมร่วม เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม 
ส่วนต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึ
บญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  กำรร่วมคำ้ หรอื
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

จ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ  
ในรำยกำรระหวำ่งกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัสว่นทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ 
ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำ 
เกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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6.2 กำรรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 

ผลรวมของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูค่ำของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนที่เกินกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นคำ่ควำมนิยม แต่หำกน้อยกวำ่มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 

หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ  จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจดัท ำ  
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรตอ้งปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัตน้งวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่
น ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร 
 

ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 

ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำร  
จะตดัรำยกำรนี้ออกเมือ่ขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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6.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิน ำเสนอในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำร 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิชส่กุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะ

กำรเงนินัน้ 
• รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
6.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม และเงนิลงทุนระยะสัน้อื่น 
ทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
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6.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 
ลกูหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระซึง่เกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูล้กูหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็น
รำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดั
มลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.7(ฉ) 
 

6.6 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบักำรซือ้ หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหวำ่งท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ คำ่แรงทำงตรง 
คำ่ใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และคำ่โสหุย้ในกำรผลติ และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพือ่ใหส้นิคำ้นัน้อยูใ่นสภำพและสถำนทีปั่จจุบนั 
 
มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตธิุรกจิหกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รปู
รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคีำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก)  กำรจดัประเภท 

 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนเป็น 4 ประเภท คอื 1) เงนิลงทุนเพื่อคำ้ 2) เงนิลงทุนเผื่อขำย 3) 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก ำหนด และ 4) เงนิลงทุนทัว่ไป ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภท
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบรหิำร
สนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) 
หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูคำ่เงนิลงทุนในตรำ
สำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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ข)  กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกเมื่อ
สทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค)  กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุน  
กำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้
เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

ง)  ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำซึ่ง

ประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำก
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น  ก ำไรหรอืขำดทุนที่
เกดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุนอื่นพรอ้มกบั
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงใน
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น  รำยไดด้อกเบีย้จะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดง
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขกำร

วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธิในก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในรอบระยะเวลำที่เกิด
รำยกำร 
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จ)  ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิรรม
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุน
อื่น ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็   
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

ฉ)  กำรดอ้ยคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้
กำรคำ้ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้   
 
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญั
หรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
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6.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำยเมือ่มลูคำ่ตำมบญัชทีีจ่ะ
ได้รบัคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำก สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน  
(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนทีต่ ่ำกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชกีบัมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ส ำหรบักำรปรบัลดมลูคำ่ของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)เพือ่ใหเ้ท่ำกบั
มูลค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึน้ในมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิ  
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 

กลุ่มกจิกำรจะไมค่ดิคำ่เสือ่มรำคำหรอืคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 
 

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิประกอบด้วยองค์ประกอบของกิจกำรที่ยกเลกิที่ได้ถูกจ ำหน่ำยออกไปหรอืได้ถูกจดัประเภทไว้เป็น
สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพืน้ทีท่ำงภูมศิำสตรแ์ยกต่ำงหำกหรอืเป็นสว่นหนึ่งของแผนรว่ม
ทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตรห์รอืเป็นบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมำโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อขำยต่อ โดยกลุ่มกจิกำร
จะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

6.9 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 

ทีด่นิ แสดงดว้ยรำคำทุนหลงัหกัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้ม)ี อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อม
รำคำสะสม และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม (ถำ้ม)ี  
 

ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ  
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
สว่นปรบัปรุงอำคำร 5 ปี 
เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5 ปี 
อุปกรณ์ผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงทติย ์ 5 - 25 ปี 
ยำนพำหนะ 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

5 ปี 
8 - 15 ปี 

 

กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูคำ่คงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
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6.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบันทึกเป็นสินทรพัย์ไม่มีตัวตนโดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ  
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 10 ปี 
 

6.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกิจกำร  
จะทดสอบกำรดอ้ยคำ่เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
จะรบัรูเ้มื่อมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำ
ระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อย ค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
 

6.12 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ปลีย่นนโยบำยกำรบญัชใีหม่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ซึง่กลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดั
ประเภทสญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ หรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน  
แต่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้สญัญำเช่ำเป็นสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ  
เมือ่สนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่พรอ้มใชง้ำน 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่วดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีย่งัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึ กำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) หกัลกูหนี้สิง่จงูใจตำมสญัญำเชำ่ 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรำ ซึง่กำรวดัมลูคำ่เริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรำ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล  
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัเพือ่กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ หำกขอ้ก ำหนดสญัญำเชำ่แสดงใหเ้หน็วำ่กลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใหร้วมระยะเวลำตำมสทิธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผล
ทีผู่เ้ชำ่จะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
 
คำ่เช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอด
ระยะเวลำสญัญำเชำ่ดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีค่งเหลอือยู่ 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

35 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมลูคำ่โดยใชร้ำคำทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• จ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรวดัมลูคำ่เริม่แรก 
• กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใด ๆ ที่จ่ำยช ำระ ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีลหรอืก่อนวนัที่สญัญำเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตำม

สญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ชำ่ และ 
• ประมำณกำรตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรือ้และกำรขนยำ้ยสนิทรพัยอ์ำ้งองิ กำรบูรณะสถำนทีต่ัง้ของสนิทรพัย์

อำ้งองิหรอืกำรบรูณะสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหอ้ยูใ่นสภำพตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขของสญัญำเชำ่ 
 
สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้จะถูกคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุที่ส ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ  
หำกสญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมือ่สิน้สุดอำยุสญัญำเชำ่หรอืหำกรำคำทุนของสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใช้ สะท้อนว่ำผู้เช่ำจะใช้สทิธเิลอืกซื้อ ผู้เช่ำต้องคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้จำกวนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถึง  
วนัสิน้สดุอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ  
 
คำ่เชำ่ทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเชำ่ระยะสัน้
คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 
สญัญำเช่ำ – กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 

 

ในกรณีเป็นผูใ้หเ้ชำ่กลุ่มกจิกำรจะมกีำรจดัประเภทสญัญำเชำ่แต่ละสญัญำเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนหรอืสญัญำเชำ่เงนิทุน 

 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำเงนิทุนบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำ

เชำ่ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไมไ่ดค้ดิลดกบัมลูคำ่ปัจจุบนัของลกูหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิี

เงนิลงทุนสุทธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมลูคำ่ลกูหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุนเริม่แรก

และจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 

 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำกำร

ใหเ้ช่ำ กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์

อำ้งองิ และรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเชำ่ โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำ

ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์
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6.13 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 

• หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำร 
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำง
กำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของหนี้สนิใหมน่ัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูคำ่ตำมบญัชทีี่
เหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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6.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยืมที่กู้มำทัว่ไปและที่กู้มำโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอืกำรผลิต
สนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิ
กูย้มืทีกู่้มำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัยส์ิน้สุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ทีจ่ ำเป็นในกำร
เตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง 
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้น  
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจำ้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัขิึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ
ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ
เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสทิธิตำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษี 
เงนิได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ 
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6.16 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
(ก) ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน โบนัส ลำประจ ำปีทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรงของพนักงำน ซึ่งรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของ
พนกังำนไปจนถงึวนัสิน้สดุรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

(ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัติกองทุ น
ส ำรองเลีย้งชพี กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระเพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็น
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ 
 

(ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบัตรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของพนัธบตัรรฐับำลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(ง) ผลประโยชน์เมือ่เลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมือ่ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 
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6.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

6.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมญัและหุ้นบุรมิสทิธิชนิดไถ่ถอนไม่ได้และกิจกำรสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลได้อย่ำงอิสระจะจดัประเภท ไว ้
เป็นสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดง เป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 

6.19 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
(ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร 

 
รำยได้หลกัรวมถึงรำยได้ที่เกิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบัจำก  
กำรขนสง่สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
รำยไดร้บัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิลว้เสรจ็ โดยกำรส่งมอบสนิคำ้หรอืบรกิำรทีส่ญัญำว่ำจะใหแ้ก่
ลกูคำ้ กำรส่งมอบเกดิขึน้กต็่อเมื่อลูกคำ้มอี ำนำจควบคุมสนิคำ้หรอืบรกิำรนัน้ กำรควบคุมในสนิคำ้และบรกิำรไดโ้อนไป
ยงัลกูคำ้เมือ่มกีำรส่งมอบสนิคำ้หรอืบรกิำรใหล้กูคำ้ โดยกำรสง่มอบจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรส่งสนิคำ้และบรกิำรไปยงัสถำนที่
ทีก่ ำหนด ลูกหนี้จะถูกบนัทกึเมือ่สนิคำ้และบรกิำรไดส้ง่มอบซึง่เป็นภำระทีต่อ้งปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง  
 
รำยไดจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่ะบุไวใ้นสญัญำสุทธจิำกภำษขีำย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกจิกำรใชป้ระสบกำรณ์ในอดตีใน
กำรประมำณกำรส่วนลดและเงนิคนื จ ำนวนของสิง่ตอบแทนทีผ่นัแปรจะรวมเป็นรำยไดเ้ฉพำะในกรณีทีม่คีวำมเป็นไปได้
คอ่นขำ้งแน่ในระดบัสงูมำกวำ่จะไมม่กีำรกลบัรำยกำรทีม่นียัส ำคญั 
 
สนิคำ้หรอืบรกิำรทีแ่ตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั มกีำรรบัรูร้ำยกำรแยกกนั ส่วนลดหรอืเงนิคนืจำกรำคำตำมสญัญำ
จะถูกปันสว่นไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสนิคำ้หรอืบรกิำร 
 

(ข) รำยไดอ้ืน่ 
 
• รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
• รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
• รำยไดอ้ื่นๆ รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
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6.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมือ่กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6.21 อนุพนัธท์ำงกำรเงิน 
 
ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่ไดร้บัรูอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงนิเป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิในงบกำรเงนิ 
โดยจะรบัรูเ้ป็นก ำไรขำดทุนเมือ่มกีำรจ่ำยช ำระ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 อนุพนัธท์ำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ ์
และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดเ้ลอืกใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในกำรบนัทกึรำยกำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 

6.22 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรใหก้ำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีร่บัรู้
เริม่แรก และรบัรูม้ลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกวำ่ระหวำ่ง 
 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมลูค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหวำ่ง ก) กระแสเงนิสดตำม
สญัญำของหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีจ่ะตอ้งจ่ำยช ำระในกรณีทีไ่ม่มกีำรค ้ำประกนัดงักล่ำว หรอืกำรประมำณ
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพือ่โอนภำระผกูพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืคำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้บัผลตอบแทน มลูคำ่ยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นสว่นหนึ่ง
ของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
 กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ซึง่ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ควำม
เสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำม
เสีย่งของกลุ่มกจิกำรจงึมุง่เน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้
 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศอนัเกีย่วเนื่องมำจำกรำยกำรซื้อขำยสนิคำ้และสนิทรพัย์
และหนี้สนิสุทธซิึง่เป็นสกุลเงนิทีไ่ม่ใช่สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรมแีนวทำง
บรหิำรควำมเสีย่งโดยพจิำรณำกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม   

 
ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 

ดอลลำร ์
สิงคโปร ์
พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

 
บำท 

พนับำท 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 

ดอลลำร ์
สิงคโปร ์
พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

 
บำท 

พนับำท 
         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ         
   เงนิสด  956   2,570   103   -     963   3,470   -     -    
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น         
   - สทุธ ิ  917   -     -     -     1,838   1,792   -     -    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  -     (234)  (108)  (154)  -     (2,067)  -     -    
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 งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 
ดอลลำห์สหรฐั 

พนับำท 
ดอลลำห์สหรฐั 

พนับำท 

   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  956   963  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ  917   1,838  
 
กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นไม่ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ก ำไรสทุธขิองกลุ่มกจิกำรอยำ่งมสีำระส ำคญั 
 
ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยจำกเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย เงนิกู้ยมื จำกสถำบนั
กำรเงนิและจำกบรษิทัย่อย และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรมอีตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวัหรอือตัรำดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนัยกเวน้เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ย 
 
ควำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดของอตัรำดอกเบีย้คอืควำมเสีย่งทีก่ำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดจะสง่ผลกระทบ
ต่อกระแสเงนิสดทีเ่กดิจำกสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร ดงันัน้กำรกูย้มืดว้ยอตัรำดอกเบีย้ผนัแปรจงึท ำให้
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดของอตัรำดอกเบี้ย ในขณะทีค่วำมเสีย่งจำกมูลค่ำยุตธิรรมของอตัรำดอกเบีย้คอื
ควำมเสีย่งทีมู่ลค่ำของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทำงกำรเงนิและตรำสำรอนุพนัธ์จะเปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรจะเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยเพื่อบรหิำรควำมเสีย่งดงักล่ำวเมื่อ
จ ำเป็น 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัทีม่คีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้สำมำรถจดัตำมประเภทของอตัรำดอกเบีย้และวนัครบ
ก ำหนด ไดด้งันี้  
 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 43,376 - - 57,950  101,326  0.04-0.13 
 - - - 43,376 - - 57,950  101,326   
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  33,000  - -  44,576  - - -  77,576  3.50-4.00  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - -  129,883   174,434  - -  304,317  3.47-4.47 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  11,935   15,550   7,732  - - - -  35,217  3.81-6.00 
  44,935   15,550   7,732   174,459   174,434   -     -     417,110   
 
 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - -  1,610  - -  196,480   198,090   0.50-0.63  
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - - -  55  - - -  55  0.38 
  -     -     -     1,665   -     -     196,480   198,145     
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  15,000  - -  209,064  - - -  224,064  3.75-5.00 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - -  116,326   271,602   6,968  -  394,896  4.00-5.25 
หุน้กู ้  399,555  - - - - - -  399,555  5.9 
  414,555   -     -     325,390   271,602   6,968   -    1,018,515   
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -     -     -     21,535   -     -     2,230   23,765  0.04-0.13 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - - 8,100 - - - 8,100 4.05 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย - - 1,350,638 227,540 - - - 1,578,178 1.55-5.65 
  -     -    1,350,638   257,175   -     -     2,230  1,610,043   
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  33,000  - -  14,750  - - - 47,750   3.50-4.00  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ย  81,821  - - - - - -  81,821  0.5 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - -  129,883   174,434  - -  304,317  3.47-4.47 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  6,269   14,403   7,732  - - - -  28,404  3.81-6.00 
  121,090   14,403   7,732   144,633   174,434   -     -     462,292   
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -     -     -     1,343   -     -     30,484   31,827   0.50-0.63  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - -  220,000  - - -  220,000   1.55-5.05  
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย - - 1,387,880  - - - - 1,387,880   1.55-5.65  
  -     -    1,387,880   221,343   -     -     30,484  1,639,707   
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  15,000  - -  147,956  - - -  162,956   4.00-4.75  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - -  60,000   115,000  - -  175,000   4.00  
หุน้กู ้  399,555  - - - - - -  399,555   5.90  
  414,555   -     -     207,956   115,000   -     -     737,511   
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจะมคีวำมอ่อนไหวจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบีย้ ดงันี้ 
 
 ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1)* 

 
(3,055)  

 
  (6,023) 

 
  (619) 

 
  (1,016) 

อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1  
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1)* 

 
 3,440 

 
  6,036  

 
  809  

 
  1,027  

  * โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

ค) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นรำคำจำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำน ้ำมนัในตลำด ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมนั 
อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนแปลงรำคำน ้ำมนัในตลำดดงักล่ำว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อก ำไรอย่ำงมีสำระส ำคญั เนื่องจำก
นโยบำยดำ้นกำรก ำหนดรำคำขำย ใชว้ธิบีวกก ำไรสว่นเพิม่จำกรำคำตน้ทุน อกีทัง้กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรเกบ็ส ำรองน ้ำมนั จงึ
ไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนั กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำท ำสญัญำซื้อขำยน ้ำมนัล่วงหน้ำเพื่อบรหิำร
ควำมเสีย่งดำ้นรำคำตำมควำมเหมำะสม 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำม
สญัญำของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่ทีใ่หแ้ก่ลกูคำ้ 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชือ่ถอืสงู 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำว ซึ่ง
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะท ำงำนพจิำรณำสนิเชื่อ ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ กำรขำยใหก้ลุ่มลูกคำ้รำยย่อยและลูกคำ้ทีม่คีวำมเสีย่ง
ดำ้นเครดติจะใหช้ ำระดว้ยเงนิสดเพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ  
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลูกคำ้แต่ละรำย
หรอืกำรกระจุกตวัในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง 
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ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำด
วำ่จะเกดิขึน้ ดงัต่อไปนี้ 
 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 
 
กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิข้ำงต้นและเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ ผู้บรหิำรได้พิจำรณำว่ำเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
นยัส ำคญั 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดอย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนที่
สำมำรถเบิกใช้ได้จำกวงเงนิด้ำนสนิเชื่อที่เพียงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถึงก ำหนด เพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
บรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร  ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดย
กำรคงไวซ้ึ่งวงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใชต้ำมทีเ่ปิดเผย
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 23 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องจำกกำรคดิลดไมม่นีัยส ำคญั 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ณ ปัจจบุนั 
พนับำท 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 77,576 - - 77,576 77,576 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ -   335,340 - -   335,340   335,340 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -   138,887   177,858 -   316,745   304,317 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 13,451 18,415 8,906 40,772 35,217 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ -   565,254   196,273 8,906   770,433   752,450 
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 งบกำรเงินรวม 

 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

ณ ปัจจบุนั 
พนับำท 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -   224,064    -      -      224,064    224,064  
หุน้กู ้ -   399,555    -      -      399,555    399,555  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ -   501,642    -      -      501,642    501,642  
หนี้สนิทำงกำรเงนิหมนุเวยีนอื่น -   5,379    -      -      5,379    5,379  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -   133,035    308,134    8,157    449,326    394,896  
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ -   1,263,675    308,134    8,157    1,579,966    1,525,536  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

  
มำกกวำ่ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ   -      47,750    -      -      47,750    47,750  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ย   81,821    -      -      -      81,821    81,821  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่   -      57,843    -      -      57,843    57,843  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ    -      138,887    177,858    -      316,745    304,317  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ   -      7,534    17,258    8,906    33,698    28,404  
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์   81,821    252,014    195,116    8,906    537,857    520,135  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 

 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -  162,956   -     -     162,956   162,956  
หุน้กู ้ -  399,555   -     -     399,555   399,555  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ -  32,399   -     -     32,399   32,399  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -   65,499   116,848   -      182,347   175,000 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ -   660,409   116,848   -      777,257   769,910   

 
7.2 กำรบริหำรส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ
กลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้งของทุนที่
เหมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออก
หุน้ใหมห่รอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
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8 มูลค่ำยติุธรรม 

 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1:  มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์หรอื

 หนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบัที ่2:  มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้

 อยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
• ขอ้มลูระดบัที ่3:  มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมลูคำ่โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
     

สินทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - 13,860 - 13,860 
สญัญำซือ้ขำยน ้ำมนัล่วงหน้ำ - 304,737 - - 
รวม - 318,597 - 13,860 
     
หน้ีสินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 5,635 - 5,635 - 
รวม 5,635 - 5,635 - 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิก ำหนดโดยขอ้มลูระดบั 2 อำ้งองิจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเทยีบกบัเงนิบำท
และรำคำน ้ำมนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิซึ่งเป็นขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด ผลกระทบของกำรคดิลดรำคำส ำหรบัตรำ
สำรอนุพนัธซ์ึง่มมีลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ไมม่สีำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมมีูลค่ำใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำตำมบญัช ีเนื่องจำก
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิระยะสัน้ ยกเวน้เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย ซึ่งได้
เปิดเผยมลูคำ่ยุตธิรรมไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 23 และ 36.5 ตำมล ำดบั 
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9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่นๆ ซึ่งรวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้  กลุ่มกจิกำรมปีระมำณกำร 
ทำงบญัชทีีส่ ำคญั ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ดงัต่อไปนี้ 
 
(ก) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มลูในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

(ข) กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและกำรรว่มคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและกำรร่วมคำ้เมื่อมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำ มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บั
คนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยหรอืกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชข้อง
หน่วยสนิทรพัย์ดงักล่ำว ในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กลุ่มกจิกำรอำศยักำรประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัจำกกำรคดิลดกระแส 
เงนิสดในอนำคตทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรใชห้น่วยสนิทรพัย์ ประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ช้  เปิดเผยไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่17 
 

(ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์ขึน้อยู่กบัปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั โดยประกอบดว้ย
สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงสมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคิดลด อตัรำเงนิเฟ้อ และอตัรำกำรขึ้นเงนิเดือนกำรเปลี่ยนแปลงของ
สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน รำยละเอยีดสมมตฐิำนทีส่ ำคญัเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่26 
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10 ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
ขอ้มลูตำมสว่นงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกจิกำร 
 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในทีผู่ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำน
อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยพจิำรณำจำก
ก ำไร (ขำดทุน) ของสว่นงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน คอื คณะกรรมกำรบรหิำร 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์ตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงำน หรือที่สำมำรถปันส่วนให้ส่วนงำนได้  
อยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรหลกัทีไ่มไ่ดปั้นสว่นประกอบดว้ย สนิทรพัยส์ว่นกลำง รำยไดอ้ื่น และคำ่ใชจ้่ำยสว่นกลำงทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตส้ว่นงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 5 สว่นงำน ดงันี้ 
 
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิส ำหรบัเรอืและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเล 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบกและอืน่ๆ 
ค) กำรจดัหำอำหำรและวตัถุดบิส ำหรบัลกูคำ้ในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั 
ง) กำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว 
จ) กำรผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำรเ์ซลล์ 
 
สว่นงำน จ แสดงเป็นสว่นงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยสว่นงำนนี้ใหก้บับุคคลภำยนอก ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 16 
 
รำยละเอยีดขอ้มลูตำมสว่นงำนด ำเนินงำนมดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี       
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 4,240,032,248 901,387,425 120,458,097 13,088,845 5,274,966,615 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 131,002,232 9,184,988 (16,385,158) (47,144,937) 76,657,125 
      
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้      
   - ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 4,240,032,248 901,387,425 120,458,097 13,088,845 5,274,966,615 
   - ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 481,132,708 10,897,719 52,371,157 - 544,401,584 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์่วนกลำง)     1,659,117,364 
สนิทรพัยร์วม     2,203,518,948 
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 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี      

   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 5,697,324,688 415,009,763 48,827,937 255,201,298 6,416,363,686 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 125,327,842 3,167,448 1,911,107 (37,710,298) 92,696,099 
      
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้      
   - ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 5,697,324,688 415,009,763 48,827,937 255,201,298 6,416,363,686 
   - ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 717,401,473 25,612,152 10,438,322 - 753,451,947 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์่วนกลำง)     1,875,361,651 
สนิทรพัยข์องส่วนงำนทีย่กเลกิ (ส่วนงำน จ)     338,683,394 
สนิทรพัยร์วม     2,967,496,992 
 
ก ำไรของสว่นงำนสำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 

   
ก ำไรของสว่นงำน 76,657,125 92,696,099 
รำยกำรกระทบยอด   
รำยไดอ้ืน่ - สว่นกลำง 3,190,811 9,651,053 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - สว่นกลำง (130,061,340) (94,643,095) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สว่นกลำง 1,553,624 (213,543) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 16) 60,734,025 - 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - สว่นกลำง (25,427,335) (37,330,333) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกกำรรว่มคำ้ 40,685,648 111,739,775 
ภำษเีงนิได ้ (18,226,792) (17,464,877) 
ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 9,105,766 64,435,079 
ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 16) 22,435,118 8,707,194 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี 31,540,884 73,142,273 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่รีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งทีม่มีลูคำ่ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภูมศิำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนทำงภูมศิำสตร ์มดีงันี้ 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง 

รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

          
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 597,591,008 3,642,441,240 901,387,425 - 120,458,097 - 13,088,845 - 5,274,966,615 
          
ก ำไรของสว่นงำน 39,676,073 91,326,159 9,184,988 - (16,385,158) - (47,144,937) - 76,657,125 

 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง 

รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

          
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 922,100,650 4,775,224,038 415,009,763 - 48,827,937 - 255,201,298 - 6,416,363,686 
          
ก ำไรของสว่นงำน 21,250,931 104,076,911 3,167,448 - 1,911,107 - (37,710,298) - 92,696,099 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของ สว่นงำน ก ในต่ำงประเทศ เป็นรำยไดจ้ำกประเทศสงิคโปร ์จ ำนวน 3,580.19 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 4,239 ลำ้นบำท)  
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 30,037 30 - - 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 57,919,864 196,480,084 2,229,849 30,483,551 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ 43,375,920 1,609,782 21,535,116 1,342,949 
 101,325,821 198,089,896 23,764,965 31,826,500 
 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัยม์อีตัรำดอกเบีย้เฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 0.04 ถงึ 0.13 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.50 ถงึ 0.63 ต่อปี) 
 

12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ลกูหนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 529,940,051 738,000,060 135,912,647 164,342,673 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36.3) 45,907,267 39,698,484 26,257,543 26,930,857 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562: ค่ำเผือ่หนี้
สงสยัจะสญู) (33,180,978) (19,829,770) (23,928,251) (10,556,873) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 542,666,340 757,868,774 138,241,939 180,716,657 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   - กจิกำรอื่น 1,735,244 4,546,987 1,735,244 - 
    544,401,584 762,415,761 139,977,183 180,716,657 
     
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ36.3) 159,242 159,242 3,307,926 3,916,788 
ลกูหนี้อื่น – กจิกำรอื่น - 47,985 - - 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36.3) - - 20,048,985 - 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36.3) - - 13,000,000 7,496,284 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่สนิคำ้และบรกิำร  9,063,509 15,148,664 6,925,586 9,024,991 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,746,664 5,594,934 1,645,484 815,751 
อื่น ๆ 1,246,786 824,264 1,207,002 824,264 
 556,617,785 784,190,850 186,112,166 202,794,735 
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ลกูหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 410,573,380 608,470,768 95,546,486 107,401,476 
เกนิก ำหนดช ำระ:     
   1 - 60 วนั 105,865,078 106,349,925 27,895,885 33,072,114 
   61 - 120 วนั 14,668,704 29,121,521 6,169,953 27,348,081 
   121 - 180 วนั 1,009,440 9,296,267 1,009,440 9,296,267 
   181 - 240 วนั 2,074,110 3,705,027 1,904,425 2,484,724 
   241 – 300 วนั 526,517 - 526,517 - 
   เกนิกวำ่ 300 วนั 41,130,089 20,755,036 29,117,484 11,670,868 
 575,847,318 777,698,544 162,170,190 191,273,530 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้
สงสยัจะสญู) (33,180,978)  (19,829,770) (23,928,251)  (10,556,873) 
   542,666,340  757,868,774   138,241,939  180,716,657 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้สว่นใหญ่เป็นของลกูหนี้ทีม่อีำยุเกนิกวำ่ 300 วนั 
 
รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   19,829,770  12,897,671  10,556,873  8,552,015 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปีตำม TFRS 9  5,517,662  -  5,517,662  - 
     
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม  25,347,432 12,897,671 16,074,535 8,552,015 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุน     
   ในระหว่ำงปี   11,104,790 7,729,680   11,088,351 2,339,858 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิได ้ (841,000) - (841,000) - 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (2,393,635) (335,000) (2,393,635) (335,000) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (36,609) (462,581) - - 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   33,180,978 19,829,770   23,928,251 10,556,873 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 101,325,821 - 198,089,896 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - 545,407,612 - 763,447,252 
สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ - - 318,547 - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอื่น - 61,746,481 - 1,507,421 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 3,000 - 3,000 
 
  งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท บำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -  77,575,652  -  224,064,450  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 335,339,966 - 501,641,594 
หนี้สนิอนุพนัธ ์ 5,635  -    -  -    
หนี้สนิทำงกำรเงนิหมนุเวยีนอื่น -  330,084  -  5,501,606  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -  304,316,729  -  394,896,000  
หุน้กู ้ - - -  399,555,239  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  -  35,217,036  -  -    
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 23,764,965 - 31,826,500 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - 177,541,096 - 187,436,331 
สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ - - 13,860 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - 8,100,000 - 220,000,000 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย - 1,578,177,646 - 1,387,880,000 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท บำท 
 หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 47,750,031 -  162,956,450  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ย - 81,821,330 -  -    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 57,843,160 -  32,399,337  
หนี้สนิอนุพนัธ ์ 5,635 - -  -    
หนี้สนิทำงกำรเงนิหมนุเวยีนอื่น -  314,332  - 82,278 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 304,316,729 -  175,000,000  
หุน้กู ้  - - -  399,555,239  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  - 28,404,361 -  -    
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14 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

วตัถุดบิ 13,423,865 2,756,494 7,148,325 148,693 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 7,717,526 8,352,172 - - 
อะไหล ่ - 89,841 - - 
 21,141,391 11,198,507 7,148,325 148,693 
หกั คำ่เผือ่มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัต ่ำกวำ่รำคำทุน (4,005,920) - - - 
รวม 17,135,471 11,198,507 7,148,325 148,693 
 

15 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษมีลูคำ่เพิม่รอขอคนื 16,505,817 17,022,766 9,470,953 11,250,340 
ภำษซีือ้ทีย่งัไมถงึก ำหนดช ำระ 2,127,316 2,067,157 1,364,983 1,681,156 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนื 2,666,694 5,451,742 2,666,687 5,451,719 
เงนิค ้ำประกนักำรซือ้น ้ำมนั 60,074,200 - - - 
อื่นๆ 596,556 2,125,757 - - 
 81,970,583 26,667,422 13,502,623 18,383,215 
 

เงนิค ้ำประกนักำรซื้อน ้ำมนัเป็นเงนิทีบ่รษิทั Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดใ้หก้บัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งเพื่อจดัท ำ Standby letter of 
credit ใชเ้ป็นหลกัประกนักำรซือ้น ้ำมนั โดยมผีลถงึวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
 

16 กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 

เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที่ 2/2563 ไดม้มีตอินุมตัใิห้บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั  
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดใน 8 บรษิทั (กลุ่มกจิกำรโซล่ำร์) ซึ่งบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด ประกอบด้วย (1) บรษิัท สกำย โซล่ำร์ รูฟ จ ำกดั (2) บรษิัท สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั  
(3) บรษิัท เอ็น ดบัเบลิยู 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 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวดว้ยวธิีโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer) ให้กบัผู้ซื้อ โดยมมีูลค่ำกำรโอนกจิกำรรวมทัง้สิ้น 
215.00 ลำ้นบำท 
 

กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนเสรจ็สมบูรณ์เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และสูญเสยีกำรควบคุมในบรษิัทย่อยตัง้แต่วนั
ดงักล่ำว 
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รำยละเอยีดกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิของกลุ่มกจิกำรโซล่ำรม์ดีงันี้ 
 
ขอ้มลูผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิและกระแสเงนิสดทีน่ ำเสนอส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำย 29,429,788 56,700,293 
ตน้ทุนขำย (9,296,796) (30,858,710) 
ก ำไรขัน้ตน้ 20,132,992 25,841,583 
รำยไดอ้ืน่ 20,101,280 16,001 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (9,180,730) (6,835,986) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (7,197,546) (10,314,404) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 23,855,996 8,707,194 
ภำษเีงนิได ้ (1,420,878) - 
ก ำไรหลงัภำษเีงนิไดจ้ำกสว่นงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 22,435,118 8,707,194 
ก ำไรเบด็เสรจ็อืน่จำกสว่นงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 22,435,118 8,707,194 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 49,102,863 36,932,969 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน (10,157,719) (5,183,022) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (23,912,605) (33,402,993) 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ 15,032,539 (1,653,046) 
 
วนัที ่2 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ไดร้บัค่ำชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัเนื่องจำกเหตุเพลงิไหมพ้ื้นที่
ตดิตัง้แผงโซลำร ์โดยไดร้บัคำ่ชดเชยจำกคำ่ควำมเสยีหำยของสนิทรพัย ์เป็นจ ำนวน 19.97 ลำ้นบำท แสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 
รำยละเอยีดกำรจ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิมดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 บำท 
  

มลูคำ่ทีไ่ดร้บัจำกกำรโอนกจิกำร 215,000,000 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิีจ่ ำหน่ำย (154,265,975) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 60,734,025 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิเมือ่วนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 บำท 
  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 17,900,430 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 11,140,741 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 904,402 
อุปกรณ์ - สทุธ ิ 318,206,247 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,079,729 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 117,273,240 
รวมสนิทรพัย ์ 468,504,789 
  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 5,822,793 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,750,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 121,651,814 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 531,329 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย 1,420,878 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 182,062,000 
รวมหนี้สนิ 314,238,814 
  
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 154,265,975 
 
กำรกระทบยอดเงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 บำท 
  
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัมำ - เงนิสด 215,000,000 
หกั  เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (17,900,430) 
เงนิสดรบัสทุธจิำกกำรจ ำหน่ำย 197,099,570 
 
จำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรไดข้ำยกลุ่มกจิกำรโซล่ำรเ์สรจ็สมบูรณ์เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจงึไดโ้อนส่วนต ่ำจำกกำร
รวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนัจ ำนวน 74.05 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรซื้อกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์จำกบรษิัทภำยใต้กำรควบคุม
เดยีวกนัในอดตีไปยงัก ำไรสะสม 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรรว่มค้ำ 

 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 

    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ รำคำสทุธิ รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ รำคำสทุธิ 
ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

           
บริษทัย่อยทำงตรง           
Sea Oil Energy Limited หมูเ่กำะเบอรม์วิดำ้ กำรลงทุนในบรษิทัอืน่ 100.00 100.00 32 - 32 32 - 32 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.1 สงิคโปร ์ จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 75.00 174,146,327 - 174,146,327 174,146,327 - 174,146,327 
Sea Oil Offshore Limited 2 มำเลเซยี จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 100.00 100.00 977,400 - 977,400 977,400 - 977,400 
บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ไทย ผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑ์

ปิโตรเลยีมเหลวทุกชนิด 
99.99 99.99 189,823,947 (141,307,367) 48,516,580 189,823,947 - 189,823,947 

บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั 3 ไทย ลงทุนในบรษิทัอืน่ บรหิำรจดักำรและควบคมุ
ระบบไฟฟ้ำ และจ ำหน่ำยแผงโซลำรเ์ซลล ์

99.99 99.99 193,158,944 (111,076,000) 82,082,944 193,158,944 - 193,158,944 

Energon Pte Ltd. สงิคโปร ์ กำรลงทุนในบรษิทัอืน่ 100.00 100.00 30,407 - 30,407 30,407 - 30,407 
บรษิทั ไททนั ทเวนตี ้จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.99 - 999,800 - 999,800 - - - 
บรษิทั เวกำ้ ทเวนตี ้จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.99 - 999,800 - 999,800 - - - 
บรษิทั โอไรออน ทเวนตี ้จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.99 - 999,800 - 999,800 - - - 
รวม     561,136,457 (252,383,367) 308,753,090 558,137,057  558,137,057 
 
1  บรษิทัลงทุนใน Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. โดยเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 0.75 ลำ้นหุน้ หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ และหุน้บุรมิสทิธ ิ4.4 ลำ้นหุน้ หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ รวมเป็นสดัสว่นกำรลงทุนทัง้หมดรอ้ยละ 95.37 อยำ่งไรกต็ำม หุน้บุรมิสทิธเิป็นชนิดไมม่ี

สทิธอิอกเสยีง ดงันัน้บรษิทัจงึมสีดัสว่นสทิธใินกำรออกเสยีงรอ้ยละ 75.00 
2  Sea Oil Offshore Limited ไดห้ยุดด ำเนินธุรกจิเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 และอยูใ่นระหวำ่งขอคนืใบอนุญำตประกอบธุรกจิ โดย Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. จะเป็นผูจ้ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลกูคำ้เดมิของ Sea Oil Offshore Limited 

3  บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ไดม้กีำรจดทะเบยีนเลกิกจิกำร เมือ่วนัที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบนั อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชเีลกิกจิกำร 
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กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ยทำงออ้มดงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ รำคำสทุธิ รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ รำคำสทุธิ 
ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

           
บริษทัย่อยทำงอ้อม            
Sea Oil Petroleum AS (ถอืโดย  นอรเ์วย ์ จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 - 103,191 - 103,191 - - - 
   Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.)           
           
(ถอืโดย บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั)           
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์จ ำกดั1 ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ - 99.99 - - - 7,399,800 - 7,399,800 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั1 ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ - 99.99 - - - 17,999,800 - 17,999,800 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั1 ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ - 99.99 - - - 8,999,800 - 8,999,800 
บรษิทั สกำย โซลำ่ร ์รฟู จ ำกดั1 ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ - 99.99 - - - 8,999,800 - 8,999,800 
บรษิทั สกำย โซลำ่ร ์พำวเวอร ์จ ำกดั1 ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ - 99.99 - - - 9,999,800 - 9,999,800 
บรษิทั โซลำ่ร ์ทำวน์ จ ำกดั1 ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ - 99.99 - - - 8,999,800 - 8,999,800 
บรษิทั ซนันี่ โซล่ำ จ ำกดั1 ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ - 99.99 - - - 7,399,800 - 7,399,800 
บรษิทั ซนั ลงิค ์พำวเวอร ์จ ำกดั1 ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ - 99.99 - - - 3,399,800 - 3,399,800 
 
1  เมือ่วนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ไดม้จี ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทัง้หมด (หมำยเหตุ 16) 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย แสดงไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 

   
ณ วนัที ่1 มกรำคม  558,137,057 558,106,650 
กำรลงทุนเพิม่  2,999,400 30,407 
กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน (252,383,367) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  308,753,090 558,137,057 
 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ลงทุนในหุ้นสำมญัของ Energon Pte Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ใหม่จ ำนวน     
1 พนัหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นเงนิ 1 พนัเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 30,407 บำท คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
 
เมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ลงทุนในหุ้นสำมญัของ บรษิทั ไททนั ทเวนตี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทจดัตัง้ใหม่จ ำนวน       
1 หมืน่หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท คดิเป็นเงนิ 1.00 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด  
 
เมื่อวนัที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ลงทุนในหุ้นสำมญัของ บรษิัท เวก้ำ ทเวนตี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทจดัตัง้ใหม่จ ำนวน       
1 หมืน่หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท คดิเป็นเงนิ 1.00 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
 
เมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บรษิทั โอไรออน ทเวนตี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัจดัตัง้ใหม่จ ำนวน    
1 หมืน่หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท คดิเป็นเงนิ 1.00 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
 
เมื่อวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้ลงทุนในหุ้นสำมญัของ Sea Oil Petroleum AS ซึ่งเป็น
บรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหม่จ ำนวน 3 หมื่นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 โครนนอรเ์วย ์คดิเป็นเงนิ 30,000 โครนนอรเ์วย ์หรอืเทยีบเท่ำ 103,191 
บำท คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
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เงินปันผลรบัจำก Sea Oil Offshore Limited  
 

เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 Sea Oil Offshore Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุ้นสำมญัเป็นเงนิสด จ ำนวน 
0.85 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่ำ 25.54 ล้ำนบำท ให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้รบัเงนิปันผลทัง้จ ำนวนแล้วในวันที ่ 
24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

เงินปันผลรบัจำก Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  
 

ในไตรมำส 1 พ.ศ. 2562 และไตรมำส 4 พ.ศ. 2562 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัหุ้น
บุรมิสทิธเิป็นเงนิสด จ ำนวน 0.07 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ และ 0.25 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 2.24 ลำ้นบำท และ 7.45 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทัง้จ ำนวนแลว้ในวนัที ่18 มนีำคม พ.ศ. 2562 และ 13 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ตำมล ำดบั 
 

เมื่อวนัที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2563 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.ได้ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงนิสด 
จ ำนวน 0.25 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 7.78 ล้ำนบำท ให้แก่บรษิทั และได้ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุ้นสำมญั 
เป็นเงนิสด จ ำนวน 1.50 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 46.93 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้บรษิทั จ ำนวน 1.13  
ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื เทยีบเท่ำ 35.20 ล้ำนบำท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 0.37 ล้ำนเหรยีญสหรฐัหรอื
เทยีบเท่ำ 11.73 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทัง้จ ำนวนแลว้ในวนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 

เงินปันผลรบัจำก  Sea Oil Energy Limited 
 

เมื่อวนัที่ 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ได้ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุ้นสำมญัเป็นเงนิสด จ ำนวน 13.00 
ลำ้นบำท ใหแ้กบ่รษิทั  
 

กำรด้อยค่ำเงินลงทุนบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
 

เงนิลงทุนของบรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั มมีูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนเนื่องจำก
กำรลดลงของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย บรษิทัไดม้กีำรค ำนวณมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืโดยกำรใชว้ธิมีูลค่ำยุตธิรรม
หกัด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยแห่งนี้ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนใช้วิธีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี
ปรบัปรุงดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ มลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยของบรษิทัยอ่ยมจี ำนวน 
48.52 ล้ำนบำท ดงันัน้บรษิัทจงึรบัรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยจ ำนวน 141.31 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร  
 

เงินปันผลรบัและกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทั ลีฟวิง เอน็เนอรจี์ จ ำกดั (ลีฟวิง) - กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 

เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของลฟีวงิ ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุน้สำมญัเป็นเงนิสด 
จ ำนวน 137.35 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้บรษิทั จ ำนวน 137.35 ล้ำนบำท และส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 
จ ำนวน 365.00 บำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวเมือ่วนัที ่30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ลฟีวงิ ได้มกีำรขำยกลุ่มกจิกำรโซล่ำร์ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทัง้หมด ลฟีวงิไม่มกีำรด ำเนินงำน
หลงัจำกกำรขำยบรษิทัย่อยดงักล่ำว หลงัจำกบรษิทัรบัเงนิปันผลจำกลฟีวงิ มูลค่ำเงนิลงทุนของบรษิทัในลฟีวงิมมีูลค่ำสูงกว่ำ
สนิทรพัยส์ุทธขิองลฟีวงิ ดงันัน้บรษิทัจงึรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในลฟีวงิในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตัง้แต่ไตร
มำส 3 ปี พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวน 111.08 ลำ้นบำท 
 

เงนิปันผลจำกลีฟวงิ จ ำนวน 137.35 ล้ำนบำท ได้แสดงเป็นเงนิปันผลรบัในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
เงนิลงทุนในลฟีวงิจ ำนวน 111.08 ลำ้นบำท ไดแ้สดงเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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17.2 เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ 

 

เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น งบกำรเงินรวม 

   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 

       

Pan Orient Energy  หมูเ่กำะเบอรม์วิดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและ 49.99 49.99 1,103,808,311 1,227,160,236 
   (Siam) Ltd.  ผลติน ้ำมนัปิโตรเลยีม     
  และก๊ำซธรรมชำต ิ     
 

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. (POES) ถอืหุน้โดยบรษิทั Sea Oil Energy Limited รอ้ยละ 49.99 และ Pan Orient Petroleum Pte. 
รอ้ยละ 50.01 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนใน POES เป็นกำรร่วมคำ้ เนื่องจำกกำรตดัสนิใจในกำรด ำเนินงำน ของ POES 
ตอ้งไดร้บัมตทิีเ่ป็นเอกฉนัทจ์ำกผูถ้อืหุน้ทุกรำย  
 

ปัจจุบนั POES ไดร้บัสมัปทำนปิโตรเลยีมหลุม L53/48 ณ อ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี แสดงไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,227,160,236 1,268,396,862 
สว่นแบ่งก ำไรจำกกำรรว่มคำ้ 40,685,648 111,739,775 
เงนิปันผลรบั (164,037,573) (152,976,401) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 1,103,808,311 1,227,160,236 
 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผู้ถือหุ้น จ ำนวน  
13.25 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ หรอืเทียบเท่ำ 306.00 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้ Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 
6.62 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ หรอืเทยีบเท่ำ 152.98 ล้ำนบำท Sea Oil Energy Limited ได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่ 
8 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผู้ถือหุ้น จ ำนวน 8.60 
ล้ำนเหรียญแคนำดำ หรอืเทียบเท่ำ 198.62 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้ Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 4.30  
ล้ำนเหรียญแคนำดำ หรือเทียบเท่ำ 99.30 ล้ำนบำท Sea Oil Energy Limited ได้รับเงินปันผลดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที ่ 
23 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที่ 10 สงิหำคม พ.ศ. 2563 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผู้ถือหุ้น จ ำนวน 5.62 
ล้ำนเหรียญแคนำดำ หรอืเทียบเท่ำ 129.48 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้ Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 2.81  
ล้ำนเหรียญแคนำดำ หรือเทียบเท่ำ 64.74 ล้ำนบำท Sea Oil Energy Limited ได้รับเงินปันผลดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที ่ 
14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลทำงกำรเงนิแบบสรุปของกำรร่วมค้ำ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นจ ำนวนที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิของ 
กำรรว่มคำ้ (ซึง่ไมใ่ชเ่พยีงแคส่ว่นแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกำรรว่มคำ้ดงักล่ำว) ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบั
กำรปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ได้มำของกำรร่วมค้ำและกำรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
ควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและกำรรว่มคำ้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท 

   
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   
   
สินทรพัย ์   
   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 235,939 436,139 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 197,819 459,044 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 3,783,956 3,511,031 
สนิทรพัยร์วม 4,217,714 4,406,214 
   
หน้ีสิน   
   หนี้สนิหมนุเวยีน 228,411 139,688 
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 1,781,465 1,811,960 
หนี้สนิรวม 2,009,876 1,951,648 
สินทรพัยส์ทุธิ 2,207,838 2,454,566 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท 

   
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
   
รำยได ้ 1,111,509 1,332,891 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (541,303) (521,181) 
ตน้ทุนและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนอื่น (311,909) (266,168) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 258,297 545,542 
ภำษเีงนิได ้ (176,916) (322,040) 
ก ำไรสทุธิ 81,381 223,502 
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กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 

   
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,454,566 2,537,046 
ก ำไรส ำหรบัปี 81,381 223,502 
เงนิปันผลจ่ำย (328,109) (305,982) 
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,207,838 2,454,566 
สว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ (รอ้ยละ 49.99) 1,103,808 1,227,160 
   
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,103,808 1,227,160 
 
กลุ่มกจิกำรไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัสิน้ปี มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้
พจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกสมัปทำน
ปิโตรเลยีมโดยกำรประมำณกำรปรมิำณส ำรองปิโตรเลยีมและกำรคำดกำรณ์รำคำน ้ำมนัในอนำคต ซึ่งอำ้งองิจำกกำรประมำณ
กำรของผูเ้ชีย่วชำญ กลุ่มกจิกำรใช้รำคำน ้ำมนั 44.82 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล และปรบัเพิม่ขึน้ประมำณรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 
และอตัรำตน้ทุนของเงนิลงทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัรอ้ยละ 11.85 ต่อปี  
 
จำกกำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำมีจ ำนวนมำกกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี 75.49 ล้ำนบำท  
โดยหำกมกีำรเพิม่อตัรำคดิลดเป็นรอ้ยละ 14.15 ต่อปี หรอืรำคำน ้ำมนัในอนำคตลดลงเหลอื 42.56 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล จะ
ท ำใหม้ลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ี
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18 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 

    อปุกรณ์ผลิต     
 ท่ีดินและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ ไฟฟ้ำพลงังำน  เครื่องจกัรและ สินทรพัย ์  
 ปรบัปรงุท่ีดิน ปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน แสงอำทิตย ์ ยำนพำหนะ อปุกรณ์ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 65,397,257 14,981,073 17,915,439 409,323,220 111,405 - 248,114,892 755,843,286 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (828,084) (12,074,545) (69,316,447) (53,894) - - (82,272,970) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 65,397,257 14,152,989 5,840,894 340,006,773 57,511 - 248,114,892 673,570,316 
         ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 65,397,257 14,152,989 5,840,894 340,006,773 57,511 - 248,114,892 673,570,316 
ซือ้สนิทรพัย ์ - - 3,073,745 4,402,508 - 9,000,000 11,029,165 27,505,418 
โอนเขำ้ (ออก) 3,534,195 44,444,261 10,747,576 - - 198,686,414 (257,412,446) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน - - (1,499,940) (6,249,672) - - - (7,749,612) 
 - คำ่เสือ่มรำคำสะสม - - 1,210,618 1,201,774 - - - 2,412,392 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 32) (269,680) (2,706,491) (3,809,404) (17,603,877) (22,280) (16,511,363) - (40,923,095) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - (102,184) - - - - (102,184) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 68,661,772 55,890,759 15,461,305 321,757,506 35,231 191,175,051 1,731,611 654,713,235 
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 68,931,452 59,425,334 29,950,806 407,476,056 111,405 207,686,414 1,731,611 775,313,078 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (269,680) (3,534,575) (14,489,501) (85,718,550) (76,174) (16,511,363) - (120,599,843) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 68,661,772 55,890,759 15,461,305 321,757,506 35,231 191,175,051 1,731,611 654,713,235 
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 งบกำรเงินรวม 
    อปุกรณ์ผลิต     
 ท่ีดินและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ ไฟฟ้ำพลงังำน  เครื่องจกัรและ สินทรพัย ์  
 ปรบัปรงุท่ีดิน ปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน แสงอำทิตย ์ ยำนพำหนะ อปุกรณ์ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 68,931,452 59,425,334 29,950,806 407,476,056 111,405 207,686,414 1,731,611 775,313,078 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (269,680) (3,534,575) (14,489,501) (85,718,550) (76,174) (16,511,363) - (120,599,843) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 68,661,772 55,890,759 15,461,305 321,757,506 35,231 191,175,051 1,731,611 654,713,235 
         ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 68,661,772 55,890,759 15,461,305 321,757,506 35,231 191,175,051 1,731,611 654,713,235 
ซือ้สนิทรพัย ์ - - 3,698,878 1,561,981 - - 34,775,974 40,036,833 
โอนเขำ้ (ออก) - 9,440,756 12,857,700 9,570,570 - - (31,869,026) - 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์  - รำคำทุน - - (159,119) (11,527,130) - - - (11,686,249) 

- คำ่เสือ่มรำคำสะสม - - 138,227 2,611,528 - - - 2,749,755 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 32) (358,918) (3,830,467) (6,105,777) (5,768,208) (22,340) (22,594,860) - (38,680,570) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ -   (10,181,631) - - -   (19,252,828) -   (29,444,459) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - 25,015 - - - - 25,015 
กลุ่มสนิทรพัยข์องส่วนกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 16)         
   - รำคำทุน - - - (407,081,477) - - - (407,081,477) 
   - คำ่เสือ่มรำคำสะสม - - - 88,875,230 - - - 88,875,230 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี – สทุธิ   68,302,854   51,319,417   25,916,229    -      12,891  149,317,363   4,638,559    299,507,313  
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 68,931,452 68,866,090 46,327,565 - 111,405 207,686,414 4,638,559 396,561,485 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (628,598) (7,365,042) (20,411,336) - (98,514) (39,106,223) - (67,609,713) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม   -      (10,181,631)   -      -      -      (19,252,828)   -      (29,444,459) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ   68,302,854  51,319,417   25,916,229    -      12,891  149,317,363    4,638,559    299,507,313  
 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

69 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ไดร้บัผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกจิทีร่ำคำขำยของสนิคำ้ปรบัตวั
ลดลงและไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนทีส่งูขึน้ท ำใหเ้กดิผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน บรษิทัย่อยจงึไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำร 
และอุปกรณ์ ซึ่งมรีำคำทุนจ ำนวน 298.37 ล้ำนบำท บรษิทัย่อยไดค้ ำนวนมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืโดยใชว้ธิมีูลค่ำยุตธิรรมหกั
ด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย ซึ่งอ้ำงองิจำกรำคำตลำดและรำคำเปลี่ยนแทนของสนิทรพัย์ มูลค่ำยุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยมจี ำนวน 268.97 ลำ้นบำท ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรจงึบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยจ์ ำนวน 29.44 ลำ้นบำทใน
งบกำรเงนิรวมโดยแสดงในคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ และอปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 อำคำร ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน - 9,564,471 111,405 711,360 10,387,236 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (7,662,116) (53,894) - (7,716,010) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ - 1,902,355 57,511 711,360 2,671,226 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 1,902,355 57,511 711,360 2,671,226 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 298,200 - 47,100 345,300 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 32) - (599,620) (22,280) - (621,900) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ - 1,600,935 35,231 758,460 2,394,626 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2562      
รำคำทุน - 9,862,671 111,405 758,460 10,732,536 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (8,261,736) (76,174) - (8,337,910) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ - 1,600,935 35,231 758,460 2,394,626 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 1,600,935 35,231 758,460 2,394,626 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 3,273,930 - 26,178,554 29,452,484 
โอนเขำ้ (ออก) 9,440,756 12,857,700 - (22,298,456) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 32) (475,918) (2,188,158) (22,341) - (2,686,417) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 8,964,838 15,544,407 12,890 4,638,558 29,160,693 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 9,440,756 25,994,301 111,405 4,638,558 40,185,020 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (475,918) (10,449,894) (98,515) - (11,024,327) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 8,964,838 15,544,407 12,890 4,638,558 29,160,693 
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19 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
อำคำร 24,252,772 27,895,618 17,684,046 14,827,165 
พืน้ทีต่ดิตัง้แผงโซลำร ์ -    119,129,665 - - 
ยำนพำหนะ 10,238,065 426,897 10,238,065 - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 34,490,837 147,452,180 27,922,111 14,827,165 
 
เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิเสรจ็สิน้โดยม ีสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ ำหรบัอุปกรณ์จ ำนวน 
117.27 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 16) 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำประกอบดว้ยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้  
   (หมำยเหต ุ32) 

    

อำคำร 7,912,384 - 2,238,461 - 
พืน้ทีต่ดิตัง้แผงโซลำร ์ 1,856,424 - - - 
ยำนพำหนะ 1,227,782 - 1,131,357 - 
 10,996,590 - 3,369,818 - 
     
ดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 4,931,692 - 1,081,636 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 2,044,198 - 1,809,328 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัย ์
   อำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 595,483 

 
- 425,959 

 
- 

     
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ 15,303,265 - 3,969,204 - 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 บำท บำท 

   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562   
รำคำทุน 5,503,479 3,683,113 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,093,244) (2,696,035) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,410,235 987,078 
   
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,410,235 987,078 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 32) (447,057) (279,441) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (70,237) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 1,892,941 707,637 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำทุน 5,401,461 3,683,113 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,508,520) (2,975,476) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 1,892,941 707,637 
   
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,892,941 707,637 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 32) (412,143) (234,843) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 2,338 - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 1,483,136 472,794 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
รำคำทุน 5,396,236 3,683,113 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,913,100) (3,210,319) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 1,483,136 472,794 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี ่     
   จะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 1,127 - 1,127 - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี ่     
   จะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 7,185,215 4,342,033 7,185,215 4,403,642 
 7,186,342 4,342,033 7,186,342 4,403,642 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี ่     
   จะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (223,444) (88,952) (223,444) (88,952) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี ่     
   จะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (113,210) - (113,210) - 
 (336,654) (88,952) (336,654) (88,952) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 6,849,688 4,253,081 6,849,688 4,314,690 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 4,253,081 8,642,822 4,314,690 4,849,918 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5) 1,100,760 - 1,100,760 - 
ณ วนัที ่1 มกรำคม  5,353,841 8,642,822 5,415,450 4,849,918 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน  1,580,054 (4,184,519) 1,453,831 (391,615) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (84,207) (205,222) (19,593) (143,613) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 6,849,688 4,253,081 6,849,688 4,314,690 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ค่ำเผือ่ผล ภำระผกูพนั    
 ขำดทุนท่ีคำด ผลประโยชน์ หน้ีสินอนุพนัธ ์ ขำดทุนสะสม  
 ว่ำจะเกิดขึน้ พนักงำน ทำงกำรเงิน ทำงภำษี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,710,403 1,619,924 - 6,241,614 9,571,941 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 400,971 815,957 - (6,241,614) (5,024,686) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น - (205,222) - - (205,222) 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,111,374 2,230,659 - - 4,342,033 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5) 1,103,532 - - - 1,103,532 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 3,214,906 2,230,659 - - 5,445,565 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 1,570,744 253,113 1,127 - 1,824,984 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น - (84,207) - - (84,207) 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 4,785,650 2,399,565 1,127 - 7,186,342 
 
 งบกำรเงินรวม 

  
 

ส่วนลดหุ้นกู้ 

ดอกเบีย้ 
ตดัจ ำหน่ำย 

ตัว๋สญัญำใช้เงิน 

สินทรพัย์
อนุพนัธ ์

ทำงกำรเงิน 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (929,119) - - (929,119) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 840,167 - - 840,167 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (88,952) - - (88,952) 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง     
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5) - - (2,772) (2,772) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (88,952) -    (2,772) (91,724) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 88,952 (336,654)                        2,772 (244,930) 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - (336,654) - (336,654) 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ค่ำเผือ่ผล ภำระผกูพนั    
 ขำดทุนท่ีคำด ผลประโยชน์ หน้ีสินอนุพนัธ ์ ขำดทุนสะสม  
 ว่ำจะเกิดขึน้ พนักงำน ทำงกำรเงิน ทำงภำษี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,710,403 1,619,924 - 2,448,710 5,779,037 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 400,971 815,957 - (2,448,710) (1,231,782) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (143,613) - - (143,613) 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,111,374 2,292,268 - - 4,403,642 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5) 1,103,532 - - - 1,103,532 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 3,214,906 2,292,268 - - 5,507,174 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 1,570,744 126,890 1,127 - 1,698,761 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (19,593) - - (19,593) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 4,785,650 2,399,565 1,127 - 7,186,342 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
 

ส่วนลดหุ้นกู้ 

ดอกเบีย้ 
ตดัจ ำหน่ำย 

ตัว๋สญัญำใช้เงิน 

 
สินทรพัยอ์นุพนัธ ์

ทำงกำรเงิน 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (929,119) - - (929,119) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 840,167 - - 840,167 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (88,952) - - (88,952) 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง     
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5) - - (2,772) (2,772) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (88,952) - (2,772) (91,724) 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 88,952 (336,654) 2,772 (244,930) 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - (336,654) - (336,654) 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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22 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษมีลูคำ่เพิม่รอขอคนื - 59,273,247 - - 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนื 327,003 - 327,003 - 
เงนิมดัจ ำ 3,000 3,000 - - 
 330,003 59,276,247 327,003 - 
 
ภำษีมูลค่ำเพิม่รอขอคนืจ ำนวน 59.27 ล้ำนบำท เป็นภำษีมูลค่ำเพิม่ของ บรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ของปี พ.ศ. 2559 ถึง 
พ.ศ. 2563 โดยไดร้บัเงนิคนืทัง้จ ำนวนแลว้จำกกรมสรรพำกร ในปี พ.ศ. 2563 
 

23 เงินกู้ยืม 
 
23.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  

 
รำยละเอยีดของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
เงินกู้ยืมระยะสัน้     
   ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 33,000,000 69,800,000 33,000,000 69,000,000 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้ 44,575,652 154,264,450 14,750,031 93,956,450 
 77,575,652 224,064,450 47,750,031 162,956,450 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 บำท บำท บำท 

    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 263,848,661 144,733,790 408,582,451 
กูย้มืเพิม่ 677,800,000 1,193,871,206 1,871,671,206 
จ่ำยช ำระคนื (873,000,000) (1,179,748,946) (2,052,748,946) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและ    
   ดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย    1,151,339 - 1,151,339 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (4,591,600) (4,591,600) 
    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 69,800,000 154,264,450 224,064,450 
กูย้มืเพิม่ 320,800,000 567,784,493 888,584,493 
จ่ำยช ำระคนื (354,850,000) (678,504,913) (1,033,354,913) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 1,031,622 1,031,622 
หนี้สนิของสว่นกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ    
   (หมำยเหตุ 16) (2,750,000) - (2,750,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 33,000,000 44,575,652 77,575,652 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 บำท บำท บำท 

    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 263,848,661 79,834,190 343,682,851 
กูย้มืเพิม่ 677,000,000 948,540,755 1,625,540,755 
จ่ำยช ำระคนื (873,000,000) (934,418,495) (1,807,418,495) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและ    
   ดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย 1,151,339 - 1,151,339 
    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 69,000,000 93,956,450 162,956,450 
กูย้มืเพิม่ 311,000,000 472,554,559 783,554,559 
จ่ำยช ำระคนื (347,000,000) (551,760,978) (898,760,978) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 33,000,000 14,750,031 47,750,031 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
 
กลุ่มกจิกำรไดอ้อกตัว๋สญัญำใชเ้งนิกบัธนำคำรในประเทศ โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.25 ต่อปี และรอ้ยละ 3.5 ต่อปี ก ำหนด
ช ำระคนืภำยใน 3 เดอืน 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้เป็นสญัญำสนิเชื่อระยะสัน้กบัธนำคำรในประเทศ โดยมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัตำมที่ธนำคำรก ำหนด และม ี
ก ำหนดช ำระคนืภำยใน 3 เดอืน 
 

23.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 
รำยละเอยีดของเงนิกูย้มืระยะยำวมดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงินกู้ยืมระยะยำว     
   เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ     
      - สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 129,882,778 116,326,000 129,882,778 60,000,000 
      - สว่นทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   174,433,951 278,570,000 174,433,951 115,000,000 
   หุน้กู ้     
     - ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 399,555,239 - 399,555,239 
 304,316,729 794,451,239 304,316,729 574,555,239 
 
 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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เงนิกูย้มืระยะยำว มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกบริษทัใหญ่ จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000,000 273,452,000 396,505,743 
กูย้มืเพิม่ - 175,000,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (50,000,000) (53,556,000) - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย - - 3,049,496 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 394,896,000 399,555,239 
กูย้มืเพิม่ - 300,000,000 - 
จ่ำยช ำระคนื - (206,834,000) (400,000,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - (3,000,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - 1,316,729 444,761 
หนี้สนิของสว่นกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหต ุ16) - (182,062,000) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - 304,316,729 - 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - (129,882,778) - 
สว่นทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 1 ปี - 174,433,951 - 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกบริษทัใหญ่ จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ 
 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000,000 - 396,505,743 
กูย้มืเพิม่ - 175,000,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (50,000,000) - - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบีย้ตดัจ ำหน่ำย - - 3,049,496 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 175,000,000 399,555,239 
กูย้มืเพิม่ - 300,000,000 - 
จ่ำยช ำระคนื - (169,000,000) (400,000,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - (3,000,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - 1,316,729 444,761 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - 304,316,729 - 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - (129,882,778) - 
สว่นทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 1 ปี - 174,433,951 - 
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23.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของกลุ่มกจิกำรจ ำนวน 304.32 ลำ้นบำท มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
1) เงนิกู้ยมืของบรษิัทจ ำนวน 115.00 ล้ำนบำท เป็นเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรในประเทศไทยแห่งหนึ่ง เงนิกู้ยมืตำม

สญัญำมจี ำนวนทัง้สิน้ 175.00 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR -2.00 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระคนื
เป็นรำยปีรวมทัง้สิน้ 3 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรก 60.00 ลำ้นบำทภำยในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563 งวดที ่2 
จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำทและงวดสดุทำ้ยจ ำนวน 55.00 ลำ้นบำท 

 
2) เงนิกูย้มืของบรษิทัจ ำนวน 189.32 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี พ.ศ.2563 บรษิทัไดท้ ำสญัญำกูย้มืเงนิจ ำนวน 300.00 

ลำ้นบำทกบัธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง โดยไดร้บัเงนิจ ำนวน 297.00 ลำ้นบำท สุทธจิำกตน้ทุนกำรท ำรำยกำร
จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท เงนิกูย้มืมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 1.00 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระคนืทุก 6 เดอืน 
รวมทัง้สิน้ 5 งวด งวดละ 60.00 ล้ำนบำท  โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกภำยในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ใน
ระหวำ่งปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืดงักล่ำวก่อนครบก ำหนดเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 109.00 ลำ้นบำท 

 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริษัททัง้หมดถูกค ้ำประกันโดยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งทีถ่อืโดย บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ โดยสญัญำเงนิกูม้ขีอ้ก ำหนดให้
สดัส่วนมลูค่ำเงนิกูย้มืไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูค่ำหลกัประกนั อกีทัง้ก ำหนดใหก้จิกำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำร
เงนิบำงประกำร เช่น กำรก ำหนดใหบ้รษิทัด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ตำมงบกำรเงนิรำยไตรมำสไม่เกนิ 
3:1 เท่ำ ซึง่บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขดงักล่ำวได ้
 

23.2.2 หุ้นกู้ 
 
เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บรษิัทได้เสนอขำยหุ้นกู้ รวมมูลค่ำเสนอขำย 400.00 ล้ำนบำท แก่ผู้ลงทุนสถำบนั
กำรเงนิหรอืผู้ลงทุนรำยใหญ่ โดยมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัที่ 23 กุมภำพนัธ ์ 
พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัไดจ้่ำยช ำระไถ่ถอนคนืเรยีบรอ้ยแลว้ตำมก ำหนด 
 

มูลค่ำยติุธรรม 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวค ำนวณจำกขอ้มูลระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม (หมำยเหตุ 8) โดยใชว้ธิคีดิลดกระแส
เงนิสดตำมสญัญำดว้ยอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรที่ไม่มคีวำมเสีย่งทีใ่กล้เคยีงกนั และส่วนชดเชยควำมเสี่ยงตำมอนัดบัสนิเชื่อ 
(credit rating) ของกลุ่มกจิกำรทีเ่ผยแพรโ่ดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยตลอดอำยุสญัญำแสดงไดด้งันี้ 
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 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำยติุธรรม รำคำตำมบญัชี 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 312,304,780 400,479,030 304,316,729 374,976,000 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำยติุธรรม รำคำตำมบญัชี 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 312,304,780 179,725,437 304,316,729 175,000,000 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ระยะสัน้  1,502,290,548 742,112,645 771,299,969 390,680,645 

 
24 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 316,258,088 479,327,432 44,607,569 22,016,768 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36.3) - 648,370 - - 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   - กจิกำรอื่น 18,407,986 21,008,602 11,910,295 9,770,068 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36.3) 673,892 657,190 1,325,296 612,501 
 335,339,966 501,641,594 57,843,160 32,399,337 
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25 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็น

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
    

ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 13,450,872  17,357,977  7,534,104  1,874,904  
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 18,414,979  51,483,918  17,257,716  7,499,616  
หลงัจำก 5 ปี 8,905,794  160,311,208  8,905,794  10,780,698  
  40,771,645   229,153,103   33,697,614   20,155,218  
     
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของ    
    สญัญำเชำ่ (5,554,609) 

 
(77,212,050) (5,293,253) 

 
(5,328,053) 

มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 35,217,036 151,941,053 28,404,361  14,827,165 
     
     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่     
 - สว่นทีห่มนุเวยีน 11,934,870 10,082,204 6,268,931 1,012,826 
 - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 23,282,166 141,858,849 22,135,430 13,814,339 
 35,217,036 151,941,053 28,404,361 14,827,165 
     
มูลค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 11,934,870  10,082,204  6,268,931  1,012,826  
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 15,549,702  26,846,749  14,402,966  4,715,725  
หลงัจำก 5 ปี 7,732,464  115,012,100  7,732,464  9,098,614  
 35,217,036 151,941,053 28,404,361 14,827,165 
 
เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกเสร็จสิ้นโดยมี หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจ ำนวน  
121.65 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 16) 
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26 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 12,724,348 12,704,514 11,997,825 11,461,342 
     
ก ำไรหรอืขำดทุน:     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 440,871 4,510,498 634,448 4,079,788 
     
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น:     
   กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ (421,037) (1,026,110) (97,965) (718,064) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 12,704,514 9,220,126 11,461,342 8,099,618 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 1,917,925 1,789,216 1,413,361 1,526,057 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 410,371 341,259 369,783 316,552 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี     

- กำรแกไ้ขโครงกำร - 2,380,023 - 2,237,179 
- กำรลดขนำดโครงกำร (1,887,425) - (1,148,696) - 

 440,871 4,510,498 634,448 4,079,788 
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
   ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ (76,957) (235,835) (63,491) (214,643) 
   ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ
      ดำ้นประชำกรศำสตร ์ (59,035) - (45,830) - 
   (ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (285,045) (790,275) 11,356 (503,421) 
 (421,037) (1,026,110) (97,965) (718,064) 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 12,724,348 12,704,514 11,997,825 11,461,342 
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ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.81 รอ้ยละ 3.32 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 3.50 - 7.50 รอ้ยละ 5.00 - 13.00 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน รอ้ยละ 0.00 - 14.00 รอ้ยละ 0.00 - 8.50 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้/(ลดลง)ของภำระผกูพนั   

 พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

     

อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (1,915,972) (2,104,661) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 2,336,144 2,614,993 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 2,088,526 2,617,196 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (1,762,808) (2,138,009) 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 (1,504,023) (1,848,368) 
 ลดลงรอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20 1,763,380 2,220,168 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ี่มตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบักำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งค ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 20.3 ปี (พ.ศ. 2562: 23.1 ปี) 
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27 ทุนเรือนหุ้น 

 
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 553,559,662 553,559,662 933,170,699 1,486,730,361 
กำรออกหุน้ - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 553,559,662 553,559,662 933,170,699 1,486,730,361 
กำรออกหุน้  55,355,129 55,355,129 - 55,355,129 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 608,914,791 608,914,791 933,170,699 1,542,085,490 
 
เมือ่วนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี้ 

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

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

โดยกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยหุ้นสำมญัจ ำนวน 55,355,129 หุ้น  
ไดจ้ดัสรรเพื่อจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ รวมมลูค่ำทัง้สิน้ 55,355,129 บำท และ
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

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

28 เงินปันผลจ่ำย 
 
เมือ่วนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทั จ ำนวน 
55,355,966 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่ำทัง้สิน้ 55,355,966 บำท 
คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท และกำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.011111111111 บำท เป็นเงนิ 6,150,663 บำท 
รวมกำรจ่ำยปันผลทัง้ในรปูแบบหุน้ปันผลและเงนิสดปันผลเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.111111111111 บำท เป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 61,506,629 บำท  
 
ต่อมำเมื่อวนัที ่19 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทัจ ำนวน 55,355,129 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
รวมมลูคำ่ทัง้สิน้ 55,355,129 บำท และจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด 6,151,499 บำท รวมเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 61,506,628 บำท 
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29 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 27,520,000 26,509,200 27,520,000 26,509,200 
จดัสรรระหวำ่งปี 1,060,000 1,010,800 1,060,000 1,010,800 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 28,580,000 27,520,000 28,580,000 27,520,000 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดัและบรษิทัจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
หลงัจำกหกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

30 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ดอกเบีย้รบั 2,953,368 3,576,613 152,323,382 61,344,946 
รำยไดเ้งนิปันผล (หมำยเหตุ 17.1) - - 55,978,158 35,233,571 
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำรรบัจำกบรษิทัยอ่ย  
   (หมำยเหตุ 36.1) 

 
- 

 
- 

 
6,822,833 

 
3,749,085 

รำยไดค้ำ่ปรบัจำกกำรผดิสญัญำ 9,159,720 27,349,466 - - 
คำ่ชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้ง - 9,262,833 - - 
คำ่ปรบัจำกกำรสง่งำนล่ำชำ้ 3,377,000 - - - 
อื่น ๆ 6,364,779 6,136,694 2,012,564 424,422 
รวม 21,854,867 46,325,606 217,136,937 100,752,024 
 
เมื่อวนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ไดม้กีำรช ำระดอกเบี้ยจ ำนวน 95.40 ล้ำนบำท ส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำว  
ที่ยืมจำกบรษิัท โดยเป็นดอกเบี้ยที่บรษิัทหยุดรบัรู้รำยได้ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวนัที่ 5 มกรำคม พ.ศ.2563  
บรษิทัจงึรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ัง้จ ำนวนในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้บรษิทัเริม่รบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิใหกู้ย้มืนี้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง
ตัง้แต่ไตรมำส 1 ปี พ.ศ. 2563 
 
นอกเหนือจำกรำยไดเ้งนิปันผลทีแ่สดงขำ้งตน้ ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัเงนิปันผล จ ำนวน 137.35 ลำ้นบำท จำกบรษิทั 
ลฟีวิง่ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ซึง่เป็นกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ บรษิทัไดแ้สดงเงนิปันผลดงักล่ำวแยกต่ำงหำกในก ำไรขำดทุน  
 
เงนิปันผลทีบ่รษิทัไดร้บัทัง้หมดในปี พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 193.33 ลำ้นบำท 
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31 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,554,795 129,906 1,554,795 
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 23,350,288 20,374,613 22,075,047 17,589,861 
ดอกเบีย้หุน้กู ้ 3,936,269 26,649,496 3,936,268 26,649,496 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิจำกสญัญำเชำ่ 1,654,438 - 1,081,636 - 
หกั  ตน้ทุนกำรกูย้มืทีร่วมเป็นสนิทรพัย ์ - (3,177,097) - - 
 28,940,995 45,401,807 27,222,857 45,794,152 
 

32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 หมำยเหต ุ บำท บำท บำท บำท 

      
ซือ้สนิคำ้  4,883,014,907 6,152,132,276 1,327,929,145 1,333,087,333 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้คงเหลอื  (7,148,325) 12,735,548 (7,148,325) 2,929,651 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ระหวำ่งทำง  - 1,216,654 - 1,216,654 
ตน้ทุนทำงตรงส ำหรบักำรใหบ้รกิำรอำหำรและ      
  ท ำควำมสะอำดส ำหรบับุคลำกรบนเรอืทีพ่กั  91,710,415 29,855,895 91,710,415 29,855,895 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน  146,092,119 110,743,957 95,763,602 66,442,645 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 18, 19 และ 20 28,946,499 41,370,152 2,921,260 901,341 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่อำคำร และอุปกรณ์ 19 29,444,459 - - - 
คำ่ขนสง่  42,476,505 45,055,914 11,815,439 15,641,950 
คำ่นำยหน้ำ  28,276,307 22,020,223 1,276,851 3,824,060 
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33 ภำษีเงินได้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 21,227,725 13,280,358     4,558,924 1,353,847     
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 21,227,725 13,280,358     4,558,924 1,353,847     

     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,580,055) 4,184,519     (1,453,831) 391,615     
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (1,580,055) 4,184,519     (1,453,831) 391,615     

     
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 19,647,670 17,464,877 3,105,093 1,745,462 

     
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได:้     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 18,226,792 17,464,877 3,105,093 1,745,462 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 16) 1,420,878 - - - 
 19,647,670 17,464,877 3,105,093 1,745,462 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบัภำษขีองประเทศ
ทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 27,332,558 81,899,956 24,284,442  21,958,939  
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 16) 23,855,996   8,707,194  -   -  
 51,188,554 90,607,150 24,284,442 21,958,939 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 10,157,711  18,121,430  4,856,888  4,391,788  
ผลกระทบ:     
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษใีนต่ำงประเทศ (2,246,275) (3,900,674) - - 
   สว่นแบ่งผลก ำไรจำกกำรรว่มคำ้สุทธจิำกภำษ ี (8,137,130) (22,347,955) - - 
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (4,933,976) (1,464,001) (18,671,211) (10,767,272) 
   เงนิปันผลทีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี - - (36,065,460) (1,490,442) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษไีดเ้พิม่ (136,409) (563,189) (13,240) (253,372) 
   รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษเีพิม่ 5,555,425 15,369,100 - 9,812,827 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 10,884,565   4,221,292  53,390,795   51,933  
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น     
       สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 8,816,438 8,028,874 - - 
   กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำซึง่ยงัไมร่บัรู ้ (392,679) - (392,679) - 
     

ภำษเีงนิได ้ 19,647,670 17,464,877 3,105,093 1,745,462 
 
อตัรำภำษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ส ำหรบัปีของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั เป็นรอ้ยละ 38.38 และ 12.79 ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 21.32  
และ 7.95 ตำมล ำดบั) อตัรำภำษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่เปลีย่นแปลงจำกปีก่อน เนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงของผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้มเ่กนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะ
มกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดท้ีไ่ม่ได้รบัรูใ้นงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 8.82 ล้ำน
บำท (พ.ศ. 2562 : 8.03 ลำ้นบำท) เกดิจำกรำยกำรขำดทุนสะสมจ ำนวน 43.84 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 40.16 ลำ้นบำท) ทีส่ำมำรถยก
ไปเพือ่หกักลบกบัก ำไรทำงภำษใีนอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจะหมดอำยุใน พ.ศ. 2569 
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34 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
เมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตักิำรออกหุน้ปันผล จ ำนวน 55,355,129 หุน้ 
มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท คดิเป็นจ ำนวน 55,355,129 บำท บรษิทัจงึไดป้รบัปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัเพือ่สะทอ้นกำรออกหุน้ปันผลดงักล่ำวเสมอืน
วำ่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกสดุทีน่ ำเสนอ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สำมญัของ     
   บรษิทั (บำท)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (3,988,771) 52,142,785 21,179,349 20,213,477 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 22,434,871 8,707,112 - - 
 18,446,100 60,849,897 21,179,349 20,213,477 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (หุน้) 608,915,628 608,915,628 608,915,628 608,915,628 
     
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  (0.0066) 0.0856 0.0348 0.0332 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ  0.0368 0.0143 - - 
รวมก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.0302 0.0999 0.0348 0.0332 
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35 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

 
   รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  

   ต้นทุนกำรท ำ   

   รำยกำรและ   
 1 มกรำคม กระแสเงินสด ดอกเบีย้ ผลต่ำงจำกอตัรำ 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 สทุธิ ตดัจ ำหน่ำย แลกเปล่ียน พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

งบกำรเงินรวม      
      

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
      

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

   รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด   

   ต้นทุนกำรท ำ     

   รำยกำรและ กำรเพ่ิมขึ้น -  ผลต่ำง   

 1 มกรำคม กระแสเงินสด ดอกเบีย้ หน้ีสินตำม จำกอตัรำ ส่วนงำน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2563 สทุธิ ตดัจ ำหน่ำย สญัญำเช่ำ แลกเปล่ียน ท่ียกเลิก พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท บำท  บำท 

        
งบกำรเงินรวม        
        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 224,064,450 (144,770,420) - - 1,031,622 (2,750,000) 77,575,652 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 394,896,000 93,166,000 (1,683,271) - - (182,062,000) 304,316,729 
หุน้กู ้ 399,555,239 (400,000,000) 444,761 - - - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 151,941,052 (10,371,573) - 16,464,764 (1,165,393) (121,651,814) 35,217,036 
        
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร        

        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 162,956,450 (115,206,419) - - - - 47,750,031 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ย - 81,821,330 - - - - 81,821,330 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 175,000,000 131,000,000 (1,683,271) - - - 304,316,729 
หุน้กู ้ 399,555,239 (400,000,000) 444,761 - - - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 14,827,165 (2,887,568) - 16,464,764 - - 28,404,361 
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36 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัถูกควบคุมโดย บรษิัท นทลนิ จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัท นทลนิ จ ำกดั และตระกูลปำนบุญห้อม ถือหุ้นในบรษิัท  
คดิเป็นร้อยละ 45.04 และร้อยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 43.43 ถือโดยกระจำยทัว่ไป บรษิัทมีรำยกำรค้ำที่มี
สำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
36.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยได้จำกกำรขำย     
   บรษิทัยอ่ย - - 5,547 42,702,413 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 287,049,787 318,437,804 205,789,280 248,138,848 
 287,049,787 318,437,804 205,794,827 290,841,261 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 24,107,076 36,402,714 24,107,076 36,402,714 
     

ดอกเบีย้รบั      
   บรษิทัยอ่ย - - 152,307,334 61,338,424 
     

เงินปันผลรบั      

   บรษิทัยอ่ย - - 193,327,293     35,233,571 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร      
   บรษิทัยอ่ย - - 6,822,833 3,749,084 
     

รำยได้อ่ืนๆ     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,063,807 216,792 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 316,148 265,195 316,148 - 
 316,148 265,195 1,379,955 216,792 
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36.2 กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   บรษิทัใหญ่ 1,933,487 3,821,051 1,933,487 3,821,051 
     
ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัใหญ่ 4,061,966 4,126,127 3,792,661 4,126,127 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 480,200 - 480,200 - 
 4,542,166 4,126,127 4,272,861 4,126,127 
     
ค่ำบริกำรอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 927,834 1,614,214 895,153 1,488,831 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 245,203 - 245,203 
 927,834 1,859,417 895,153 1,734,034 
ต้นทุนทำงกำรเงิน     
   บรษิทัใหญ่ 862,078 1,554,795 862,078 1,554,795 
   บรษิทัยอ่ย - - 129,906 - 
 862,078 1,554,795 991,984 1,554,795 
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36.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ลกูหน้ีกำรค้ำ      
   บรษิทัยอ่ย - - - 158,895 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 45,907,267 39,698,484 26,257,543 26,771,962 
 45,907,267 39,698,484 26,257,543 26,930,857 
     

ลกูหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 159,242 159,242 159,242 159,242 
   บรษิทัยอ่ย - - 3,148,684 3,757,546 
 159,242 159,242 3,307,926 3,916,788 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 20,048,985 - 
     

เงินปันผลค้ำงรบั      
   บรษิทัยอ่ย - - 13,000,000 7,496,284 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัใหญ่ - 13,000 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 635,370 - - 
 - 648,370 - - 
     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     
   บรษิทัใหญ่ 523,236 657,190 521,310 554,362 
   บรษิทัยอ่ย - - 653,330 58,139 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 150,656 - 150,656 - 
 673,892 657,190 1,325,296 612,501 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
   บรษิทัใหญ่ - 80,260 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 3,495,050 - - 
 - 3,575,310 - - 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีหมุนเวียน     
   บรษิทัใหญ่ 1,075,295 - 1,075,295 - 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ – ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
   บรษิทัใหญ่ 12,739,044 - 12,739,044 - 
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36.4 รำยกำรระหว่ำงกนัของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 
การซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ต้นทุนขำย   
   บรษิทัใหญ่ - 172,400 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 131,276 7,483,888 
 131,276 7,656,288 
   
ค่ำบริหำรจดักำร   
   บรษิทัใหญ่ 246,475 776,275 
   
ต้นทุนทำงกำรเงิน   
   บรษิทัใหญ่ 53,178 - 
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 2,567,828 - 
 2,621,006 - 

 
36.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 

   
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 8,100,000 220,000,000 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 1,578,177,646 1,387,880,000 
 1,586,277,646 1,607,880,000 
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กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ยแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  220,000,000 172,823,277 1,387,880,000 1,387,880,000 
ใหกู้ย้มืเพิม่ 58,640,000 127,000,000 - - 
รบัช ำระคนื (43,000,000) (79,823,277) (37,242,354) - 
จดัประเภทใหม ่ (227,540,000) - 227,540,000 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 8,100,000 220,000,000 1,578,177,646 1,387,880,000 
 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จ ำนวน 8.10 ลำ้นบำท เป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั เวกำ้ ทเวนตี ้จ ำกดั โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.05 ต่อปี 
มกี ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำม 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวจ ำนวน 1,578.18 ลำ้นบำท มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 

1) เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั จ ำนวน 227.54 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.05 ถงึ 4.80 
ต่อปี มกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัใหบ้รษิทัย่อยดงักล่ำวกูย้มืเงนิเป็นจ ำนวน 50.54 ลำ้นบำท 
และไดม้กีำรช ำระคนืเป็นจ ำนวน 43.00 ลำ้นบำท นอกจำกนี้บรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงกำรจดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืนี้จำกเงนิ
ใหกู้ย้มืระยะสัน้เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 

 
2) เงนิให้กู้ยมืแก่ Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 1,350.64 ล้ำนบำท เป็นเงนิให้กู้ยมื ในสกุลเงนิบำท โดยมวีตัถุประสงค์

ส ำหรบักำรลงทุนใน Pan Orient Energy (Siam) Ltd. เงนิกูย้มืมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.55 และ 5.65 ต่อปีมกี ำหนดช ำระ
คนืเมือ่ทวงถำม 

 
เมือ่วนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัช ำระคนืเงนิกูจ้ำก Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 37.24 ลำ้นบำท 

 
เงนิให้กู้ยมืดงักล่ำวมมีูลค่ำยุตธิรรมจ ำนวน 1,356.23 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 1,389.62 ล้ำนบำท) ซึ่งค ำนวณจำกขอ้มูล
ระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8) โดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตำมสญัญำดว้ย
อตัรำผลตอบแทนของตรำสำรที่ไม่มคีวำมเสี่ยงที่ใกล้เคยีงกนั และส่วนชดเชยควำมเสี่ยงตำมอนัดบัสนิเชื่อ (credit rating) 
ของกลุ่มกจิกำรทีเ่ผยแพรโ่ดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยตลอดอำยุสญัญำ 
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36.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษทัย่อย 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ยมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
    บำท 

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563    - 
กูย้มืระหวำ่งปี    81,821,330 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    81,821,330 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิกูย้มืจ ำนวน 81.82 ลำ้นบำท จำกบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั โดยมอีตัรำดอกเบีย้
รอ้ยละ 0.50 ต่อปี และก ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำม  
 

36.7 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ผลประโยชน์ระยะสัน้  37,412,537  34,837,880  28,698,389  26,860,530 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  886,416  2,009,585  886,416  2,009,585 
 38,298,953 36,847,465 29,584,805 28,870,115 

 
36.8 กำรค ำ้ประกนั 

 
1) บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ตำมขอ้ตกลงซือ้ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ดงัต่อไปนี้ 

 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
• วงเงนิค ้ำประกนัไมเ่กนิ 0.30 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
• วงเงนิค ้ำประกนัไมเ่กนิ 0.70 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สดุวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 
บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จ ำกดั 
• วงเงนิค ้ำประกนัไมเ่กนิ 20.00 ลำ้นบำท ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มกรำคม พ.ศ. 2564 
• วงเงนิค ้ำประกนัไมเ่กนิ 60.00 ลำ้นบำท ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สดุวนัที ่19 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

 
2) บริษัทและบริษัท นทลิน จ ำกัด ร่วมกันท ำสญัญำค ้ำประกันวงเงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำรของบริษัท ซีออยล์  

ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 
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37 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
37.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

อำคำร และอุปกรณ์ 1,842,962 2,438,476 1,842,962 - 
 
37.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
37.2.1 หนังสือค ำ้ประกนัและตรำสำรจำกธนำคำร  
 
กลุ่มกจิกำรมหีนงัสอืค ้ำประกนัและตรำสำรจำกธนำคำร ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

หนงัสอืค ้ำประกนักำรสัง่ซือ้น ้ำมนั 275,206,800 96,112,905 195,206,800 96,112,905 
หนงัสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำใหบ้รกิำร 54,700,104 - 54,700,104 - 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ (หมำยเหตุ 15) 60,074,200 - - - 
หนงัสอืค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 320,000 320,000 - - 
 390,301,104 96,432,905 249,906,904 96,112,905 

 
37.2.2 คดีฟ้องร้อง 
 
เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ถูกฟ้องร้องร่วมกับบริษัทประกันภัย 2 แห่ง 
ในคดแีพง่จำกบรษิทัประกนัภยัรำยหนึ่ง เพือ่เรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยทีเ่กดิขึน้ส ำหรบัรถทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยซึง่ไดท้ ำประกนัภยัไว้
กบัโจทก์ กรณีเหตุเพลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงนิ 9.58 ลำ้นบำท ซึ่งบรษิทัประกนัภยัทีเ่ป็นจ ำเลยร่วมได้
จ่ำยเงนิชดเชยมำทีบ่รษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยไดจ้่ำยเงนิดงักล่ำวใหเ้จำ้ของรถไปแลว้ 
 
เมื่อวนัที ่10 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ศำลชัน้ตน้จงัหวดัชลบุรไีดม้กีำรยกฟ้องคดแีละโจทกไ์ดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ต่อมำ เมื่อ
วนัที ่8 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์ไดม้คี ำพพิำกษำตำมศำลชัน้ตน้จงัหวดัชลบุรแีละเมื่อวนัที ่3 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
โจทกไ์ดย้ืน่ฎกีำต่อศำลฎกีำ โดยบรษิทัยอ่ยไดม้กีำรยืน่ค ำคำ้นฎกีำในเวลำต่อมำ ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำคดขีองศำลฎกีำ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรเชือ่มัน่วำ่จะไมไ่ดร้บัผลเสยีหำยทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัคดฟ้ีองรอ้ง
ดงักล่ำว จงึไมไ่ดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิส ำหรบัคดฟ้ีองรอ้งนี้ไวใ้นงบกำรเงนิ 
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38 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
1) เมื่อวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2564 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ซึง่เป็นกจิกำรร่วมคำ้ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผู้

ถือหุ้น จ ำนวน 5.20 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ หรอืเทียบเท่ำ 121.67 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้ Sea Oil Energy 
Limited จ ำนวน 2.60 ล้ำนเหรียญแคนำดำ หรือเทียบเท่ำ  60.84 ล้ำนบำท Sea Oil Energy Limited ได้รับเงินปันผล
ดงักล่ำวแลว้เมือ่วนัที ่18 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 

2) เมือ่วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เหน็ชอบใหน้ ำเสนอรำยกำรดงัต่อไปนี้ต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
• กำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 608,915,628 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 
 608,914,791 บำท โดยกำรตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 837 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

• กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน จำกทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 608,914,791 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 649,509,110 บำท 
โดยกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ ำนวน 40,594,319 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพือ่รองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผล 

• กำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทั จ ำนวน 40,594,319 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ในอตัรำ 15 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่ำ 40,594,319 บำท คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.0666667 บำท 
และกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.0074074 บำท เป็นเงิน  4,510,480 บำท รวมเป็นมูลค่ำทัง้สิ้น 
45,104,799 บำท 
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