
บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบังวด
สามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวม
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

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

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สุขมุำภรณ์  วงศอ์ริยำพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 158,756,057 101,325,821 47,625,998 23,764,965

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สทุธิ 8 980,936,723 556,617,785 202,318,331 186,112,166

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 18.5 - - 8,300,000 8,100,000

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 8,315,804 17,135,471 8,315,804 7,148,325

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 48,638 - - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 108,418,620 81,970,583 26,505,326 13,502,623

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,256,475,842 757,049,660 293,065,459 238,628,079

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 9 - - 308,753,090 308,753,090

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 10 977,648,239 1,103,808,311 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 18.5 - - 1,418,815,979 1,578,177,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สทุธิ 11 256,942,255 - - -

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 11 29,968,767 299,507,313 28,836,961 29,160,693

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 30,816,692 34,490,837 26,760,783 27,922,111

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 3,258,131 1,483,136 2,169,113 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 7,338,976 6,849,688 7,338,976 6,849,688

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 330,003 330,003 327,003 327,003

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 1,306,303,063 1,446,469,288 1,793,001,905 1,951,663,025

รวมสินทรพัย์ 2,562,778,905 2,203,518,948 2,086,067,364 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 263,900,931 77,575,652 93,342,769 47,750,031

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ย 18.6 - - 81,821,330 81,821,330

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิทถีงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 12.2 35,815,997 129,882,778 35,815,997 129,882,778

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 13 663,539,747 335,339,966 124,391,536 57,843,160

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 54,370 5,635 54,370 5,635

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12.3 10,873,077 11,934,870 6,602,075 6,268,931

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11,114,380 14,384,747 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 2,872,406 3,283,956 2,255,867 3,049,368

รวมหนีสินหมนุเวียน 988,170,908 572,407,604 344,283,944 326,621,233

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 55,000,000 174,433,951 55,000,000 174,433,951

หนีสนิตามสญัญาเช่า 12.3 20,884,467 23,282,166 20,884,467 22,135,430

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 11,581,041 12,724,348 11,581,041 11,997,825

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 18.3 2,800,000 - - -

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 90,265,508 210,440,465 87,465,508 208,567,206

รวมหนีสิน 1,078,436,416 782,848,069 431,749,452 535,188,439

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 649,509,110 หุน้  

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้สามญั

จาํนวน 608,915,628 หุน้  

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 14 649,509,110 608,915,628 649,509,110 608,915,628

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 649,507,473 หุน้  

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้สามญั

จาํนวน 608,914,791 หุน้  

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 14 649,507,473 608,914,791 649,507,473 608,914,791

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 28,580,000 28,580,000 28,580,000 28,580,000

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (138,058,654) (147,970,619) 43,059,740 84,437,175

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (8,915,116) (19,530,056) - -

รวมสว่นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั 1,464,284,402 1,403,164,815 1,654,317,912 1,655,102,665

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 20,058,087 17,506,064 - -

รวมสว่นของเจ้าของ 1,484,342,489 1,420,670,879 1,654,317,912 1,655,102,665

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,562,778,905 2,203,518,948 2,086,067,364 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 2,333,580,700 851,521,161 499,645,611 259,750,483

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 52,916,180 7,636,945 52,916,180 7,636,945

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2,800,000 - - -

ตน้ทุนขาย (2,270,434,916) (810,481,209) (480,676,856) (239,583,251)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (56,126,617) (12,173,877) (56,126,617) (12,173,877)

ตน้ทุนการใหเ้ช่า (2,076,582) - - -

กาํไรขนัต้น 60,658,765 36,503,020 15,758,318 15,630,300

รายไดอ้นื 3,068,709 4,093,167 15,753,663 17,472,195

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (29,753,035) (20,204,896) (5,119,687) (5,746,581)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (37,750,833) (31,753,135) (24,541,938) (20,058,101)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (3,369,339) - (488,045) -

กําไร (ขาดทุน) อนื - สุทธิ 3,353,782 (24,701) (20,287) (177,225)

ตน้ทุนทางการเงนิ (5,005,582) (7,397,723) (3,857,342) (7,108,136)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (8,797,533) (18,784,268) (2,515,318) 12,452

สว่นแบง่กําไร (ขาดทุน) จากการรว่มคา้ 53,571,734 (3,157,087) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 44,774,201 (21,941,355) (2,515,318) 12,452

ภาษเีงนิได้ (2,199,975) (1,913,517) 242,602 13,800

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

จากการดําเนินงานต่อเนือง 42,574,226 (23,854,872) (2,272,716) 26,252

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ (สุทธจิากภาษ)ี - 24,101,103 - -

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด 42,574,226 246,231 (2,272,716) 26,252

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

คา่งบการเงนิ 5,229,907 (14,557,993) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 5,229,907 (14,557,993) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด-

สทุธิจากภาษี 5,229,907 (14,557,993) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 47,804,133 (14,311,762) (2,272,716) 26,252

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สทุธิ

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดําเนินงานต่อเนือง 40,949,364 (25,510,621) (2,272,716) 26,252

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ - 24,100,856 - -

40,949,364 (1,409,765) (2,272,716) 26,252

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 1,624,862 1,655,996 - -

42,574,226 246,231 (2,272,716) 26,252

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดําเนินงานต่อเนือง 44,886,058 (36,443,065) (2,272,716) 26,252

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ - 24,100,856 - -

44,886,058 (12,342,209) (2,272,716) 26,252

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 2,918,075 (1,969,553) - -

47,804,133 (14,311,762) (2,272,716) 26,252

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

จากการดําเนินงานต่อเนือง 0.0630 (0.0393) (0.0035) 0.0000

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ - 0.0371 - -

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 17 0.0630 (0.0022) (0.0035) 0.0000

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 4,524,552,513 2,730,785,229 838,442,573 697,950,306

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 95,004,287 16,135,799 95,004,287 16,135,799

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2,800,000 - - -

ตน้ทุนขาย (4,407,627,806) (2,614,878,661) (803,284,279) (654,057,541)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (104,016,495) (20,002,759) (104,016,495) (20,002,759)

ตน้ทุนการใหเ้ช่า (2,076,582) - - -

กาํไรขนัต้น 108,635,917 112,039,608 26,146,086 40,025,805

รายไดอ้นื 6,426,986 11,206,626 42,627,409 126,875,131

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (54,740,894) (48,381,806) (10,565,508) (12,727,709)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (71,383,872) (63,364,276) (45,366,304) (38,707,364)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (7,387,420) - (2,315,221) -

กําไร (ขาดทุน) อนื - สุทธิ 3,682,965 74,329 263,715 99,820

ตน้ทุนทางการเงนิ (9,793,970) (18,045,149) (7,552,098) (16,545,992)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (24,560,288) (6,470,668) 3,238,079 99,019,691

สว่นแบง่กําไรจากการร่วมคา้ 10 86,376,893 9,046,223 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 61,816,605 2,575,555 3,238,079 99,019,691

ภาษเีงนิได้ 16 (4,369,811) (11,208,549) 489,288 (1,109,539)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

จากการดําเนินงานต่อเนือง 57,446,794 (8,632,994) 3,727,367 97,910,152

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ (สุทธจิากภาษ)ี - 26,228,114 - -

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 57,446,794 17,595,120 3,727,367 97,910,152

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

คา่งบการเงนิ 14,097,716 4,669,322 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 14,097,716 4,669,322 - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด-

สทุธิจากภาษี 14,097,716 4,669,322 - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 71,544,510 22,264,442 3,727,367 97,910,152

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สทุธิ

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดําเนินงานต่อเนือง 55,016,767 (16,835,240) 3,727,367 97,910,152

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ - 26,227,829 - -

55,016,767 9,392,589 3,727,367 97,910,152

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 2,430,027 8,202,531 - -

57,446,794 17,595,120 3,727,367 97,910,152

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดําเนินงานต่อเนือง 65,631,707 (13,320,714) 3,727,367 97,910,152

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ - 26,227,829 - -

65,631,707 12,907,115 3,727,367 97,910,152

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 5,912,803 9,357,327 - -

71,544,510 22,264,442 3,727,367 97,910,152

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

จากการดําเนินงานต่อเนือง 0.0847 (0.0259) 0.0057 0.1507

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ - 0.0404 - -

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 17 0.0847 0.0145 0.0057 0.1507

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

ส่วนตาํจาก ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลียน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ภายใต้การ ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทั ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 553,559,662 933,170,699 (74,049,938) 27,520,000 (30,136,985) (18,748,144) (18,748,144) 1,391,315,294 16,420,991 1,407,736,285

การเปลยีนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิทนุหุน้สามญั 55,355,129 - - - - - - 55,355,129 - 55,355,129

เงนิปันผลจา่ย - - - - (61,506,628) - - (61,506,628) - (61,506,628)

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

ผลต่างของ รวม

จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลียน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง จากการแปลง ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน เจ้าของ ของบริษทั ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิทนุหุน้สามญั 14 40,592,682 - - - - - 40,592,682 - 40,592,682

เงนิปันผลจา่ย 9 และ 15 - - - (45,104,802) - - (45,104,802) (3,360,780) (48,465,582)

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 55,016,767 10,614,940 10,614,940 65,631,707 5,912,803 71,544,510

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 649,507,473 933,170,699 28,580,000 (138,058,654) (8,915,116) (8,915,116) 1,464,284,402 20,058,087 1,484,342,489

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว -

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิทุนหุน้สามญั 55,355,129 - - - 55,355,129

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 97,910,152 97,910,152

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

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 608,914,791 933,170,699 28,580,000 84,437,175 1,655,102,665

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิทุนหุน้สามญั 14 40,592,682 - - - 40,592,682

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - (45,104,802) (45,104,802)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 3,727,367 3,727,367

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 649,507,473 933,170,699 28,580,000 43,059,740 1,654,317,912

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้

   จากการดําเนินงานต่อเนือง 61,816,605 2,575,555 3,238,079 99,019,691

   จากการดําเนินงานทยีกเลกิ - 29,237,975 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิไดร้วมการดําเนินงานทยีกเลกิ 61,816,605 31,813,530 3,238,079 99,019,691

รายการปรบัปรุง:

   ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 22,139,065 26,950,152 6,431,235 1,197,090

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 7,387,420 - 2,315,221 -

   กลบัรายการค่าเผอืสนิคา้ทมีมีูลค่าสุทธิ

       ทจีะไดร้บัตํากวา่ราคาทุน (2,122,920) - - -

   ขาดทุนจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - 4,341 - -

   ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของ

      อนุพนัธท์างการเงนิ 1,989 339,724 48,735 23,154

   (กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน (194,536) (319,831) 72,822 (213,195)

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,143,307) 1,162,063 (416,784) 889,487

   รายไดด้อกเบยี (947,353) (2,551,832) (28,034,865) (122,663,818)

   ค่าใชจ้่ายดอกเบยี 9,793,970 24,580,666 7,552,098 16,545,992

   รายไดเ้งนิปันผล - - (10,082,340) -

   ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ 10 (86,376,893) (9,046,223) - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 10,354,040 72,932,590 (18,875,799) (5,201,599)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย ์และหนีสนิดําเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (382,497,619) 477,565,878 (46,102,487) 66,444,826

   สนิคา้คงเหลอื 10,942,586 (10,831,999) (1,167,480) (7,383,581)

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (18,755,594) (4,567,345) (9,813,851) (5,665,713)

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื - (4,046,716) - -

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 290,650,205 (260,760,542) 65,152,341 33,394,442

   หนสีนิหมุนเวยีนอนื (428,642) 294,326 (793,499) 416,527

   หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 2,800,000 - - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (86,935,024) 270,586,192 (11,600,775) 82,004,902

   จ่ายภาษเีงนิได้ (12,290,204) (3,850,392) (3,118,049) (187,530)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (99,225,228) 266,735,800 (14,718,824) 81,817,372

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช้ - (1,364,784) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวร (2,087,931) (22,094,475) (1,553,540) (12,688,054)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1,796,000) - (1,796,000) -

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 18.5 - - (75,250,000) (42,640,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 18.5 - - 234,411,667 -

เงนิปันผลรบั 212,536,966 99,300,150 23,082,340 7,452,208

ดอกเบยีรบั 926,707 2,551,832 42,670,077 97,669,128

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 209,579,742 78,392,723 221,564,544 49,793,282

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 838,625,030 555,719,057 230,756,883 481,439,547

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 (659,699,786) (625,206,315) (185,164,144) (489,643,607)

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

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (214,000,000) (202,934,000) (214,000,000) (175,000,000)

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

เงนิสดจ่ายตน้ทุนการทํารายการของเงนิกูย้มื - (3,000,000) - (3,000,000)

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ 12.3 (6,081,590) (8,512,154) (3,199,315) (937,452)

เงนิปันผลจ่ายของบรษิทัย่อย

   ใหส้่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 9 (3,360,780) - - -

ดอกเบยีจ่าย (8,761,210) (23,368,794) (6,928,457) (17,754,508)

เงนิปันผลจ่าย 15 (4,512,120) (6,151,499) (4,512,120) (6,151,499)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (57,790,456) (238,453,705) (183,047,153) (136,047,519)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 52,564,058 106,674,818 23,798,567 (4,436,865)

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

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

   และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,866,178 (512,607) 62,466 23,656

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกลุ่มสนิทรพัย์

    ทถีอืไวเ้พอืขาย - (13,146,321) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 158,756,057 291,105,786 47,625,998 27,413,291

ขอ้มูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทมีใิชเ่งนิสด

จ่ายหุน้ปันผล 15 40,592,682 55,355,129 40,592,682 55,355,129

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 12.3 2,281,496 - 2,281,496 -

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัยถ์าวร 1,082,261 - 1,082,261 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

13



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลเมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเป็น
บรษิัทในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสำมญัของบริษัทได้รบัอนุมตัิเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรจดัหำอำหำรและ
วตัถุดบิส ำหรบัลูกค้ำในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั กำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเว้นท์และผลติปิโตรเลียมเหลวและกำรให้เช่ำทรพัย์สนิ
เพื่อใชเ้ป็นสถำนทีป่ระกอบธุรกจิโรงกลัน่น ้ำมนัปำลม์ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่ 10 สงิหำคม   
พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 รำยไดข้องกลุ่มกจิกำรเพิม่สูงขึ้นเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจำกรำคำน ้ำมนัดบิที่
ปรบัตวัสูงขึน้จำกรำคำเฉลี่ย 40  ดอลลำร์สหรฐัต่อบำเรลในปีก่อน เป็น 64  ดอลลำร์สหรฐัต่อบำเรลในปีปัจจุบนั ประกอบกบัปรมิำณ
กำรขำยทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมีกลุ่มลูกคำ้ในตลำดใหม่เพิม่ขึน้ โดยมกีำรขยำยตลำดไปทีป่ระเทศเกำหล ีและนอรเ์วย์ อย่ำงไร
กต็ำมอตัรำก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มกจิกำรลดลงเนื่องจำกกำรแข่งขนัทีสู่งขึ้นทัง้ในตลำดทีม่อียู่ในปัจจุบนั และกำรเขำ้ไปแข่งขนัในตลำด
ใหม่ 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และข้อก ำหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย  
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 

นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

1) ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรยุติกำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยใน
ช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรน
ไดร้วมอยู่ในผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ซึ่งมผีลกระทบต่อกลุ่มกิจกำรในกำร
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 

 

2) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุงที่มีผลบังคบัใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มำถือปฏิบัติ ซึ่งไม่มี
ผลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

3) นโยบำยกำรบญัชใีหม่ 
 

อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่คอื ทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัร ซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อหำประโยชน์จำก
รำยไดค้่ำเช่ำและไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนในกลุ่มกจิกำร 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้มื 
 

กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่ม
กจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนออก 
 

หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิีเส้นตรง เพื่อทีปั่นส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 

อำคำร         20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร           5 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 8-15 ปี 

 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 

กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช ้
และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร  
 

กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัในระหว่ำงงวด  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
ขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกจิกำร 
 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัทีผู่ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนได้รบั
และสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  
โดยพจิำรณำจำกก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสนิทรพัย์ตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัส่วนงำน หรอืที่สำมำรถปันส่วนให้ส่วนงำนได้อย่ำง
สมเหตุสมผล รำยกำรหลกัทีไ่ม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย สนิทรพัยส์่วนกลำง รำยไดอ้ื่น และค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำงทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตส้่วนงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 5 ส่วนงำน ดงันี้  
 
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิส ำหรบัเรอืและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเล 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบกและอื่นๆ 
ค) กำรจดัหำอำหำรและวตัถุดบิส ำหรบัลูกคำ้ในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั 
ง) กำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว  
จ) กำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิเพื่อใชเ้ป็นสถำนทีป่ระกอบธุรกจิโรงกลัน่น ้ำมนัปำลม์  
 
กลุ่มกจิกำรเริม่มรีำยไดจ้ำกส่วนงำน จ) ตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยน ำสนิทรพัย์ทีเ่คยใชใ้นกำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเว้นท์
และผลติปิโตรเลยีมเหลวไปใหก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเช่ำ 
 
รำยละเอยีดขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำน มดีงันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด       
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564       
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,842,088 668,355 99,815 9,299 2,800 4,622,357 
ก ำไร (ขำดทุน) ของสว่นงำน  51,454 12,025 (16,632) (15,570) 803 32,080 
       

จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้       
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 3,842,088 668,355 99,815 9,299 - 4,619,557 
- ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - 2,800 2,800 
       

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564       
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 897,973 15,686 44,593 - - 958,252 
สนิทรพัยอ์ืน่ (สนิทรพัยส์่วนกลำง)      1,604,527 
สนิทรพัยร์วม       2,562,779 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,320,778 396,918 16,136 13,089 2,746,921 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  79,523 6,029 (5,490) (30,212) 49,850 
      
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้      
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 2,320,778 396,918 16,136 13,089 2,746,921 
- ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - - 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 481,132 10,898 52,371 - 544,401 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์่วนกลำง)     1,659,118 
สนิทรพัย์รวม      2,203,519 
 
ก ำไรของส่วนงำน สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดไดด้งันี้ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

ก ำไรของส่วนงำน  32,080 49,850 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) อื่น - ส่วนกลำง 1,550 1,824 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - ส่วนกลำง (54,081) (47,199) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิ- ส่วนกลำง 3,451 (79) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ส่วนกลำง (7,560) (10,867) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ 86,377 9,046 
ภำษเีงนิได ้ (4,370) (11,208) 
ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 57,447 (8,633) 
ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - 26,228 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 57,447 17,595 
 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิคอื ส่วนงำนกำรผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำรเ์ซลล์ ซึง่มกีำร
โอนขำยใหก้บับุคคลภำยนอกในปี พ.ศ. 2563 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     
สินทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 49 - - - 
รวม 49 - - - 
     
หน้ีสินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 54 6 54 6 
รวม 54 6 54 6 
 
มลูค่ำยุตธิรรมก ำหนดโดยขอ้มูลระดบั 2 อำ้งองิจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิซึ่งเป็น
ขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำตำมบญัช ีเนื่องจำก
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิระยะสัน้ ยกเวน้รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564      
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 90,816 91,430 90,816 91,430 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 897,214 529,940 128,643 135,913 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
        (หมำยเหตุ 18.3) 84,348 45,907 63,318 26,257 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (41,394) (33,181) (26,243) (23,928) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 940,168 542,666 165,718 138,242 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   - กจิกำรอื่น 12,792 1,735 12,792 1,735 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
        (หมำยเหตุ 18.3) 5,292 - 5,292 - 
 958,252 544,401 183,802 139,977 
     
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 18.3) 224 159 1,854 3,308 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 18.3) - 

 
- 5,414 

 
20,049 

เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 18.3) - - - 13,000 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสนิคำ้และบรกิำร  18,261 9,064 7,941 6,926 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 2,948 1,747 2,091 1,645 
อื่น  ๆ 1,252 1,247 1,216 1,207 
 980,937 556,618 202,318 186,112 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ลูกหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 748,165 410,573 126,423 95,547 
เกนิก ำหนดช ำระ:     
   ไม่เกนิ 60 วนั 194,057 105,865 42,675 27,897 
   61 - 120 วนั 7,103 14,669 426 6,170 
   121 - 180 วนั 1,710 1,009 287 1,009 
   181 - 240 วนั 1,552 2,074 1,552 1,904 
   241 - 300 วนั 1,520 527 1,520 526 
   เกนิกว่ำ 300 วนั 27,455 41,130 19,078 29,117 
 981,562 575,847 191,961 162,170 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (41,394) (33,181)  (26,243) (23,928)  
 940,168 542,666  165,718 138,242  
 
 
 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
     ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    วิธีรำคำทุน วิธีรำคำทุน 
    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)       

   30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  ค่ำเผื่อ รำคำตำม  ค่ำเผื่อ รำคำตำม 
   พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 รำคำทนุ กำรด้อยค่ำ บญัชี (สุทธิ) รำคำทนุ กำรด้อยค่ำ บญัชี (สุทธิ) 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
           

บริษทัย่อยทำงตรง           
Sea Oil Energy Limited หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 0.03 - 0.03 0.03 - 0.03 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. สงิคโปร ์ จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 75.00 174,146 - 174,146 174,146 - 174,146 
Sea Oil Offshore Limited1  มำเลเซยี จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 100.00 100.00 977 - 977 977 - 977 
บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ไทย ใหเ้ชำ่ทรพัยส์นิเพื่อใชเ้ป็นสถำนทีป่ระกอบ

ธุรกจิโรงกลัน่น ้ำมนัปำลม์ 
 (เดมิคอื ผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวทุกชนดิ) 

99.99 99.99 189,824 (141,307) 48,517 189,824 (141,307) 48,517 

บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั2 ไทย ลงทุนในบรษิทัธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำรเ์ซลล ์

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

Energon Pte. Ltd. สงิคโปร ์ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 30 - 30 30 - 30 
บรษิทั ไททนั ทเวนตี้ จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.99 99.99 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 
บรษิทั เวกำ้ ทเวนตี้ จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.99 99.99 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 
บรษิทั โอไรออน ทเวนตี้ จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.99 99.99 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 
รวม     561,136 (252,383) 308,753 561,136 (252,383) 308,753 
           

บริษทัย่อยทำงอ้อม            
Sea Oil Petroleum AS (ถอืโดย  นอรเ์วย ์ จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง         
   Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.)   75.00 75.00 103 - 103 103 - 103 

 

1 Sea Oil Offshore Limited ไดห้ยุดด ำเนินธุรกจิเมื่อวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรขอคนืใบอนุญำตประกอบธุรกจิ  
2  บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ไดม้กีำรจดทะเบยีนเลกิกจิกำร เมื่อวนัที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชเีลกิกจิกำร   



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินปันผลรบัจำก Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  
 
เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัหุ้นสำมญัเป็นเงินสด จ ำนวน  
0.45 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 13.44 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ำยให้บริษัท จ ำนวน 0.34 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  
หรอื เทยีบเท่ำ 10.08 ล้ำนบำท และส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 0.11 ล้ำนเหรยีญสหรฐัหรอืเทียบเท่ำ 3.36 ล้ำนบำท 
บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทัง้จ ำนวนแล้วในวนัที ่25 มนีำคม พ.ศ. 2564 
 

10 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
   (ยงัไม่ได้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

Pan Orient Energy 
   (Siam) Ltd. 

หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและผลติน ้ำมนั
ปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำติ 

49.99 49.99 977,648 1,103,808 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564   
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 1,103,808 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ 86,377 
เงนิปันผลรบั (212,537) 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 977,648 
 
เมื่อวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2564 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 5.20 ลำ้นเหรยีญ
แคนำดำ หรอืเทยีบเท่ำ 121.67 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ำยให้ Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 2.60 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ  
หรอืเทยีบเท่ำ 60.84 ลำ้นบำท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัที ่18 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 10 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ได้ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผู้ถือหุ้น จ ำนวน 11.95 ล้ำนเหรยีญ
แคนำดำ หรอืเทยีบเท่ำ 303.41 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยให ้Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 5.97 ลำ้นเหรยีญแคนำดำ หรอื
เทยีบเท่ำ 151.70 ลำ้นบำท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัที ่15 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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11 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุนและท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อสงัหำริมทรพัย ์

เพ่ือกำรลงทุน 
พนับำท 

ท่ีดิน อำคำร  
และอปุกรณ์ 

พนับำท 

อสงัหำริมทรพัย ์
เพ่ือกำรลงทุน 

พนับำท 

ท่ีดิน อำคำร  
และอปุกรณ์ 

พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

   
 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - 299,507 - 29,161 
ซื้อสนิทรพัย์ - 2,686 - 2,565 
จดัประเภทรำยกำร 259,019 (258,728) - - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (2,077) (13,577) - (2,889) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 81 - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 256,942 29,969 - 28,837 
 
 
เมื่อวนัที ่31 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล จ ำกดัซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดม้กีำรท ำสญัญำใหเ้ช่ำทรพัย์สนิ ซึ่งประกอบ
ไปดว้ย ทีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้งบนทีด่นิ รวมถงึเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ใหแ้ก่กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเพื่อใชเ้ป็นสถำนทีป่ระกอบธุรกิจ
โรงกลัน่น ้ ำมันปำล์ม โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำ 36 เดือน นับตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2567  
กลุ่มกจิกำรจงึจดัประเภททรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่ำนี้เป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 มจี ำนวน 309.21 ลำ้นบำท 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนมกีำรประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำ โดยใชว้ธิรีำยได ้ซึง่เป็นมลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 3 
ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม  
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564  
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
รำยไดค้่ำเช่ำ 2,800 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงซึง่ก่อใหเ้กดิรำยไดค้่ำเช่ำส ำหรบังวด (2,077) 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

24 

 
12 เงินกู้ยืม 

 

12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ แสดงไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 33,000 44,576 77,576 
กูย้มืเพิม่ 107,700 730,925 838,625 
จ่ำยช ำระคนื (140,700) (519,000) (659,700) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 7,400 7,400 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 - 263,901 263,901 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 33,000 14,750 47,750 
กูย้มืเพิม่ 107,700 123,057 230,757 
จ่ำยช ำระคนื (140,700) (44,464) (185,164) 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 - 93,343 93,343 

 

12.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 304,317 304,317 
จ่ำยช ำระคนื (214,000) (214,000) 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 499 499 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 90,816 90,816 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (35,816) (35,816) 
ส่วนทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี 55,000 55,000 
 

เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัถูกค ้ำประกนัโดยหุ้นของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แห่งหนึ่งที่ถือโดย บริษัท นทลิน จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยสดัส่วนมูลค่ำเงินกู้ยืมต่อมูลค่ำหลักประกันต้องเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดในสญัญำเงนิกู ้รวมทัง้มกีำรก ำหนดใหบ้รษิทัตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิทีร่ะบุในสญัญำ 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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12.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 35,217 28,404 
เพิม่ขึน้ 2,281 2,281 
จ่ำยช ำระคนื (6,082) (3,199) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 341 - 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 31,757 27,486 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (10,873) (6,602) 
ส่วนทีถ่งึทีก่ ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี 20,884 20,884 
 
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำมดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
จ ำนวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ำยในอนำคต     
   ตำมสญัญำเช่ำ 36,895 40,772 32,525 33,698 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (5,138) (5,555) (5,039) (5,294) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  31,757 35,217 27,486 28,404 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (10,873) (11,935) (6,602) (6,269) 
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระมำกกว่ำหนึ่งปี 20,884 23,282 20,884 22,135 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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13 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 639,645 316,258 108,154 44,608 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   - กจิกำรอื่น 21,366 18,408 11,112 11,910 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 18.3) 2,529 674 5,126 1,325 
 663,540 335,340 124,392 57,843 
 

14 ทุนเรือนหุ้น 
 

เมื่อวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี้ 
 

• กำรลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 608,915,628 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 608,914,791 บำท 
โดยกำรลดหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 837 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

• กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 608,914,791 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 649,509,110 บำท  
โดยกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ ำนวน 40,594,319 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผล 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจี ำนวน 649,509,110 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563: 608,915,628 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) หุ้นดังกล่ำวได้ออกและช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 649,507,473 บำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563: 608,914,791 บำท) 
 

15 เงินปันผลจ่ำย 
 

เมื่อวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นมมีตอินุมตัิกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบรษิัท จ ำนวน 40,594,319 หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัในอตัรำ 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุ้นละ 
0.06666667 บำท และกำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.00740741 บำท รวมกำรจ่ำยปันผลทัง้ในรปูแบบหุน้ปันผลและเงนิสด
ปันผลเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.07407408 บำท เป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 45,104,802 บำท 
 

เมื่อวนัที ่5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบรษิัทจ ำนวน 40,592,682 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 
รวมมลูค่ำทัง้สิน้ 40,592,682 บำท และจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด 4,512,120 บำท รวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 45,104,802 บำท 
 

16 ภำษีเงินได้ 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลใชว้ธิีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกบัที่ใชก้บัก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะได้ 
ส ำหรบัข้อมูลทำงกำรเงินรวม คือ อัตรำร้อยละ 7.07 ต่อปี (30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 : อัตรำร้อยละ 435.19 ต่อปี) และข้อมูลทำง
กำรเงนิเฉพำะกิจกำร คอื อตัรำรอ้ยละ (15.11) ต่อปี (30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 : อตัรำรอ้ยละ 9.90 ต่อปี) ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินได้
เปลีย่นแปลงจำกงวดก่อนเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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17 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด  
 

จำกหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินข้อที่ 15 ที่บริษัทมีกำรจ่ำยหุ้นปันผล บริษัทจึงได้ปรบัปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะท้อน 
กำรออกหุน้ปันผลดงักล่ำวเสมอืนว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกสุดทีน่ ำเสนอ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับำท)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 40,949 (25,511) (2,272) 26 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - 24,101 - - 
 40,949 (1,410) (2,272) 26 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 649,507 

 
649,507 649,507 

 
649,507 

     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (บำท) 0.0630 (0.0393) (0.0035) 0.0000 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (บำท) - 0.0371 - - 
รวมก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.0630 (0.0022) (0.0035) 0.0000 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับำท)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 55,017 (16,835) 3,727 97,910 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - 26,228 - - 
 55,017 9,393 3,727 97,910 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 649,507 

 
649,507 649,507 

 
649,507 

     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (บำท) 0.0847 (0.0259) 0.0057 0.1507 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (บำท) - 0.0404 - - 
รวมก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.0847 0.0145 0.0057 0.1507 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิัทถูกควบคุมโดย บรษิัท นทลิน จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัท นทลิน จ ำกดั และตระกูลปำนบุญห้อม ถือหุ้นในบรษิัท  
คดิเป็นรอ้ยละ 45.04 และรอ้ยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืร้อยละ 43.43 ถอืโดยกระจำยทัว่ไป บรษิทัมรีำยกำรทีม่สีำระส ำคญั
กบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
18.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30  มิถนุำยน     
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 135,874 55,021 96,981 43,962 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 10,426 2,875 10,426 2,698 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 2,800 - - - 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัย่อย - - 14,072 14,836 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัย่อย - - - 210 
     
รำยไดอ้ื่น     
บรษิทัย่อย - - 1,570 1,773 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 411 - 411 
 - 411 1,570 2,184 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน     
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
บรษิทัย่อย - - - 6 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 229,953 144,445 156,459 105,879 
 229,953 144,445 156,459 105,885 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 10,523 7,419 10,523 7,242 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ     
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 2,800 - - - 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัย่อย - - 28,018 122,652 
     
เงนิปันผลรบั     
บรษิทัย่อย - - 10,082 - 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัย่อย - - - 420 
     
รำยไดอ้ื่น     
บรษิทัย่อย - - 3,295 3,049 
กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 411 - 411 
 - 411 3,295 3,460 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน      
     
ค่ำบรกิำรอำคำรส ำนักงำน     
บรษิทัใหญ่ 584 483 584 483 
     
ค่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 1,021 906 939 906 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 218 27 218 27 
 1,239 933 1,157 933 
     
ค่ำบรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 55 113 49 110 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 224 218 224 218 
บรษิทัย่อย - - 102 - 
 224 218 326 218 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
     
ค่ำบรกิำรอำคำรส ำนักงำน     
บรษิทัใหญ่ 1,161 966 1,161 966 
     
ค่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 2,092 1,987 1,833 1,964 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 426 27 426 27 
 2,518 2,014 2,259 1,991 
     
ค่ำบรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 168 361 162 356 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 451 439 451 439 
บรษิทัย่อย - - 203 - 
 451 439 654 439 

 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้     
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 84,348 45,907 63,318 26,257 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 5,292 - 5,292 - 
     
ลูกหนี้อื่น     
   บรษิทัใหญ่ 183 159 183 159 
   บรษิทัย่อย - - 1,671 3,149 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 41 - - - 
 224 159 1,854 3,308 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั     
   บรษิทัย่อย - - 5,414 20,049 
     
เงนิปันผลคำ้งรบั      
   บรษิทัย่อย - - - 13,000 
     
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   บรษิทัใหญ่ 2,330 523 2,140 521 
   บรษิทัย่อย - - 2,827 653 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 199 151 159 151 
 2,529 674 5,126 1,325 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน     
   บรษิทัใหญ่ 1,309 1,075 1,309 1,075 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
   บรษิทัใหญ่ 14,160 12,739 14,160 12,739 
     
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น     
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 2,800 - - - 

 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18.4 รำยกำรระหว่ำงกนัของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 
การซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน   
   

ตน้ทุนขำย   
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 51 
   
ค่ำบรหิำรจดักำร   
   บรษิทัใหญ่ - 109 
   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   
   บรษิทัใหญ่ - 26 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 1,140 
 - 1,166 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน   
   

ตน้ทุนขำย    
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 121 
 - 121 
   
ค่ำบรหิำรจดักำร   
   บรษิทัใหญ่ - 219 
   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   
   บรษิทัใหญ่ - 53 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 2,287 
 - 2,340 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เงินให้กู้ยืม 

ระยะสัน้ 
เงินให้กู้ยืม 
ระยะยำว 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 8,100 1,578,178 1,586,278 
ใหกู้้ยมืระหว่ำงงวด 71,000 4,250 75,250 
รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด (70,800) (163,612) (234,412) 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 8,300 1,418,816 1,427,116 
 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ท ำสญัญำเงนิให้กู้ยมืจ ำนวน 8.30 ล้ำนบำท แก่บรษิทั  
ไททนั ทเวนตี ้จ ำกดั โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.05 ต่อปี และก ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม  
 
เมื่อวนัที ่6 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัช ำระคนืเงนิกู้จำก บรษิทั เวกำ้ ทเวนตี ้จ ำกดั จ ำนวน 8.10 ลำ้นบำท 
 
เมื่อวนัที ่16 เมษำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิใหกู้ย้มืจ ำนวน 62.70 ลำ้นบำท แก่ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ต่อมำเมื่อ
วนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัช ำระคนืเงนิกู้ทัง้จ ำนวน 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิใหกู้้ยมืจ ำนวน 4.25 ล้ำนบำท แก่บรษิทัซอีอยล์ 
ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.05 ต่อปี 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัช ำระคนืเงนิกู้จำก Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 163.61 
ลำ้นบำท 
 

18.6 เงินกู้ยืมจำกบริษทัย่อย 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ยมืจำกบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ีจ ำกดั โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี และก ำหนด
ช ำระคนืเมื่อทวงถำม 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,528 11,194 9,275 8,932 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 271 221 221 221 
 13,799 11,415 9,496 9,153 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน     
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,676 19,393 16,649 14,990 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 542 443 542 443 
 25,218 19,836 17,191 15,433 
 

18.8 กำรค ำ้ประกนั 
 

1) บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในกำรช ำระค่ำสนิคำ้ตำมขอ้ตกลงซื้อขำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ดงัต่อไปนี้ 
 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 0.70 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 0.30 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 1.00 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่26 มกรำคม พ.ศ. 2565 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 0.50 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกิน 0.30 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลำค ้ำประกนัสิ้นสุดเมื่อครบหนึ่งปีหลงัจำกภำระผูกพนั

ทัง้หมดของบรษิทัย่อยหมดไป 
 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. และ Sea Oil Petroleum AS  
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 12.00 ลำ้นโครนนอรเ์วย ์ระยะเวลำค ้ำประกนัสิ้นสุดเมื่อบรษิทัแจง้ยกเลกิสญัญำค ้ำประกนั

เป็นหนังสอืล่วงหน้ำ 3 เดอืน 
 

บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จ ำกดั 
• วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิ 60.00 ลำ้นบำท ระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่19 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

 

2) บริษัทและบริษัท นทลิน จ ำกัด ร่วมกันท ำสัญญำค ้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำรของบริษัท ซีออยล์   
ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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19 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
19.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ภำระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมดัเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนในข้อมูลทำงกำรเงิน ไม่ได้มีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในงบกำรเงนิประจ ำปี พ.ศ. 2563 

 
19.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
19.2.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเกี่ยวกบักำรสัง่ซื้อน ้ำมนั 
กำรปฏิบัติตำมสัญญำให้บริกำร และกำรใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวน 402.26 ล้ำนบำท และ 277.83 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563: 390.30 ลำ้นบำท และ 249.91 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

19.2.2 คดีฟ้องร้อง 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 คดฟ้ีองรอ้งไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในงบกำรเงนิ
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
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