
บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวด

สามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

เฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวม

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 214,408,016 101,325,821 78,967,123 23,764,965

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 8 1,082,597,969 556,617,785 469,685,034 186,112,166

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 18.5 - - 12,300,000 8,100,000

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 22,719,613 17,135,471 22,719,613 7,148,325

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ 125,278 - - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 104,023,541 81,970,583 17,244,139 13,502,623

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,423,874,417 757,049,660 600,915,909 238,628,079

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธิ 9 - - 308,753,090 308,753,090

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,050,501,053 1,103,808,311 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 18.5 - - 1,410,315,979 1,578,177,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 11 250,695,983 - - -

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 32,055,750 299,507,313 31,133,716 29,160,693

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 27,760,958 34,490,837 25,010,839 27,922,111

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 3,954,497 1,483,136 2,869,243 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 7,951,141 6,849,688 7,951,141 6,849,688

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 330,003 330,003 327,003 327,003

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,373,249,385 1,446,469,288 1,786,361,011 1,951,663,025

รวมสินทรพัย์ 2,797,123,802 2,203,518,948 2,387,276,920 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 388,415,612 77,575,652 259,834,959 47,750,031

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 18.6 - - 81,821,330 81,821,330

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 12.2 - 129,882,778 - 129,882,778

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 13 734,002,696 335,339,966 300,630,966 57,843,160

หนีสนิอนุพนัธ์ 1,444,730 5,635 1,444,730 5,635

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 12.3 9,592,861 11,934,870 6,671,248 6,268,931

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 9,500,485 14,384,747 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 5,296,455 3,283,956 2,116,641 3,049,368

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,148,252,839 572,407,604 652,519,874 326,621,233

หนีสินไม่หมุนเวียน

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

หนีสนิตามสญัญาเช่า 12.3 19,190,481 23,282,166 19,190,481 22,135,430

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,078,164 12,724,348 12,078,164 11,997,825

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 18.3 2,800,000 - - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 89,068,645 210,440,465 86,268,645 208,567,206

รวมหนีสิน 1,237,321,484 782,848,069 738,788,519 535,188,439

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 649,509,110 หุน้  

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้สามญั

จาํนวน 608,915,628 หุน้  

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 649,507,473 หุน้  

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้สามญั

จาํนวน 608,914,791 หุน้  

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

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

กําไร (ขาดทุน) สะสม

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

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (77,604,593) (147,970,619) 37,230,229 84,437,175

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 1,609,862 (19,530,056) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั 1,535,263,441 1,403,164,815 1,648,488,401 1,655,102,665

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 24,538,877 17,506,064 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,559,802,318 1,420,670,879 1,648,488,401 1,655,102,665

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,797,123,802 2,203,518,948 2,387,276,920 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ซีออยล์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 2,508,506,345 1,255,811,784 639,405,336 404,103,181

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 63,025,751 58,061,078 63,025,751 58,061,078

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 8,400,000 - - -

ตน้ทุนขาย (2,453,958,600) (1,197,629,821) (617,607,849) (385,673,735)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (68,141,751) (57,849,999) (68,141,751) (57,849,999)

ตน้ทุนการใหเ้ช่า (7,437,127) - - -

กาํไรขนัต้น 50,394,618 58,393,042 16,681,487 18,640,525

รายไดอ้นื 3,625,986 9,388,499 15,450,831 59,732,257

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - การดาํเนินงานทยีกเลกิ - - - 137,349,135

ค่าใชจ่้ายในการขาย (28,393,251) (26,865,279) (9,174,391) (5,885,896)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (36,994,299) (38,668,873) (25,020,953) (25,192,503)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า

ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 1,074,966 (10,000,000) (688,067) (10,000,000)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - (50,000,000)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -

การดาํเนินงานทยีกเลกิ - - - (111,076,000)

กาํไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 54,365,674 - -

กาํไร (ขาดทุน) อนื - สทุธิ 5,401,046 1,527,720 (444,340) 537,087

ตน้ทุนทางการเงนิ (4,526,488) (6,212,110) (3,246,243) (6,055,723)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบง่กาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (9,417,422) 41,928,673 (6,441,676) 8,048,882

สว่นแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้ 72,852,815 3,475,854 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 63,435,393 45,404,527 (6,441,676) 8,048,882

ภาษีเงนิได้ (1,959,404) (1,249,025) 612,165 2,634,920

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 61,475,989 44,155,502 (5,829,511) 10,683,802

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ (สทุธจิากภาษ)ี - 2,575,414 - -

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิสาํหรบังวด 61,475,989 46,730,916 (5,829,511) 10,683,802

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ซีออยล์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

ค่างบการเงนิ 13,983,840 5,931,775 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 13,983,840 5,931,775 - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด-

สุทธิจากภาษี 13,983,840 5,931,775 - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 75,459,829 52,662,691 (5,829,511) 10,683,802

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 60,454,061 40,035,668 (5,829,511) 10,683,802

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 2,575,393 - -

60,454,061 42,611,061 (5,829,511) 10,683,802

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 1,021,928 4,119,855 - -

61,475,989 46,730,916 (5,829,511) 10,683,802

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 70,979,039 44,489,044 (5,829,511) 10,683,802

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 2,575,393 - -

70,979,039 47,064,437 (5,829,511) 10,683,802

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 4,480,790 5,598,254 - -

75,459,829 52,662,691 (5,829,511) 10,683,802

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.0931 0.0616 (0.0090) 0.0164

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 0.0040 - -

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 17 0.0931 0.0656 (0.0090) 0.0164

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 7,033,058,858 3,986,597,013 1,477,847,909 1,102,053,487

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 158,030,038 74,196,877 158,030,038 74,196,877

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 11,200,000 - - -

ตน้ทุนขาย (6,864,401,121) (3,812,508,482) (1,420,892,128) (1,039,731,276)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (172,158,246) (77,852,758) (172,158,246) (77,852,758)

ตน้ทุนการใหเ้ช่า (9,513,709) - - -

กาํไรขนัต้น 156,215,820 170,432,650 42,827,573 58,666,330

รายไดอ้นื 10,052,972 20,595,125 58,078,240 186,607,388

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - การดาํเนินงานทยีกเลกิ - - - 137,349,135

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (83,134,145) (75,247,085) (19,739,899) (18,613,605)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (108,378,171) (103,322,165) (70,387,257) (65,205,150)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (6,312,454) (8,710,984) (3,003,288) (8,694,717)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (50,000,000)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -

การดาํเนินงานทยีกเลกิ - - - (111,076,000)

กาํไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 54,365,674 - -

กาํไร (ขาดทุน) อนื - สุทธิ 11,898,726 1,602,049 (180,625) 636,907

ตน้ทุนทางการเงนิ (14,320,458) (24,257,259) (10,798,341) (22,601,715)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (33,977,710) 35,458,005 (3,203,597) 107,068,573

ส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ 10 159,229,708 12,522,077 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 125,251,998 47,980,082 (3,203,597) 107,068,573

ภาษเีงนิได้ 16 (6,329,215) (12,457,574) 1,101,453 1,525,381

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 118,922,783 35,522,508 (2,102,144) 108,593,954

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ (สุทธจิากภาษ)ี - 28,803,528 - -

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด 118,922,783 64,326,036 (2,102,144) 108,593,954

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

คา่งบการเงนิ 28,081,556 10,601,097 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 28,081,556 10,601,097 - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด-

สทุธิจากภาษี 28,081,556 10,601,097 - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 147,004,339 74,927,133 (2,102,144) 108,593,954

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สทุธิ

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 115,470,828 23,200,428 (2,102,144) 108,593,954

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 28,803,222 - -

115,470,828 52,003,650 (2,102,144) 108,593,954

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 3,451,955 12,322,386 - -

118,922,783 64,326,036 (2,102,144) 108,593,954

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 136,610,746 31,168,330 (2,102,144) 108,593,954

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 28,803,222 - -

136,610,746 59,971,552 (2,102,144) 108,593,954

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 10,393,593 14,955,581 - -

147,004,339 74,927,133 (2,102,144) 108,593,954

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.1778 0.0357 (0.0032) 0.1672

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 0.0443 - -

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 17 0.1778 0.0800 (0.0032) 0.1672

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน 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

การเปลียนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบังวด

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

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

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

การจาํหน่ายการดาํเนินงานทยีกเลกิ - - 74,049,938 - (74,049,938) - - - (2,796) (2,796)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน 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

การเปลียนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิทุนหุน้สามญั 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)

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 115,470,828 21,139,918 21,139,918 136,610,746 10,393,593 147,004,339

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 649,507,473 933,170,699 28,580,000 (77,604,593) 1,609,862 1,609,862 1,535,263,441 24,538,877 1,559,802,318

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว -

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร สว่นของเจ้าของ

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 - - - 108,593,954 108,593,954

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 608,914,791 933,170,699 27,520,000 172,833,408 1,742,438,898

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 - - - (2,102,144) (2,102,144)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 649,507,473 933,170,699 28,580,000 37,230,229 1,648,488,401

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้

   จากการดําเนินงานต่อเนือง 125,251,998 47,980,082 (3,203,597) 107,068,573

   จากการดําเนินงานทยีกเลกิ - 31,813,387 - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิไดร้วมการดําเนินงานทยีกเลกิ 125,251,998 79,793,469 (3,203,597) 107,068,573

รายการปรบัปรุง:

   ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,607,340 37,998,357 9,829,929 3,201,519

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 6,312,454 8,710,984 3,003,288 8,694,717

   กลบัรายการค่าเผอืสนิคา้ทมีมีลูค่าสทุธิ

       ทจีะไดร้บัตํากว่าราคาทุน (2,122,920) - - -

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 50,000,000

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -

      การดําเนินงานทยีกเลกิ - - - 111,076,000

   กําไรจากการจาํหน่ายการดําเนินงานทยีกเลกิ - (54,365,674) - -

   (กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,999) 4,310 (1,999) -

   ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงมลูค่ายตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 1,322,726 537,412 1,439,095 221,809

   (กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน (998,013) (465,213) (821,277) (361,601)

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (646,184) 1,743,095 80,339 1,334,229

   รายไดด้อกเบยี (1,469,414) (2,752,545) (40,268,112) (137,699,948)

   ค่าใชจ้า่ยดอกเบยี 14,320,458 31,535,267 10,798,341 22,601,715

   รายไดเ้งนิปันผล - - (10,082,340) (42,978,158)

   รายไดเ้งนิปันผล - การดําเนินงานทยีกเลกิ - - - (137,349,135)

   สว่นแบง่กําไรจากการร่วมคา้ 10 (159,229,708) (12,522,077) - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 16,346,738 90,217,385 (29,226,333) (14,190,280)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย ์และหนีสนิดําเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (458,446,492) 410,212,386 (304,302,458) 14,193,520

   สนิคา้คงเหลอื (3,461,223) (13,775,188) (15,571,289) (10,552,982)

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (10,869,222) (12,327,883) (1,447,928) (13,286,003)

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื - 3,959,600 - -

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 345,011,673 (228,628,247) 240,897,360 74,430,179

   หนีสนิหมนุเวยีนอนื 1,788,755 (3,860,451) (932,727) 913,487

   หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 2,800,000 - - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (106,829,771) 245,797,602 (110,583,375) 51,507,921

   รบัภาษเีงนิได้ 2,666,687 - 2,666,687 -

   จา่ยภาษีเงนิได้ (19,219,246) (8,301,599) (4,874,890) (405,152)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (123,382,330) 237,496,003 (112,791,578) 51,102,769

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ - 54,577 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 42,303 10,657 42,303 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวร (5,971,767) (35,548,788) (5,431,155) (25,050,644)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,396,000) - (2,396,000) -

เงนิสดรบัสทุธจิากการจาํหน่ายการดําเนินงานทยีกเลกิ - 197,099,570 - -

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 18.5 - - (79,250,000) (49,540,000)

เงนิสดรบัชําระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 18.5 - - 242,911,667 37,242,354

ดอกเบยีรบั 1,444,479 2,752,545 46,039,589 125,924,574

เงนิปันผลรบั 212,536,966 164,037,572 23,082,340 50,430,366

เงนิปันผลรบั - การดําเนินงานทยีกเลกิ - - - 137,349,135

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 205,655,981 328,406,133 224,998,744 276,355,785

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 1,726,334,092 747,210,226 851,089,619 672,577,316

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 (1,556,401,531) (928,337,780) (769,305,960) (792,614,870)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ย - - - 76,821,330

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

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (120,000,000) (157,834,000) (120,000,000) (120,000,000)

เงนิสดจา่ยชําระหุน้กู้ - (400,000,000) - (400,000,000)

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการทํารายการของเงนิกูย้มื - (3,000,000) - (3,000,000)

เงนิสดจา่ยชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า 12.3 (9,257,025) (12,047,329) (4,824,128) (2,200,178)

เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ยใหส้ว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 9 (3,360,780) (11,733,628) - -

ดอกเบยีจา่ย (12,857,228) (28,966,514) (9,574,754) (23,180,883)

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

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 19,945,408 (500,860,524) (57,127,343) (297,748,784)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสุทธิ 102,219,059 65,041,612 55,079,823 29,709,770

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

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10,863,136 5,842,766 122,335 48,464

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 214,408,016 268,974,274 78,967,123 61,584,734

ข้อมูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสด

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

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 12.3 2,281,496 13,970,077 2,281,496 13,970,077

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัยถ์าวร 2,492,634 859,617 2,492,634 859,617

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

14 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลเมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเป็น

บรษิัทในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสามญัของบริษัทได้รบัอนุมตัิเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

เลขที ่88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

การดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื การจําหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิและน้ํามนัหล่อลื่น การจดัหาอาหารและ

วตัถุดบิสาํหรบัลูกคา้ในธุรกจิสาํรวจและผลติน้ํามนั  

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน  

พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 รายไดข้องกลุ่มกจิการเพิม่สูงขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากราคาน้ํามนัดบิที่

ปรบัตวัสงูขึน้จากราคาเฉลี่ย 40 ดอลลาร์สหรฐัต่อบาเรลในปีก่อน เป็น 67 ดอลลารส์หรฐัต่อบาเรลในงวดปัจจุบนั ประกอบกบัปรมิาณการขาย

ที่เพิม่ขึ้นเน่ืองจากกลุ่มกิจการมีกลุ่มลูกค้าใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพิม่ขึ้น และมกีารขยายตลาดไปที่ประเทศเกาหล ีและ

นอรเ์วย ์อย่างไรกต็ามกําไรขัน้ต้นของกลุ่มกจิการลดลงเน่ืองจากการแข่งขนัทีส่งูขึน้ทัง้ในตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนั และการเขา้ไปแข่งขนั

ในตลาดใหม่ 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และข้อกําหนด

เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย  

ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 
 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายใน

ช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรน

ไดร้วมอยู่ในผลการดําเนินงานสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมผีลกระทบต่อกลุ่มกจิการในการ

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 
 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงที่มีผลบังคบัใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบัติ ซึ่งไม่มี

ผลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

3) นโยบายการบญัชใีหม่ 
 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่คอื ทีด่นิ อาคารและเครื่องจกัร ซึง่กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อหาประโยชน์จาก

รายไดค่้าเช่าและไม่ไดม้ไีวใ้ชง้านในกลุ่มกจิการ 
 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทนุรบัรูร้ายการเริม่แรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการและต้นทุนในการกูย้มื 
 

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที ่

กลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมกีารเปลีย่นแทนชิ้นส่วนของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 

กลุ่มกจิการจะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนออก 
 

หลงัจากการรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 
 

ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคํานวณตามวธิีเส้นตรง เพื่อทีปั่นส่วน

ราคาทนุตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 

อาคาร         20 ปี 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร           5 ปี 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 8-15 ปี 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 

 

การจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้

และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ  
 

กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัในระหว่างงวด  
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ขอ้มลูตามส่วนงานดําเนินงานจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารประเภทต่างๆ ของกลุ่มกจิการ 

 

ขอ้มูลตามส่วนงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานได้รบั

และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

โดยพจิารณาจากกําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 

 

ผลการดําเนินงานและสนิทรพัย์ตามส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรอืที่สามารถปันส่วนให้ส่วนงานได้อย่าง

สมเหตุสมผล รายการหลกัทีไ่ม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย สนิทรพัยส์่วนกลาง รายไดอ้ื่น และค่าใชจ่้ายส่วนกลางทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิภายใตส้่วนงานดําเนินงานจํานวน 5 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 

ก) การจําหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัเรอืและน้ํามนัหล่อลื่นทางทะเล 

ข) การจําหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิและน้ํามนัหล่อลื่นทางบกและอื่นๆ 

ค) การจดัหาอาหารและวตัถุดบิสาํหรบัลูกคา้ในธุรกจิสํารวจและผลติน้ํามนั 

ง) การผลติและจําหน่ายโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว  

จ) การใหเ้ช่าสถานทีป่ระกอบธุรกจิโรงกลัน่น้ํามนัปาลม์  

 

กลุ่มกจิการเริม่มรีายไดจ้ากส่วนงาน จ) ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2564 โดยนําสนิทรพัย์ทีเ่คยใชใ้นการผลติและจําหน่ายโซลเว้นท์

และผลติปิโตรเลยีมเหลวไปใหก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเช่า 

 

รายละเอยีดขอ้มลูตามส่วนงานดําเนินงาน มดีงัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค ส่วนงาน ง ส่วนงาน จ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด       

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,149,346 874,414 158,030 9,299 11,200 7,202,289 

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน  77,589 13,558 (24,099) (15,570) 1,470 52,948 
       

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได้       

- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 6,149,346 874,414 158,030 9,299 - 7,191,089 

- ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - - - - 11,200 11,200 
       

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564       

ลูกหนี้การคา้และรายไดค้า้งรบั - สุทธ ิ 1,008,129 15,320 38,101 - - 1,061,550 

สนิทรพัยอ์ืน่ (สนิทรพัยส์่วนกลาง)      1,735,574 

สนิทรพัยร์วม       2,797,124 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค ส่วนงาน ง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,275,767 697,741 74,197 13,089 4,060,794 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  105,352 10,620 (7,629) (33,537) 74,806 

      

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได้      

- ณ จุดใดจุดหน่ึง (point in time) 3,275,767 697,741 74,197 13,089 4,060,794 

- ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - - - - - 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรบั - สุทธ ิ 481,132 10,898 52,371 - 544,401 

สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส์่วนกลาง)     1,659,118 

สนิทรพัย์รวม      2,203,519 

 

กําไรของส่วนงาน สามารถกระทบยอดกบักําไรสุทธสิาํหรบังวดไดด้งัน้ี 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

กําไรของส่วนงาน  52,948 74,806 

รายการกระทบยอด    

รายไดอ้ื่น - ส่วนกลาง 3,867 2,551 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร - ส่วนกลาง (83,864) (76,635) 

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ- ส่วนกลาง 3,078 1,462 

กําไรจากการจําหน่ายการดําเนินงานทีย่กเลกิ - 54,366 

ตน้ทุนทางการเงนิ - ส่วนกลาง (10,007) (21,092) 

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ 159,230 12,522 

ภาษเีงนิได ้ (6,329) (12,458) 

กําไรสาํหรบังวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 118,923 35,522 

กําไรสาํหรบังวดจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ - 28,804 

กําไรสุทธสิาํหรบังวด 118,923 64,326 

 

การดําเนินงานทีย่กเลกิคอื ส่วนงานการผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละจําหน่ายแผงโซลารเ์ซลล ์ซึง่มกีาร

โอนขายใหก้บับุคคลภายนอกในปี พ.ศ. 2563 
  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
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7 มูลค่ายุติธรรม 

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

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

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

     

สินทรพัยอ์นุพนัธ์     

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 125 - - - 

รวม 125 - - - 

     

หน้ีสินอนุพนัธ ์     

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 1,445 6 1,445 6 

รวม 1,445 6 1,445 6 

 

มลูค่ายุตธิรรมกําหนดโดยขอ้มูลระดบั 2 อา้งองิจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึ่งเป็น

ขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี  

เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทางการเงนิระยะสัน้ ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564      

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 55,000 53,562 55,000 53,562 

 
  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

19 

 

8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหน้ีการคา้     

   - กจิการอื่น  959,482  529,940  355,668  135,913 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 18.3)  126,928  45,907  97,623  26,257 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (40,945) (33,181) (26,931) (23,928) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 1,045,465 542,666 426,360 138,242 

     

รายไดค้า้งรบั     

   - กจิการอื่น 14,792 1,735 14,792 1,735 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 18.3) 1,293 - 1,293 - 

 1,061,550 544,401 442,445 139,977 

     

ลูกหน้ีอื่น     

   - กจิการอื่น 7,526 - - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 18.3) 232 159 1,256 3,308 

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 18.3) - 

 

- 14,278 

 

20,049 

เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

   (หมายเหตุ 18.3) - - - 13,000 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิคา้และบรกิาร  8,467 9,064 7,598 6,926 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 2,934 1,747 2,466 1,645 

อื่น  ๆ 1,889 1,247 1,642 1,207 

 1,082,598 556,618 469,685 186,112 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชําระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 923,513 410,573 377,647 95,547 

เกนิกําหนดชําระ:     

   ไม่เกนิ 60 วนั 123,368 105,865 50,088 27,897 

   61 - 120 วนั 9,754 14,669 4,324 6,170 

   121 - 180 วนั 253 1,009 236 1,009 

   181 - 240 วนั 426 2,074 426 1,904 

   241 - 300 วนั 1,123 527 1,123 526 

   เกนิกว่า 300 วนั 27,973 41,130 19,447 29,117 

 1,086,410 575,847 453,291 162,170 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (40,945) (33,181)  (26,931) (23,928)  

 1,045,465 542,666  426,360 138,242  

 

 

 



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปน้ี 
     ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน 

    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้นสามญั 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)       

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  ค่าเผื่อ ราคาตาม  ค่าเผื่อ ราคาตาม 

   พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ราคาทนุ การด้อยค่า บญัชี (สุทธิ) ราคาทนุ การด้อยค่า บญัชี (สุทธิ) 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

บริษทัย่อยทางตรง           

Sea Oil Energy Limited หมู่เกาะเบอรม์วิดา้ การลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 0.03 - 0.03 0.03 - 0.03 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. สงิคโปร ์ จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 75.00 174,146 - 174,146 174,146 - 174,146 

Sea Oil Offshore Limited1  มาเลเซยี จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 100.00 100.00 977 - 977 977 - 977 

บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จํากดั ไทย ใหเ้ช่าสถานทีป่ระกอบธุรกจิโรงกลัน่ 

น้ํามนัปาลม์ (เดมิคอื ผลติและจําหน่ายโซล

เวน้ทแ์ละผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวทุกชนิด) 

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

บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจํากดั2 ไทย ลงทุนในบรษิทัธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยแ์ละจําหน่ายแผงโซลารเ์ซลล ์

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

Energon Pte. Ltd. สงิคโปร ์ การลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 30 - 30 30 - 30 

บรษิทั ไททนั ทเวนตี้ จํากดั ไทย จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.99 99.99 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

บรษิทั เวกา้ ทเวนตี้ จํากดั ไทย จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.99 99.99 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

บรษิทั โอไรออน ทเวนตี้ จํากดั ไทย จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 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 
           

บริษทัย่อยทางอ้อม            

Sea Oil Petroleum AS (ถอืโดย  นอรเ์วย ์ จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง         

   Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.)   75.00 75.00 103 - 103 103 - 103 
 
1 Sea Oil Offshore Limited ไดห้ยุดดําเนินธุรกจิเมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการขอคนืใบอนุญาตประกอบธุรกจิ  

2  บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจํากดั ไดม้กีารจดทะเบยีนเลกิกจิการ เมื่อวนัที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการชําระบญัชเีลกิกจิการ   



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

22 

 

เงินปันผลรบัจาก Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  

 

เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรบัหุ้นสามญัเป็นเงินสด จํานวน  

0.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 13.44 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้บริษัท จํานวน 0.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

หรอื เทยีบเท่า 10.08 ล้านบาท และส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุม จํานวน 0.11 ล้านเหรยีญสหรฐัหรอืเทียบเท่า 3.36 ล้านบาท 

บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทัง้จํานวนแล้วในวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

10 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ มดีงัต่อไปน้ี 

 
   อตัราร้อยละของการถือหุ้นสามญั ข้อมูลทางการเงินรวม 

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

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
       

Pan Orient Energy 

   (Siam) Ltd. 

หมูเ่กาะเบอรม์วิดา้ การสาํรวจ พฒันาและผลติน้ํามนั

ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ 

49.99 49.99 1,050,501 1,103,808 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564   

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,103,808 

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ 159,230 

เงนิปันผลรบั (212,537) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,050,501 

 

เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2564 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผูถ้อืหุน้ จํานวน 5.20 ลา้นเหรยีญ

แคนาดา หรอืเทยีบเท่า 121.67 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้ Sea Oil Energy Limited จํานวน 2.60 ล้านเหรยีญแคนาดา  

หรอืเทยีบเท่า 60.84 ลา้นบาท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที่ 10 มถุินายน พ.ศ. 2564 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ได้ประกาศจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผู้ถือหุ้น จํานวน 11.95 ล้านเหรยีญ

แคนาดา หรอืเทยีบเท่า 303.41 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายให ้Sea Oil Energy Limited จํานวน 5.97 ลา้นเหรยีญแคนาดา หรอื

เทยีบเท่า 151.70 ลา้นบาท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่15 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนและท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัย ์

เพ่ือการลงทุน 

พนับาท 

ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์ 

พนับาท 

อสงัหาริมทรพัย ์

เพ่ือการลงทุน 

พนับาท 

ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์ 

พนับาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

   

 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - 299,507 - 29,161 

ซื้อสนิทรพัย์ -   6,625 -   6,501 

จดัประเภทรายการ 259,019 (258,728) - - 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (40) - (40) 

ค่าเสื่อมราคา (8,323) (15,443) - (4,488) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - 135 - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 250,696 32,056 - 31,134 

 

เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล จํากดัซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดม้กีารทําสญัญาใหเ้ช่าทรพัย์สนิ ซึ่งประกอบ

ไปดว้ย ทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิ รวมถงึเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ใหแ้ก่กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเพื่อใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบธุรกิจ

โรงกลัน่น้ํามันปาล์ม โดยมีระยะเวลาการเช่า 36 เดือน นับตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  

กลุ่มกจิการจงึจดัประเภททรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่าน้ีเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 

 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มจํีานวน 309.21 ลา้นบาท 

 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนมกีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคา โดยใชว้ธิรีายได ้ซึง่เป็นมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบั 3 

ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม  

 

จํานวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

รายไดค่้าเช่า 11,200 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่าสาํหรบังวด (9,514) 

 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม 

 

12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ แสดงไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 33,000 44,576 77,576 

กูย้มืเพิม่ 570,800 1,155,534 1,726,334 

โอนจากเงนิกู้ยมืระยะยาว 129,594 - 129,594 

จ่ายชาํระคนื (590,700) (965,702) (1,556,402) 

ตดัจําหน่ายตน้ทุนการทํารายการ 707 - 707 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - 10,607 10,607 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 143,401 245,015 388,416 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 33,000 14,750 47,750 

กูย้มืเพิม่ 570,800 280,290 851,090 

โอนจากเงนิกู้ยมืระยะยาว 129,594 - 129,594 

จ่ายชาํระคนื (590,700) (178,606) (769,306) 

ตดัจําหน่ายตน้ทุนการทํารายการ 707 - 707 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 143,401 116,434 259,835 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดม้กีารทําสญัญาวงเงนิกูร้วมสนิเชื่อ (combined credit facilities) 

โดยมกีารโอนเงนิกู้ยมืระยะยาว จํานวน 129.59 ลา้นบาทมาเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิภายใต้สญัญาเงนิกู้น้ี และยกเลกิสญัญาเงนิกู้ระยะ

ยาวเดมิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิน้ีมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และครบกําหนดชําระภายใน 3 เดอืน โดยมหีลกัประกนัและ

เงื่อนไขทางการเงนิเช่นเดยีวกบัสญัญาเดมิ คอืคํ้าประกนัโดยหุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่ง

หน่ึงทีถ่อืโดย บรษิทั นทลนิ จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ โดยสดัส่วนมลูค่าเงนิกูย้มืต่อมลูค่าหลกัประกนัต้องเป็นไปตามขอ้กําหนดใน

สญัญาเงนิกู ้รวมทัง้มกีารกําหนดใหบ้รษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิทีร่ะบุในสญัญา 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ตัว๋สญัญาใช้เงนิภายใต้สญัญาวงเงนิกู้รวมสินเชื่อมจํีานวนคงเหลือ 37 ล้านบาท ซึ่งบรษิัทไม่

สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิในการดํารงสดัส่วน Adjusted IBD to EBITDA ไม่เกิน 3 เท่า อย่างไรก็ตามเมื่อวนัที่ 30 

กนัยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารไดใ้หก้ารอนุโลมยกเวน้เงื่อนไขทางการเงนิน้ีแล้วสาํหรบังบการเงนิไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2564  
  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.2 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 304,317 304,317 

จ่ายชาํระคนื (120,000) (120,000) 

โอนไปเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ (หมายเหตุ 12.1) (129,594) (129,594) 

ตดัจําหน่ายตน้ทุนการทํารายการ 277 277 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 55,000 55,000 

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ปี - - 

ส่วนทีถ่งึทีกํ่าหนดชาํระเกนิกว่า 1 ปี 55,000 55,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัถูกคํ้าประกนัโดยหุ้นของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

แห่งหน่ึงที่ถือโดย บริษัท นทลิน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยสดัส่วนมูลค่าเงินกู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันต้องเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดในสญัญาเงนิกู ้รวมทัง้มกีารกําหนดใหบ้รษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิทีร่ะบุในสญัญา 

 

12.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 35,217 28,404 

เพิม่ขึน้ 2,281 2,281 

จ่ายชาํระคนื (9,257) (4,824) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 542 - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 28,783 25,861 

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ปี (9,593) (6,671) 

ส่วนทีถ่งึทีกํ่าหนดชาํระเกนิกว่า 1 ปี 19,190 19,190 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

26 

 

จํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่ามดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

จํานวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ายในอนาคต     

   ตามสญัญาเช่า 33,540 40,772 30,571 33,698 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต (4,757) (5,555) (4,710) (5,294) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  28,783 35,217 25,861 28,404 

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (9,593) (11,935) (6,671) (6,269) 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระมากกว่าหน่ึงปี 19,190 23,282 19,190 22,135 

 

13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจา้หน้ีการคา้     

   - กจิการอื่น 705,997 316,258 280,342 44,608 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      

   - กจิการอื่น 24,399 18,408 13,790 11,910 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 18.3) 3,607 674 6,499 1,325 

 734,003 335,340 300,631 57,843 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ทุนเรือนหุ้น 

 

เมื่อวนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปน้ี 

 

• การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 608,915,628 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 608,914,791 บาท โดยการ

ลดหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจําหน่ายจํานวน 837 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

• การเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนจํานวน 608,914,791 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 649,509,110 บาท  

โดยการจดทะเบยีนเพิม่ทุนจํานวน 40,594,319 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจํีานวน 649,509,110 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563: 608,915,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หุ้นดังกล่าวได้ออกและชําระแล้วเป็นจํานวน 649,507,473 บาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: 608,914,791 บาท) 

 

15 เงินปันผลจ่าย 

 

เมื่อวนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นมมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษิัท จํานวน 40,594,319 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัในอตัรา 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.06666667 บาท และการจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.00740741 บาท รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรปูแบบหุน้ปันผลและเงนิสด

ปันผลเท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.07407408 บาท เป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 45,104,802 บาท 

 

เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ่้ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษิัทจํานวน 40,592,682 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รวมมลูค่าทัง้สิน้ 40,592,682 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงนิสด 4,512,120 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 45,104,802 บาท 

 

16 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลใชว้ธิีการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกบัที่ใชก้บักําไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะได้ 

สาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวม คอื อตัรารอ้ยละ 5.05 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 25.96 ต่อปี) และขอ้มลูทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ คือ อัตราร้อยละ -34.38 ต่อปี (30 กันยายน พ.ศ. 2563 : อัตราร้อยละ -1.42 ต่อปี) ประมาณการอัตราภาษีเงินได้

เปลีย่นแปลงจากงวดก่อนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
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17 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

ตามจํานวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหว่างงวด 
 

จากหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อที ่15 ที่บริษัทมีการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจึงได้ปรบัปรุงจํานวนหุ้นสามญัเพื่อสะท้อน 

การออกหุน้ปันผลดงักล่าวเสมอืนว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกสุดทีนํ่าเสนอ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 กนัยายน      

กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท)     

   จากการดําเนินงานต่อเน่ือง 60,454 40,036 (5,830) 10,684 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ - 2,575 - - 

 60,454 42,611 (5,830) 10,684 
     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

   ทีช่าํระแลว้และออกจําหน่าย (พนัหุน้) 649,507 649,507 649,507 649,507 
     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (บาท) 0.0931 0.0616 (0.0090) 0.0164 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (บาท) - 0.0040 - - 

รวมกําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.0931 0.0656 (0.0090) 0.0164 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 กนัยายน      

กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท)     

   จากการดําเนินงานต่อเน่ือง 115,471 23,200 (2,102) 108,594 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ - 28,803 - - 

 115,471 52,003 (2,102) 108,594 
     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

   ทีช่าํระแลว้และออกจําหน่าย (พนัหุน้) 649,507 649,507 649,507 649,507 
     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (บาท) 0.1778 0.0357 (0.0032) 0.1672 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (บาท) - 0.0443 - -    

รวมกําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.1778 0.0800 (0.0032) 0.1672 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิัทถูกควบคุมโดย บรษิัท นทลิน จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัท นทลิน จํากดั และตระกูลปานบุญห้อม ถือหุ้นในบรษิัท 

คดิเป็นรอ้ยละ 45.04 และรอ้ยละ 11.53 ตามลําดบั จํานวนหุน้ทีเ่หลอืร้อยละ 43.43 ถอืโดยกระจายทัว่ไป บรษิทัมรีายการทีม่สีาระสําคญั

กบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

18.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 กนัยายน      
     

รายไดจ้ากการขาย     

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 174,410 68,946 117,527 49,984 

     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร     

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 16,499 13,306 16,499 13,149 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า     

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 8,400 - - - 

     

ดอกเบีย้รบั     

บรษิทัย่อย - - 12,233 15,037 

     

เงนิปันผลรบั     

บรษิทัย่อย - - - 180,327 

     

รายไดค่้าบรหิารจดัการ     

บรษิทัย่อย - - - 210 

     

รายไดอ้ื่น     

บรษิทัย่อย - - 1,193 1,302 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 กนัยายน      

     

รายไดจ้ากการขาย     

บรษิทัย่อย - - - 6 

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 401,286 213,391 270,909 155,863 

 401,286 213,391 270,909 155,869 

     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร     

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 31,616 20,725 31,616 20,391 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า     

กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 11,200 - - - 

     

ดอกเบีย้รบั     

บรษิทัย่อย - - 40,251 137,689 

     

เงนิปันผลรบั     

บรษิทัย่อย - - 10,082 180,327 

     

รายไดค่้าบรหิารจดัการ     

บรษิทัย่อย - - - 630 

     

รายไดอ้ื่น     

บรษิทัย่อย - - 4,488 4,351 

กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - 411 - 411 

 - 411 4,488 4,762 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

   วนัท่ี 30 กนัยายน      

     

ค่าบรกิารอาคารสาํนักงาน     

บรษิทัใหญ ่ 467 517 467 517 

     

ค่าบรหิารจดัการ     

บรษิทัใหญ ่ 1,225 912 939 912 

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 1,919 235 1,919 235 

 3,144 1,147 2,858 1,147 

     

ค่าบรกิารอื่น     

บรษิทัใหญ ่ 15 277 15 253 

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 166 - 166 - 

 181 277 181 253 

     

ตน้ทุนทางการเงนิ     

บรษิทัใหญ ่ 218 213 218 213 

บรษิทัย่อย - - 103 32 

 218 213 321 245 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

   วนัท่ี 30 กนัยายน      

     

ค่าบรกิารอาคารสาํนักงาน     

บรษิทัใหญ ่ 1,628 1,483 1,628 1,483 

     

ค่าบรหิารจดัการ     

บรษิทัใหญ ่ 3,317 2,899 2,772 2,876 

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 5,436 262 5,436 262 

 8,753 3,161 8,208 3,138 

     

ค่าบรกิารอื่น     

บรษิทัใหญ ่ 183 638 177 609 

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 166 - 166 - 

 349 638 343 609 

     

ตน้ทุนทางการเงนิ     

บรษิทัใหญ ่ 669 652 669 652 

บรษิทัย่อย - - 306 32 

 669 652 975 684 

 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.3 ยอดคงเหลือจากรายการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้     

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 126,928 45,907 97,623 26,257 

     

รายไดค้า้งรบั     

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 1,293 - 1,293 - 

     

ลูกหน้ีอื่น     

   บรษิทัใหญ่ 183 159 183 159 

   บรษิทัย่อย - - 1,073 3,149 

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 49 - - - 

 232 159 1,256 3,308 

     

ดอกเบีย้คา้งรบั     

   บรษิทัย่อย - - 14,278 20,049 

     

เงนิปันผลคา้งรบั      

   บรษิทัย่อย - - - 13,000 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      

   บรษิทัใหญ่ 3,270 523 3,076 521 

   บรษิทัย่อย - - 3,086 653 

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 337 151 337 151 

 3,607 674 6,499 1,325 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน     

   บรษิทัใหญ่ 1,327 1,075 1,327 1,075 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     

   บรษิทัใหญ่ 13,821 12,739 13,821 12,739 

     

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น     

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 2,800 - - - 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.4 รายการระหว่างกนัของการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

การซื้อสนิคา้และบรกิาร 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    
   

ตน้ทุนขาย   

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั - 10 

   

ค่าบรหิารจดัการ   

   บรษิทัใหญ ่ - 27 

   

ตน้ทุนทางการเงนิ   

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั - 281 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    
   

ตน้ทุนขาย    

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั - 131 

   

ค่าบรหิารจดัการ   

   บรษิทัใหญ ่ - 246 

   

ตน้ทุนทางการเงนิ   

   บรษิทัใหญ ่ - 53 

   กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั - 2,568 

 - 2,621 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 

การเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินให้กู้ยืม 

ระยะสัน้ 

เงินให้กู้ยืม 

ระยะยาว 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 8,100 1,578,178 1,586,278 

ใหกู้้ยมืระหว่างงวด 75,000 4,250 79,250 

รบัชาํระคนืระหว่างงวด (70,800) (172,112) (242,912) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 12,300 1,410,316 1,422,616 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้ําสญัญาเงนิใหกู้้ยมืจํานวน 12.30 ล้านบาท แก่บรษิทั  

ไททนั ทเวนตี ้จํากดั โดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.05 ต่อปี และกําหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม 

 

เมื่อวนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิกู้จาก บรษิทั เวกา้ ทเวนตี ้จํากดั จํานวน 8.10 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ทําสญัญาเงนิให้กู้ยมืจํานวน 62.70 ล้านบาท แก่ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  

ต่อมาเมื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิกูท้ ัง้จํานวน 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้ําสญัญาเงนิใหกู้้ยมืจํานวน 4.25 ล้านบาท แก่บรษิทัซอีอยล์ 

ปิโตรเคมคิอล จํากดั โดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.05 ต่อปี และในระหว่างงวดไดม้กีารรบัชําระคนืเงนิกู้จํานวน 8.50 ล้านบาท เหลอื

เป็นยอดเงนิกูป้ลายงวดใหแ้ก่บรษิทัซอีอยล ์ปิโตรเคมคิอล จํากดั จํานวน 204.00 ลา้นบาท 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัชําระคนืเงนิกู้จาก Sea Oil Energy Limited จํานวน 

163.61 ลา้นบาท เหลอืเป็นยอดเงนิกู้ปลายงวดใหแ้ก่ Sea Oil Energy Limited จํานวน 1,187.03 ลา้นบาท 

 

18.6 เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ีจํากดั โดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี และกําหนด

ชาํระคนืเมื่อทวงถาม 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 กนัยายน      
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,174 8,659 7,221 6,499 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 271 222 271 222 

 12,445 8,881 7,492 6,721 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 กนัยายน      
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 36,850 28,052 23,870 21,489 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 813 665 813 665 

 37,663 28,717 24,683 22,154 
 

18.8 การคํา้ประกนั 
 

1) บรษิทัไดท้ําสญัญาคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในการชาํระค่าสนิคา้ตามขอ้ตกลงซื้อขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ดงัต่อไปน้ี 
 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 

• วงเงนิคํ้าประกนัไม่เกนิ 0.70 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลาคํ้าประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

• วงเงนิคํ้าประกนัไม่เกนิ 0.30 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลาคํ้าประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

• วงเงนิคํ้าประกนัไม่เกนิ 1.00 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลาคํ้าประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2565 

• วงเงนิคํ้าประกนัไม่เกนิ 0.50 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลาคํ้าประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

• วงเงนิคํ้าประกนัไม่เกิน 0.30 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ระยะเวลาคํ้าประกนัสิ้นสุดเมื่อครบหน่ึงปีหลงัจากภาระผูกพนั

ทัง้หมดของบรษิทัย่อยหมดไป 
 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. และ Sea Oil Petroleum AS  

• วงเงนิคํ้าประกนัไม่เกนิ 12.00 ลา้นโครนนอรเ์วย ์ระยะเวลาคํ้าประกนัสิ้นสุดเมื่อบรษิทัแจง้ยกเลกิสญัญาคํ้าประกนั

เป็นหนังสอืล่วงหน้า 3 เดอืน 
 

บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จาํกดั 

• วงเงนิคํ้าประกนัไม่เกนิ 60.00 ลา้นบาท ระยะเวลาคํ้าประกนั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 

2) บริษัทและบริษัท นทลิน จํากัด ร่วมกันทําสัญญาคํ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารของบริษัท ซีออยล์  

ปิโตรเคมคิอล จํากดั จํานวน 100.00 ลา้นบาท  
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19 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

19.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ภาระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมดัเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในข้อมูลทางการเงิน ไม่ได้มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างมสีาระสาํคญัจากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2563 

 

19.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

19.2.1 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเกี่ยวกบัการสัง่ซื้อน้ํามนั 

การปฏิบัติตามสัญญาให้บริการ และการใช้ไฟฟ้า จํานวน 583.67 ล้านบาท และ 370.70 ล้านบาท ตามลําดับ  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: 390.30 ลา้นบาท และ 249.91 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

 

19.2.2 คดีฟ้องร้อง 

 

เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จํากดั ถูกฟ้องรอ้งร่วมกบับรษิทัประกนัภยั 2 แห่ง

ในคดแีพ่งจากบริษัทประกันภยัรายหน่ึง เพื่อเรยีกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสําหรบัรถที่ได้รบัความเสยีหายซึ่งได้ทํา

ประกนัภยัไวก้บัโจทก ์กรณีเหตุเพลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนเงนิ 9.58 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัประกนัภยั

ทีเ่ป็นจําเลยร่วมไดจ่้ายเงนิชดเชยมาทีบ่รษิทัย่อย และบรษิทัย่อยไดจ่้ายเงนิดงักล่าวใหเ้จา้ของรถไปแลว้ 

 

เมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาลชัน้ต้นจงัหวดัชลบุรไีด้มกีารยกฟ้องคดีและโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

ต่อมาเมื่อวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาตามศาลชัน้ต้นจงัหวัดชลบุรีและเมื่อวันที่ 3 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โจทกไ์ดย้ื่นฎกีาต่อศาลฎกีา โดยบรษิทัย่อยไดม้กีารยื่นคาํคา้นฎีกาในเวลาต่อมา 

 

เมื่อวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2564 ศาลฎกีาไดม้คีาํพพิากษาตามศาลอุทธรณ์ ดงันัน้คดฟ้ีองรอ้งไดถ้งึทีสุ่ดแลว้ 
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