
บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูล  
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ
หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ร ับผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิ เคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะ
พบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 437,904,508 340,118,417 81,689,883 102,679,445

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 8 1,797,081,627 1,348,388,519 362,368,305 542,925,633

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 17.5 - - 279,950,000 -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 341 411,967 341 -

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 4,608,029 5,153,383 4,608,029 5,153,383

กลุ่มสนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย 9 246,474,333 - 39,848,834 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 44,431,693 46,748,583 13,141,925 11,666,380

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,530,500,531 1,740,820,869 781,607,317 662,424,841

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธิ 10 - - 178,153,566 308,753,090

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 11 1,049,819,974 1,016,024,046 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 17.5 - - 1,071,537,646 1,287,327,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 12 - 244,449,711 - -

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 28,099,737 30,234,921 27,659,023 29,574,549

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 41,728,377 45,024,753 21,548,994 23,260,895

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 4,013,834 3,984,375 3,066,569 2,981,058

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

- สุทธิ 7,639,910 8,278,937 7,639,910 8,278,937

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 6,653,205 7,779,744 6,653,205 6,653,205

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,137,955,037 1,355,776,487 1,316,258,913 1,666,829,380

รวมสินทรพัย์ 3,668,455,568 3,096,597,356 2,097,866,230 2,329,254,221

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 442,847,450 327,555,742 112,291,995 187,754,801

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 17.6 - - - 81,821,330

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 13.2 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 14 1,330,201,740 963,091,602 190,539,657 300,435,945

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 804,324 219,597 804,324 219,597

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 12,870,506 13,142,496 6,542,658 6,634,004

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 10,799,345 8,096,274 - -

หนีสนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบักลุ่มสนิทรพัย์

   ทถีอืไวเ้พอืขาย 9 3,621,103 - - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 4,594,371 2,490,647 4,202,902 2,137,929

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,860,738,839 1,369,596,358 369,381,536 634,003,606

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 29,863,786 32,933,767 16,018,220 17,585,899

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,460,152 13,986,319 14,460,152 13,986,319

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื - 2,800,000 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 44,323,938 49,720,086 30,478,372 31,572,218

รวมหนีสิน 1,905,062,777 1,419,316,444 399,859,908 665,575,824

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 649,509,110 หุน้  

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 649,509,110 649,509,110 649,509,110 649,509,110

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 649,507,473 หุน้  

ชําระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 1 บาท 649,507,473 649,507,473 649,507,473 649,507,473

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

กําไรสะสม

  จดัสรรแลว้ - ทุนสํารองตามกฎหมาย 29,280,000 29,280,000 29,280,000 29,280,000

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 137,745,527 37,170,253 86,048,150 51,720,225

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (1,501,216) (1,119,023) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั 1,748,202,483 1,648,009,402 1,698,006,322 1,663,678,397

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 15,190,308 29,271,510 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,763,392,791 1,677,280,912 1,698,006,322 1,663,678,397

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,668,455,568 3,096,597,356 2,097,866,230 2,329,254,221

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท

รายไดจ้ากการขาย 4,306,035,599      2,187,094,813           506,149,254       338,796,962 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 66,427,726          42,088,107                 66,427,726        42,088,107 

ต้นทุนขาย      (4,227,434,264)   (2,127,661,877)        (483,765,960)      (322,607,423)

ต้นทุนการใหบ้รกิาร          (77,434,924)       (47,889,878)          (77,434,924)       (47,889,878)

กาํไรขนัต้น           67,594,137        53,631,165           11,376,096        10,387,768 

รายไดเ้งนิปันผล 10 -                     -                            49,994,700        10,082,340 

รายไดอ้นื 4,953,463            3,358,276                   14,360,015        16,791,406 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย          (42,655,869)       (24,987,859)          (10,667,952)         (5,445,821)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร          (38,082,509)       (31,690,474)          (32,312,146)       (20,824,366)

(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยค่า

ของสนิทรพัยท์างการเงนิ             4,253,354         (4,018,081)             4,253,354         (1,827,176)

กําไร (ขาดทุน) อนื - สุทธิ             9,038,986 329,183                         463,150            284,002 

ต้นทุนทางการเงนิ            (3,952,597)         (4,788,388)            (2,500,265)         (3,694,756)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่กาํไร

จากการรว่มค้าและภาษีเงินได้             1,148,965         (8,166,178)           34,966,952          5,753,397 

ส่วนแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 11 101,114,103        32,805,159                             -                      -   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้         102,263,068        24,638,981           34,966,952          5,753,397 

ภาษเีงนิได้ 15            (3,358,290)         (2,169,836)              (639,027)            246,686 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

จากการดําเนินงานต่อเนือง 98,904,778          22,469,145                 34,327,925          6,000,083 

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ (สุทธจิากภาษ)ี 9             4,378,555         (7,596,577)                       -                      -   

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด         103,283,333        14,872,568           34,327,925          6,000,083 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลง

ค่างบการเงนิ              (506,335)          8,867,809                       -                      -   

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั              (506,335)          8,867,809                       -                      -   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด-

สุทธิจากภาษี              (506,335)          8,867,809                       -                      -   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด         102,776,998        23,740,377           34,327,925          6,000,083 

การแบง่ปันกาํไรสุทธิ

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดําเนินงานต่อเนือง           96,196,719 21,663,980                 34,327,925 6,000,083         

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ             4,378,555         (7,596,577)                       -                      -   

        100,575,274 14,067,403                 34,327,925 6,000,083         

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม             2,708,059 805,165                                 -                      -   

        103,283,333        14,872,568           34,327,925          6,000,083 

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดําเนินงานต่อเนือง           95,814,526 28,342,226                 34,327,925 6,000,083         

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ             4,378,555         (7,596,577)                       -                      -   

        100,193,081 20,745,649                 34,327,925 6,000,083         

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม             2,583,917 2,994,728                               -                      -   

        102,776,998        23,740,377           34,327,925          6,000,083 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

จากการดําเนินงานต่อเนือง 0.1389                0.0313                             0.0495 0.0087             

จากการดําเนินงานทยีกเลกิ 0.0063                            (0.0110)                       -                      -   

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 16                 0.1452              0.0203                 0.0495              0.0087 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

การเปลยีนแปลงในรายการ

กบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ยแก่ผูถ้อืหุน้อนืของบรษิทัย่อย - - - - - - - (3,360,780) (3,360,780)

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 14,067,403 6,678,246 6,678,246 20,745,649 2,994,728 23,740,377

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 608,914,791 933,170,699 28,580,000 (133,903,216) (12,851,810) (12,851,810) 1,423,910,464 17,140,012 1,441,050,476

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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. 2565 649,507,473 933,170,699 29,280,000 37,170,253 (1,119,023) (1,119,023) 1,648,009,402 29,271,510 1,677,280,912

การเปลยีนแปลงในรายการ

กบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ยแก่ผูถ้อืหุน้อนืของบรษิทัย่อย 10 - - - - - - - (16,664,900) (16,664,900)

การชาํระบญัชบีรษิทัย่อย 10 - - - - - - - (219) (219)

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 100,575,274 (382,193) (382,193) 100,193,081 2,583,917 102,776,998

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 649,507,473 933,170,699 29,280,000 137,745,527 (1,501,216) (1,501,216) 1,748,202,483 15,190,308 1,763,392,791

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว -

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลยีนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 6,000,083 6,000,083

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 608,914,791 933,170,699 28,580,000 90,437,258 1,661,102,748

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 649,507,473 933,170,699 29,280,000 51,720,225 1,663,678,397

การเปลยีนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 34,327,925 34,327,925

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 649,507,473 933,170,699 29,280,000 86,048,150 1,698,006,322

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้

   จากการดาํเนินงานต่อเนือง 102,263,068 24,638,981 34,966,952 5,753,397

   จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 4,378,555 (7,596,577) - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดร้วมการดาํเนินงานทยีกเลกิ 106,641,623 17,042,404 34,966,952 5,753,397

รายการปรบัปรุง:

   ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,539,856 10,975,713 3,718,245 3,195,236

   ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของ

       สนิทรพัยท์างการเงนิ (4,253,354) 4,018,081 (4,253,354) 1,827,176

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 - - 8,667,747 -

   กาํไรจากการชาํระบญัชบีรษิทัย่อย 10 - - (410,014) -

   กลบัรายการค่าเผอืสนิคา้ทมีมีลูค่าสุทธิ

       ทจีะไดร้บัตาํกว่าราคาทุน - (1,165,014) - -

   ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของ

      อนุพนัธท์างการเงนิ 991,829 43,259 584,386 43,259

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน 195,615 61,192 (370,389) 45,780

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 473,833 (856,939) 473,833 (913,909)

   รายไดด้อกเบยี (24,404) (80,200) (10,143,426) (13,946,045)

   ค่าใชจ้่ายดอกเบยี 3,952,597 4,788,388 2,500,265 3,694,756

   รายไดเ้งนิปันผล 17.1 - - (49,994,700) (10,082,340)

   ส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ 11 (101,114,103) (32,805,159) - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 16,403,492 2,021,725 (14,260,455) (10,382,690)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย ์และหนีสนิดาํเนินงาน

   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (462,643,701) (346,438,221) 234,984,510 (1,361,944)

   สนิคา้คงเหลอื 545,354 1,653,701 545,354 (2,322,436)

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 5,310,569 (15,561,210) 296,078 1,266,497

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (1,411,018) - - -

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 365,932,911 279,140,655 (109,688,937) 19,501,431

   หนีสนิหมุนเวยีนอนื 2,161,988 (918,615) 2,064,973 (993,845)

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (73,700,405) (80,101,965) 113,941,523 5,707,013

   จ่ายภาษเีงนิได้ (2,053,549) (4,396,911) (1,761,979) (1,678,406)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (75,753,954) (84,498,876) 112,179,544 4,028,607

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวร (86,777) (1,681,311) (38,529) (1,175,462)

จ่ายเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 17.5 - - (72,160,000) (10,250,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 17.5 - - 8,000,000 36,478,389

เงนิสดรบัจากการชาํระบญัชบีรษิทัย่อย 10 - - 82,492,958 -

เงนิปันผลรบั 67,318,175 60,835,122 8,265,179 23,082,340

ดอกเบยีรบั 20,791 75,374 2,061,136 18,629,356

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 67,252,189 59,229,185 28,620,744 66,764,623

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 781,326,421 427,118,280 263,772,696 74,714,113

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 (666,962,140) (298,850,691) (339,235,503) (77,750,031)

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 17.6 - - (81,821,330) -

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 - (60,000,000) - (60,000,000)

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ (3,250,028) (2,999,635) (1,659,025) (1,591,333)

เงนิปันผลจ่ายของบรษิทัย่อย

   ใหส้่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม -                      (3,360,780) - -

เงนิสดจ่ายใหส่้วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม

   จากการชาํระบญัชบีรษิทัย่อย 10 (219) - - -

ดอกเบยีจ่าย (3,583,011) (4,099,361) (2,843,241) (3,388,284)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 107,531,023 57,807,813 (161,786,403) (68,015,535)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 99,029,258 32,538,122 (20,986,115) 2,777,695

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

   และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (781,942) 2,539,532 (3,447) 41,826

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกลุ่มสนิทรพัย์

    ทถีอืไวเ้พอืขาย (461,225) - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 437,904,508 136,403,475 81,689,883 26,584,486

ข้อมูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทมีใิชเ่งนิสด

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัยถ์าวร 147,446 2,083,076 147,446 2,083,076

เงนิปันผลคา้งรบั 8 - - 49,945,950 -

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

เงนิปันผลคา้งจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 14 16,648,650 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 12 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) จดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลเมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บรษิทั 
ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุน้สำมญัของบรษิทัไดร้บั
อนุมตัเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ด้
จดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรจดัหำ
อำหำรและวตัถุดบิส ำหรบัลูกคำ้ในธุรกจิส ำรวจและผลติน ้ำมนั  
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่  
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
กำรขำยหุ้นสำมญัของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่7 มนีำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่3/2565 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
อนุมตัิให้บริษัทขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ในบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกัด จ ำนวน 2,039,998 หุ้น หรือ 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  
โดยบรษิทัจะไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรขำยเงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นเงนิจ ำนวนทัง้สิ้น 256 ล้ำนบำท รำยละเอยีดตำมทีก่ล่ำว 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 9 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และ
ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย 
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงและมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัปีบญัชเีริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 
ไม่มผีลกระทบทีส่ ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำร
บญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร  
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัในระหว่ำงงวด 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกจิกำร 
 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยพจิำรณำจำกก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสนิทรพัยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรอืทีส่ำมำรถปันส่วนใหส่้วนงำนได้
อย่ำงสมเหตุสมผล รำยกำรหลกัที่ไม่ได้ปันส่วนประกอบด้วย สนิทรพัย์ส่วนกลำง รำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงที่ไม่
สำมำรถปันส่วนได ้
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตส่้วนงำนด 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) กำรใหเ้ช่ำโรงงำนผลติโซลเวน้ทแ์ละปิโตรเลยีมเหลว  
 
กลุ่มกจิกำรแสดงส่วนงำน ง) และ จ) เป็นส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมแีผนทีจ่ะขำยหุน้สำมญัทีบ่รษิทั
ถอือยู่ในบรษิทัย่อยซึง่ด ำเนินธุรกจิในส่วนงำนนี้ใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 9 
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รำยละเอยีดขอ้มลูตำมส่วนงำนด ำเนินงำน มดีงันี้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด     
   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565     
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,832,362 473,673 66,428 4,372,463 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  35,650 8,211 (11,922) 31,939 
     

จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้     
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 3,832,362 473,673 66,428 4,372,463 
- ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - 
     

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565     
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 1,649,615 21,428 49,368 1,720,411 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส่์วนกลำง)    1,701,570 
สนิทรพัยข์องส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     

(หมำยเหตุ 9)    246,474 
สนิทรพัยร์วม     3,668,455 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด     
   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,954,172 232,799 42,212 2,229,183 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน  25,720 3,655 (11,370) 18,005 
     

จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้     
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 1,954,172 232,799 42,212 2,229,183 
- ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) - - - - 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั - สุทธ ิ 1,254,502 16,127 55,206 1,325,835 
สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส่์วนกลำง)    1,523,914 
สนิทรพัยข์องส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ    246,848 
สนิทรพัยร์วม     3,096,597 
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ก ำไรของส่วนงำน สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   
ก ำไรของส่วนงำน  31,939 18,005 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยไดอ้ื่น - ส่วนกลำง 785 832 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - ส่วนกลำง (29,207) (23,342) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิ- ส่วนกลำง (1,533) 215 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ส่วนกลำง (835) (3,875) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 101,114 32,805 
ภำษเีงนิได ้ (3,358) (2,170) 
ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 98,905 22,470 
ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 9) 4,378 (7,597) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 103,283 14,873 
 

7 มูลค่ำยุติธรรม 
 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

สนิทรพัย์อนุพนัธ์และหนี้สนิอนุพนัธ์ประกอบไปดว้ยสญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศและสญัญำประกนัควำมเสี่ยงรำคำ
น ้ำมนั รำยกำรเหล่ำนี้วดัมูลค่ำยุตธิรรมโดยใชข้อ้มูลระดบัที ่2 ซึ่งอ้ำงอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ 
วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิซึง่เป็นขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรโอนระหว่ำงระดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมมีลูค่ำไม่แตกต่ำงอย่ำงมสีำระส ำคญั
กบัมลูค่ำตำมบญัช ี 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 1,580,546 1,208,231 171,758 414,931 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 143,915 142,792 107,969 111,632 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (25,783) (30,067) (17,569) (21,822) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 1,698,678 1,320,956 262,158 504,741 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   - กจิกำรอื่น 15,125 4,879 15,125 4,879 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 6,608 - 6,608 - 
 1,720,411 1,325,835 283,891 509,620 
     
ลูกหนี้อื่น     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 183 314 5,014 5,885 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 17.3) - - 11,326 3,244 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 10 และ 17.3) - - 49,946 8,308 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสนิคำ้และบรกิำร  69,795 14,926 6,005 9,005 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 3,770 3,337 3,263 2,950 
อื่น  ๆ 2,923 3,977 2,923 3,914 
 1,797,082 1,348,389 362,368 542,926 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ลูกหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหน้ีทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 1,475,668 1,172,490 219,020 430,367 
เกนิก ำหนดช ำระ:     
   ไม่เกนิ 60 วนั 208,081 150,328 41,331 75,983 
   61 - 120 วนั 15,623 4 2,261 4 
   121 - 180 วนั - 265 - 265 
   181 - 240 วนั - 630 - 841 
   241 - 300 วนั 210 426 210 426 
   เกนิกว่ำ 300 วนั 24,879 26,880 16,905 18,677 
 1,724,461 1,351,023 279,727 526,563 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุน     
    ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (25,783) (30,067) (17,569) (21,822) 
 1,698,678 1,320,956 262,158 504,741 
 

9 กลุ่มสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
เมื่อวนัที ่7 มนีำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่3/2565 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
อนุมตัิให้บริษัทขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ในบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกัด จ ำนวน 2,039,998 หุ้น หรือ 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  
โดยบรษิทัจะไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรขำยเงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นเงนิจ ำนวนทัง้สิน้ 256.00 ลำ้นบำท ซึง่ค่ำตอบแทนนี้ไดร้วมถงึ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยที่บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด จะต้องจ่ำยช ำระคืนให้บริษัทจ ำนวน 216.15 ล้ำนบำท  
(หมำยเหตุ 17.5) ทัง้นี้เมื่อวนัที ่28 เมษำยน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 มมีติอนุมตัิกำรขำยหุน้สำมญั
ดงักล่ำว ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุขอ้ 19 บรษิทัคำดว่ำกำรขำยจะเสรจ็สมบูรณ์ภำยในปี พ.ศ. 2565  
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ในขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
และบรษิทับนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนนี้เพิม่เตมิในไตรมำสนี้ จ ำนวน 8.67 ล้ำนบำท แสดงรวมในค่ำใชจ้่ำย 
ในกำรบรหิำร รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั มดีงันี้ 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
  พนับำท 
   
รำคำทุน  189,824 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  (149,975) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  39,849 
 
ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั ถูกจดัประเภทเป็นกลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไว้
เพื่อขำย และหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย โดยมรีำยละเอยีดตำมทีแ่สดงไวใ้นหมำยเหตุ 9.1) 
 
9.1 กลุ่มสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพื่อขำย 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของส่วนงำนทีร่ำยงำน  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 
 พนับำท 
สินทรพัย ์  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 461 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 3,969 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 186 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 12)  240,444 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,414 
รวมสนิทรพัย ์ 246,474 
  

หน้ีสิน  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 764 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 57 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 2,800 
รวมหนี้สนิ 3,621 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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9.2 กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 

ขอ้มลูผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด 
 
ขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำย -    3,877 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ 8,400 -    
ตน้ทุนขำย -    (9,531) 
ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำ (4,084) - 
ก ำไรขัน้ตน้ 4,316 (5,654) 
รำยไดอ้ื่น 250 - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (188) (1,943) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 4,378 (7,597) 
ภำษเีงนิได ้ - - 
ก ำไรหลงัภำษเีงนิไดจ้ำกส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 4,378 (7,597) 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นจำกส่วนงำนด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 4,378 (7,597) 
 
ขอ้มลูกระแสเงนิสดส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,574 89 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (5,039) 3,950 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ (465) 4,039 

 



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
     ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    วิธีรำคำทุน วิธีรำคำทุน 
    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นสำมญั 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)       

   31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  ค่ำเผื่อ รำคำตำม  ค่ำเผื่อ รำคำตำม 
   พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 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 ำกดั2 ไทย กำรใหเ้ช่ำโรงงำนผลติโซลเวน้ทแ์ละ

ปิโตรเลยีมเหลว (เดมิคอื ผลติและ
จ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑ์

ปิโตรเลยีมเหลวทุกชนิด) 

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

บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั3 ไทย เลกิกจิกำร - 99.99 - - - 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 99.98 99.98 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 
บรษิทั เวกำ้ ทเวนตี้ จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.98 99.98 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 
บรษิทั โอไรออน ทเวนตี้ จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.98 99.98 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 
รวม     178,153 - 178,153 561,136 (252,383) 308,753 
           

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

 

1 Sea Oil Offshore Limited ไดห้ยุดด ำเนินธุรกจิตัง้แต่วนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรคนืใบอนุญำตประกอบธุรกจิ 
2 บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั จ ำนวน 39.85 ลำ้นบำท เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 9 
3 บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ไดช้ ำระบญัชเีพื่อเลกิกจิกำรเสรจ็สิน้แล้ว เมื่อวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2565



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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กำรช ำระบญัชีของบริษทั ลีฟวิง เอน็เนอรจ์ี จ ำกดั 
 

บรษิัท ลฟีวงิ เอ็นเนอร์จ ีจ ำกดั ได้มกีำรช ำระบญัชเีสร็จสิ้นเมื่อวนัที่ 30 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิัทย่อยได้ช ำระเงนิคนืให้
บรษิทัจ ำนวน 82,492,958 บำท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจ ำนวน 219 บำท ทัง้นี้บรษิทัมกี ำไรจำกกำรช ำระบญัชี
จ ำนวน 410,014 บำท 
 

เงินปันผลรบัจำก Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  
 

เมื่อวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2565 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัหุน้สำมญัเป็นเงนิสด จ ำนวน  
2.00 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 66.65 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหบ้รษิทั จ ำนวน 1.50 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ  
หรือ เทียบเท่ำ 49.99 ล้ำนบำท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน 0.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ำ  
16.66 ลำ้นบำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทัง้จ ำนวนแลว้ในวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2565  
 

11 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
   อตัรำรอ้ยละของกำรถอืหุ้นสำมญั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
  (ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบแล้ว) 

   31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       
Pan Orient Energy 
   (Siam) Ltd. 

หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและ
ผลติน ้ำมนัปิโตรเลยีมและ

ก๊ำซธรรมชำต ิ

49.99 49.99 1,049,820  1,016,024 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธิส่ีวนไดเ้สยี แสดงไดด้งันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 1,016,024 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ 101,114 
เงนิปันผลรบั (67,318) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 1,049,820 
 

เมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ไดป้ระกำศจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 134.65 
ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยให ้Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 67.32 ลำ้นบำท ทัง้นี้ Sea Oil Energy Limited ไดร้บั
เงนิปันผลดงักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวนเมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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12 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565  
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 244,450 
ค่ำเสื่อมรำคำ (4,006) 
จดัประเภทเป็นกลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 9) (240,444) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ - 
 

13 เงินกู้ยืม 
 

13.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ แสดงไดด้งันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
   31 มีนำคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565  327,556 187,755 
กูย้มืเพิม่  781,326 263,773 
จ่ำยช ำระคนื  (666,962) (339,236) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น  927 - 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565  442,847 112,292 
 

ในระหว่ำงงวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิทีบ่รษิทักู้ยมืเพิม่ประกอบดว้ย
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิและเงนิกูย้มืระยะสัน้ภำยใตส้ญัญำสนิเชื่อระยะสัน้กบัธนำคำร โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

ตัว๋สัญญำใช้เงินที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทออกให้สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 100.05 ล้ำนบำท และ 67.00 ล้ำนบำท  
ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั มอีตัรำดอกเบีย้ผนัแปรตำมอตัรำตลำดคดิเป็น
ระหว่ำงรอ้ยละ 4.00 ถงึ 5.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคนืในระหว่ำง 3 ถงึ 6 เดอืน 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ภำยใต้สญัญำสนิเชื่อระยะสัน้กบัธนำคำร จ ำนวน 681.28 ล้ำนบำท และ 196.77 ล้ำนบำท ในขอ้มูล
ทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั มอีตัรำดอกเบีย้ผนัแปรตำมอตัรำตลำดคดิเป็นระหว่ำง
รอ้ยละ 2.65 ถงึ 4.50 ต่อปี ก ำหนดช ำระคนืในระหว่ำง 2 ถงึ 3 เดอืน 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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13.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของบริษัท จ ำนวน 55.00 ล้ำนบำท มีอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.00 และ 
จะถึงก ำหนดช ำระวนัที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2565 เงินกู้ยืมดังกล่ำวถูกค ้ำประกันโดยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งที่ถือโดย บรษิัท นทลนิ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ โดยสดัส่วนมูลค่ำ  
เงินกู้ยืมต่อมูลค่ำหลกัประกนัต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในสญัญำเงินกู้ รวมทัง้มีกำรก ำหนดให้บริษัทต้องปฏิบตัิ 
ตำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิทีร่ะบุในสญัญำ 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
(ยงัไม่ได ้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ระยะสัน้ 2,383,318 1,476,353 1,075,388 755,915 
 

14 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
(ยงัไม่ได ้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 1,277,149 924,977 170,114 276,439 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   - กจิกำรอื่น 34,706 36,949 16,182 19,706 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 1,698 1,166 4,244 4,291 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 16,649 - - - 
 1,330,202 963,092 190,540 300,436 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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15 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลใชว้ธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บัก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะได้ 
ส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม คอื อตัรำรอ้ยละ 3.28 ต่อปี (31 มนีำคม พ.ศ. 2564 : อตัรำรอ้ยละ 8.81 ต่อปี) และขอ้มลูทำงกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร คอื อตัรำรอ้ยละ 1.83 ต่อปี (31 มนีำคม พ.ศ. 2564 : อตัรำรอ้ยละ -4.29 ต่อปี) ประมำณกำรอตัรำภำษีเงนิได้
ของขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเปลี่ยนแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ และประมำณกำรอตัรำ
ภำษเีงนิไดข้องขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเปลีย่นแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิปันผลทีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี 
 

16 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด 
 
จำกเหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นขอ้มลูทำงกำรเงนิในหมำยเหตขุอ้ที ่19 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ผูถ้อืหุน้ได้
อนุมตักิำรออกหุน้ปันผล จ ำนวน 43,300,498 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท คดิเป็นจ ำนวน 43,300,498 บำท บรษิทัจงึไดป้รบัปรุง
จ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นกำรออกหุน้ปันผลดงักล่ำวเสมอืนว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกสุด
ทีน่ ำเสนอ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปรบัใหม่  ปรบัใหม่ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 31 มีนำคม     
ก ำไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับำท)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  96,197   21,664   34,328     6,000  
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ  4,378   (7,597)  -     -    
  100,575   14,067  34,328     6,000  
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 692,808 

 
692,808 

 
692,808 

 
692,808 

     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (บำท) 0.1389 0.0313  0.0495    0.0087 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (บำท) 0.0063 (0.0110) - - 
รวมก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.1452 0.0203  0.0495    0.0087 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัถูกควบคุมโดย บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิทั นทลนิ จ ำกดั และตระกูลปำนบุญหอ้ม ถอืหุน้ใน
บรษิัทคดิเป็นร้อยละ 45.04 และร้อยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุ้นที่เหลอืร้อยละ 43.43 ถือกระจำยโดยทัว่ไป บรษิัทมี
รำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
17.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 31 มีนำคม     
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 214,817 94,079 148,002 59,478 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 14,847 97 14,847 97 
     
ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัย่อย - -    10,143 13,946 
     
เงนิปันผลรบั     
บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 10) - -    49,995 10,082 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัย่อย - - 3,212 - 
     
รำยไดอ้ื่น     
บรษิทัย่อย - -    593 1,725 

 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17.2 กำรซื้อสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 31 มีนำคม     
     
ค่ำบรกิำรอำคำรส ำนักงำน     
บรษิทัใหญ่ 560 577 560 577 
     
ค่ำบรหิำรจดักำร     
บรษิทัใหญ่ 1,204 1,071 1,020 894 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 208 208 208 208 
 1,412 1,279 1,228 1,102 
     
ค่ำบรกิำรอื่น     
บรษิทัใหญ่ 55 113 55 113 
กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 138 - 138 - 
 193 113 193 113 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     
บรษิทัใหญ่ 209 227 209 227 
บรษิทัย่อย - - 66 101 
 209 227 275 328 

 
 
  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซื้อและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้     
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 143,915 142,792 107,969 111,632 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 6,608 - 6,608 - 
     
ลูกหนี้อื่น     
   บรษิทัใหญ่ 183 183 183 183 
   บรษิทัย่อย - - 4,831 5,702 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 131 - - 
 183 314 5,014 5,885 
ดอกเบีย้คำ้งรบั     
   บรษิทัย่อย - - 11,326 3,244 
     
เงนิปันผลคำ้งรบั      
   บรษิทัย่อย - - 49,946 8,308 
     
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   บรษิทัใหญ่ 1,490 763  1,306 762 
   บรษิทัย่อย - - 2,730 3,126 
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 208 403 208 403 
 1,698 1,166 4,244 4,291 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน     
   บรษิทัใหญ่ 1,365 1,346 1,365 1,346 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
   บรษิทัใหญ่ 13,129 13,477 13,129 13,477 
     
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น     
   กจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั - 2,800 - - 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17.4 รำยกำรระหวำ่งกนัของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม    
   
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ   
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 8,400 - 
 

ยอดคงเหลอืจากรายการซื้อและขายสนิคา้และบรกิาร 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม    
   
ลูกหนี้กำรคำ้   
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 3,639 - 
   
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น   
   กจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 2,800 - 
 

17.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัยอ่ย 
 

กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เงินให้กู้ยืม 

ระยะสัน้ 
เงินให้กู้ยืม 
ระยะยำว 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
   31 มีนำคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 - 1,287,328 1,287,328 
ใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด 72,160 - 72,160 
รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด (5,000) (3,000) (8,000) 
จดัประเภทใหม ่ 212,790 (212,790) - 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565  279,950   1,071,538   1,351,488  

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิัทได้ท ำสญัญำเงนิให้กู้ยมืจ ำนวน 67.16 ล้ำนบำท  
แก่ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.25 บวกดว้ยรอ้ยละ 0.05 ต่อปี และก ำหนดช ำระคนื
เมื่อทวงถำม 

 
เมื่อวนัที ่5 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิใหกู้ย้มืจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท แก่บรษิทั เวกำ้ ทเวนตี ้จ ำกดั 
โดยมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี และก ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 ปี ต่อมำเมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 
บรษิทัไดร้บัช ำระคนืเงนิกู้นี้แลว้ทัง้จ ำนวน 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้รับช ำระคืนเงินกู้จำกบริษัทซีออยล์  
ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั จ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท เหลอืเป็นยอดเงนิกู้ปลำยงวดใหแ้ก่บรษิทัซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั 
จ ำนวน 212.79 ลำ้นบำท บรษิทัไดจ้ดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืนี้จำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวเป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ เน่ืองจำก
บรษิัทจะได้รบัช ำระเงนิกู้ยมืดงักล่ำวจำกกำรขำยบรษิทัซีออยล์ ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั ตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิขอ้ 9 

 
17.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษทัยอ่ย 

 
ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดช้ ำระคนืเงนิกูจ้ำกบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั 
แลว้ทัง้จ ำนวน เป็นเงนิ 81.82 ลำ้นบำท 

 
17.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 31 มีนำคม      
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้  12,325  11,148  7,381  7,374 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  217  271  217  271 
 12,542 11,419 7,598 7,645 
 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17.8 กำรค ำ้ประกนั 

 
1) บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 

 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
• บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในกำรช ำระค่ำสนิคำ้ตำมขอ้ตกลงซื้อขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิจ ำนวน 15.20 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ  
 
บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จ ำกดั 
• บรษิทัไดท้ ำสญัญำค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในกำรช ำระค่ำสนิคำ้ตำมขอ้ตกลงซื้อขำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

วงเงนิค ้ำประกนัไม่เกนิจ ำนวน 180.00 ลำ้นบำท 
• บรษิทัไดค้ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร ใหแ้ก่บรษิทัย่อย วงเงนิค ้ำประกนัจ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท  

 
2) บรษิทัและบรษิทั นทลนิ จ ำกดั ร่วมกนัท ำสญัญำค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกธนำคำรของบรษิทั ซอีอยล์   

ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 
 

18 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
18.1 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเกี่ยวกบักำรสัง่ซื้อน ้ำมนั 
กำรปฏิบตัิตำมสญัญำให้บรกิำร และกำรใช้ไฟฟ้ำซึ่งเป็นปกติของธุรกิจ จ ำนวน 812.34 ล้ำนบำท และ 374.65 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564: 835.09 ลำ้นบำท และ 534.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

  



บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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19 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
เมื่อวนัที ่28 เมษำยน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 มมีตอินุมตัริำยกำรทีส่ ำคญั ดงันี้ 
 
1) กำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบยีนและจ่ำยหุ้นปันผล  

 
• กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 649,509,110 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 

649,507,473 บำท โดยกำรตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,637 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
• กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 649,507,473 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 

692,807,971 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 43,300,498 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบั
กำรจ่ำยหุน้ปันผล 

• กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษัท จ ำนวน 43,300,498 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ของบรษิทัในอตัรำ 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.0666666667 บำท และ
กำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุ้นละ 0.0074074075 บำท รวมกำรจ่ำยปันผลทัง้ในรูปแบบหุ้นปันผลและ 
เงนิสดปันผลเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.0740740742 บำท เป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ประมำณ 48,111,665 บำท 

 
2) กำรขำยหุ้นสำมญัของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 

 
• กำรขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่บรษิัทถืออยู่ในบรษิทั ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั จ ำนวน 2,039,998 หุ้น หรอืคดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  
โดยบรษิทัจะไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรขำยจ ำนวน 256.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 9) 
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