
บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง

ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการ

เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า

จะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้

จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 
 

 

ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 571,465,151 340,118,417 184,752,350 102,679,445

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 8 2,117,290,073 1,348,388,519 402,711,599 542,925,633

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 19.5 - - 211,490,000 -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 18,763 411,967 18,763 -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 10,873,465 5,153,383 10,873,465 5,153,383

กลุม่สนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขาย 9 253,325,574 - 39,848,833 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 59,559,949 46,748,583 9,094,690 11,666,380

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,012,532,975 1,740,820,869 858,789,700 662,424,841

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 10 - - 178,153,567 308,753,090

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 11 1,200,504,186 1,016,024,046 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 19.5 - - 1,016,369,913 1,287,327,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 12 - 244,449,711 - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 26,506,566 30,234,921 26,105,439 29,574,549

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 39,412,205 45,024,753 19,818,071 23,260,895

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 3,794,458 3,984,375 2,898,003 2,981,058

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 7,363,431 8,278,937 7,363,431 8,278,937

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 6,653,205 7,779,744 6,653,205 6,653,205

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,284,234,051 1,355,776,487 1,257,361,629 1,666,829,380

รวมสินทรพัย์ 4,296,767,026 3,096,597,356 2,116,151,329 2,329,254,221

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 13.1 296,345,605 327,555,742 81,408,825 187,754,801

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย - - - 81,821,330

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 13.2 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 14 1,938,165,788 963,091,602 260,259,845 300,435,945

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 2,228,541 219,597 957,743 219,597

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเช่า

ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12,043,605 13,142,496 6,450,534 6,634,004

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11,970,486 8,096,274 - -

หนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบักลุม่สนิทรพัย์

ที�ถอืไวเ้พื�อขาย 9 4,184,159 - - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 6,405,983 2,490,647 2,697,564 2,137,929

รวมหนี�สินหมนุเวียน 2,326,344,167 1,369,596,358 406,774,511 634,003,606

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 28,546,877 32,933,767 14,433,933 17,585,899

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 14,933,986 13,986,319 14,933,986 13,986,319

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น - 2,800,000 - -

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 43,480,863 49,720,086 29,367,919 31,572,218

รวมหนี�สิน 2,369,825,030 1,419,316,444 436,142,430 665,575,824

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จํานวน 692,807,971 หุน้  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั

จํานวน 649,509,110 หุน้

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 15 692,807,971 649,509,110 692,807,971 649,509,110

ทุนที�ออกและชําระแลว้

หุน้สามญั จํานวน 692,798,010 หุน้  

ชําระเตม็มลูคา่แลว้หุน้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั

จํานวน 649,507,473 หุน้

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 15 692,798,010 649,507,473 692,798,010 649,507,473

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

กําไรสะสม

  จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29,280,000 29,280,000 29,280,000 29,280,000

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 242,399,608 37,170,253 24,760,190 51,720,225

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 7,817,365 (1,119,023) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั 1,905,465,682 1,648,009,402 1,680,008,899 1,663,678,397

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 21,476,314 29,271,510 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,926,941,996 1,677,280,912 1,680,008,899 1,663,678,397

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 4,296,767,026 3,096,597,356 2,116,151,329 2,329,254,221

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 5,976,009,245 2,328,158,664 566,762,868 499,645,611

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 73,132,477 52,916,180 73,132,477 52,916,180

ตน้ทุนขาย (5,918,126,228) (2,258,718,028) (542,612,687) (480,676,856)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (82,395,772) (56,126,617) (82,395,772) (56,126,617)

กาํไรขั �นต้น 48,619,722 66,230,199 14,886,886 15,758,318

รายไดอ้ื�น 4,662,933 3,068,664 15,943,262 15,753,663

คา่ใชจ้่ายในการขาย (61,626,410) (29,753,035) (11,871,342) (5,119,687)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (48,037,413) (36,151,846) (31,706,794) (24,541,938)

(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยคา่

   ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 1,991,223 (3,369,339) 1,991,223 (488,045)

กําไร (ขาดทุน) อื�น - สทุธิ 62,018,686 3,353,782 (662,452) (20,287)

ตน้ทุนทางการเงนิ (5,422,911) (5,005,582) (1,488,772) (3,857,342)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ 2,205,830 (1,627,157) (12,907,989) (2,515,318)

สว่นแบง่กําไรจากการร่วมคา้ 150,684,212 53,571,734 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 152,890,042 51,944,577 (12,907,989) (2,515,318)

ภาษเีงนิได้ (5,162,903) (2,199,975) (276,479) 242,602

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 147,727,139 49,744,602 (13,184,468) (2,272,716)

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 

(สทุธจิากภาษ)ี 9 8,260,741 (7,170,376) - -

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบังวด 155,987,880 42,574,226 (13,184,468) (2,272,716)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น:

รายการที�จะจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการ

แปลงคา่งบการเงนิ 12,374,280 5,229,907 - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 12,374,280 5,229,907 - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด

- สทุธิจากภาษี 12,374,280 5,229,907 - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 168,362,160 47,804,133 (13,184,468) (2,272,716)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 144,496,832 48,119,740 (13,184,468) (2,272,716)

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 8,260,741 (7,170,376) - -

152,757,573 40,949,364 (13,184,468) (2,272,716)

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 3,230,307 1,624,862 - -

155,987,880 42,574,226 (13,184,468) (2,272,716)

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 153,815,413 52,056,434 (13,184,468) (2,272,716)

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 8,260,741 (7,170,376) - -

162,076,154 44,886,058 (13,184,468) (2,272,716)

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 6,286,006 2,918,075 - -

168,362,160 47,804,133 (13,184,468) (2,272,716)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 0.2086 0.0694 (0.0190) (0.0033)

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 0.0119 (0.0103) - -

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 18 0.2205 0.0591 (0.0190) (0.0033)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 10,282,044,844 4,515,253,477 1,072,912,122 838,442,573

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 139,560,203 95,004,287 139,560,203 95,004,287

ตน้ทุนขาย (10,145,560,492) (4,386,379,905) (1,026,378,647) (803,284,279)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (159,830,696) (104,016,495) (159,830,696) (104,016,495)

กาํไรขั �นต้น 116,213,859 119,861,364 26,262,982 26,146,086

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

รายไดอ้ื�น 9,616,396 6,426,940 30,303,277 32,545,069

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (104,282,279) (54,740,894) (22,539,294) (10,565,508)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (86,119,922) (67,842,320) (64,018,940) (45,366,304)

(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยคา่

   ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 6,244,577 (7,387,420) 6,244,577 (2,315,221)

กําไร (ขาดทุน) อื�น - สุทธิ 71,057,672 3,682,965 (199,302) 263,715

ตน้ทุนทางการเงนิ (9,375,508) (9,793,970) (3,989,037) (7,552,098)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่กาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ 3,354,795 (9,793,335) 22,058,963 3,238,079

สว่นแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 11 251,798,315 86,376,893 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 255,153,110 76,583,558 22,058,963 3,238,079

ภาษเีงนิได้ 17 (8,521,193) (4,369,811) (915,506) 489,288

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง 246,631,917 72,213,747 21,143,457 3,727,367

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 

(สุทธจิากภาษ)ี 9 12,639,296 (14,766,953) - -

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 259,271,213 57,446,794 21,143,457 3,727,367

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ่)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น:

รายการที�จะจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการ

แปลงคา่งบการเงนิ 11,867,945 14,097,716 - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 11,867,945 14,097,716 - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด

- สทุธิจากภาษี 11,867,945 14,097,716 - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 271,139,158 71,544,510 21,143,457 3,727,367

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สทุธิ

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง 240,693,551 69,783,720 21,143,457 3,727,367

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 12,639,296 (14,766,953) - -

253,332,847 55,016,767 21,143,457 3,727,367

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 5,938,366 2,430,027 - -

259,271,213 57,446,794 21,143,457 3,727,367

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง 249,629,939 80,398,660 21,143,457 3,727,367

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 12,639,296 (14,766,953) - -

262,269,235 65,631,707 21,143,457 3,727,367

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 8,869,923 5,912,803 - -

271,139,158 71,544,510 21,143,457 3,727,367

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง 0.3474 0.1007 0.0305 0.0054

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 0.0182 (0.0213) - -

กําไรตอ่หุน้ขั �นพื�นฐาน 18 0.3656 0.0794 0.0305 0.0054

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

ผลต่างของ

จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลี�ยน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุที�ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทนุสาํรอง จากการแปลง ผูเ้ป็นเจ้าของ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ของบริษทั ควบคมุ เจ้าของ

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) 1,403,164,815 17,506,064 1,420,670,879

การเปลี�ยนแปลงในรายการ

กบัผูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิ�มทุนหุน้สามญั 40,592,682 - - - - 40,592,682 - 40,592,682

เงนิปันผลจ่าย - - - (45,104,802) - (45,104,802) (3,360,780) (48,465,582)

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

9



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ผลต่างของ

จดัสรรแล้ว - อตัราแลกเปลี�ยน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที�ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรอง จากการแปลง ผู้เป็นเจ้าของ ที�ไมม่ีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ค่างบการเงิน ของบริษทั ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ 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) 1,648,009,402 29,271,510 1,677,280,912

การเปลี�ยนแปลงในรายการ

กบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิ�มทุนหุน้สามญั 15 43,290,537 - - - - 43,290,537 - 43,290,537

เงนิปันผลจา่ย 10 และ 16 - - - (48,103,492) - (48,103,492) (16,664,900) (64,768,392)

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 253,332,847 8,936,388 262,269,235 8,869,923 271,139,158

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 692,798,010 933,170,699 29,280,000 242,399,608 7,817,365 1,905,465,682 21,476,314 1,926,941,996

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

10



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว -

ทุนที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ 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

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิ�มทุนหุน้สามญั 40,592,682 - - - 40,592,682

เงนิปันผลจา่ย - - - (45,104,802) (45,104,802)

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 3,727,367 3,727,367

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

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

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิ�มทุนหุน้สามญั 15 43,290,537 - - - 43,290,537

เงนิปันผลจา่ย 16 - - - (48,103,492) (48,103,492)

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 21,143,457 21,143,457

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 692,798,010 933,170,699 29,280,000 24,760,190 1,680,008,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 255,153,110 76,583,558 22,058,963 3,238,079

   จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 12,639,296 (14,766,953) - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดร้วมการดาํเนินงาน

   ที�ยกเลกิ 267,792,406 61,816,605 22,058,963 3,238,079

รายการปรบัปรงุ:

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,323,024 22,139,065 7,625,964 6,431,235

ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่า

   ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (6,244,577) 7,387,420 (6,244,577) 2,315,221

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน

      ในบรษิทัยอ่ย 9 - - 8,667,747 -

   กาํไรจากการชาํระบญัชบีรษิทัยอ่ย 10 - - (410,014) -

   กลบัรายการค่าเผื�อสนิคา้ที�มมีลูค่าสทุธิ

       ที�จะไดร้บัตํ�ากว่าราคาทุน - (2,122,920) - -

   ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่า

      ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 2,349,314 1,989 719,383 48,735

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (1,509,674) (194,536) (142,647) 72,822

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 947,667 (1,143,307) 947,667 (416,784)

   รายไดด้อกเบี�ย (357,573) (947,353) (20,219,421) (28,034,865)

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 9,375,508 9,793,970 3,989,037 7,552,098

   รายไดเ้งนิปันผล 19.1 - - (49,994,700) (10,082,340)

   สว่นแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้ 11 (251,798,315) (86,376,893) - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

   ก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนี�สินดาํเนินงาน 35,877,780 10,354,040 (33,002,598) (18,875,799)

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย ์และหนี�สนิ

   ดาํเนินงาน

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (690,001,273) (382,497,619) 143,917,534 (46,102,487)

   สนิคา้คงเหลอื (5,720,082) 10,942,586 (5,720,082) (1,167,480)

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (7,219,972) (18,755,594) 6,203,773 (9,813,851)

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (1,553,560) - - -

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 900,425,033 290,650,205 (40,218,560) 65,152,341

   หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 3,964,976 (428,642) 559,636 (793,499)

   หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น - 2,800,000 - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 235,772,902 (86,935,024) 71,739,703 (11,600,775)

   จ่ายภาษเีงนิได้ (8,280,043) (12,290,204) (3,616,005) (3,118,049)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 227,492,859 (99,225,228) 68,123,698 (14,718,824)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยถ์าวร (330,507) (2,087,931) (281,277) (1,553,540)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (120,000) (1,796,000) (120,000) (1,796,000)

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 19.5 - - (170,506,000) (75,250,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 19.5 - - 229,973,734 234,411,667

เงนิสดรบัจากการชาํระบญัชบีรษิทัยอ่ย 10 - - 82,492,958 -

เงนิปันผลรบั 67,318,175 212,536,966 58,259,879 23,082,340

ดอกเบี�ยรบั 349,510 926,707 14,717,289 42,670,077

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 67,217,178 209,579,742 214,536,583 221,564,544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจาก

   สถาบนัการเงนิ 13.1 1,853,028,606 838,625,030 442,596,705 230,756,883

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจาก

   สถาบนัการเงนิ 13.1 (1,894,106,414) (659,699,786) (548,942,683) (185,164,144)

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย - - (81,821,330) -

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

   สถาบนัการเงนิ - (214,000,000) - (214,000,000)

เงนิสดจ่ายชาํระหนี�สนิตามสญัญาเช่า (6,562,950) (6,081,590) (3,335,434) (3,199,315)

เงนิสดจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม

   จากการชาํระบญัชบีรษิทัยอ่ย 10 (219) - - -

ดอกเบี�ยจ่าย (8,877,413) (8,761,210) (4,332,013) (6,928,457)

เงนิปันผลจ่าย 16 (4,812,955) (4,512,120) (4,812,955) (4,512,120)

เงนิปันผลจ่ายของบรษิทัยอ่ย

   ใหส้ว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 10 (16,664,900) (3,360,780) - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (77,996,245) (57,790,456) (200,647,710) (183,047,153)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เพิ�มขึ�นสทุธิ 216,713,792 52,564,058 82,012,571 23,798,567

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

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสด

   และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 14,788,256 4,866,178 60,334 62,466

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของ

    กลุ่มสนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขาย (155,314) - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 571,465,151 158,756,057 184,752,350 47,625,998

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�มใิช่เงนิสด

เจา้หนี�ค่าซื�อสนิทรพัยถ์าวร 245,779 1,082,261 245,779 1,082,261

จ่ายหุน้ปันผล 16 43,290,537 40,592,682 43,290,537 40,592,682

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า - 2,281,496 - 2,281,496

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

14 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนและจัดตัง้เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  

บรษิัทได้จดทะเบยีนเป็นบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสามญัของ

บรษิทัไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีีอ่ยู่

ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

เลขที ่88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

การดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื การจําหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิและน้ํามนัหล่อลื่น การจดัหา

อาหารและวตัถุดบิสาํหรบัลูกคา้ในธุรกจิสาํรวจและผลติน้ํามนั  

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่  

11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

การขายหุ้นสามญัของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่3/2565 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตัิให้บริษัทขายหุ้นสามญัทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ในบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จํากัด จํานวน 2,039,998 หุ้น หรือ 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จํากดั ให้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  

โดยบรษิทัจะไดร้บัค่าตอบแทนจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิจํานวนทัง้สิ้น 256 ล้านบาท ตามรายละเอยีดทีก่ล่าว 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และ

ขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย 

ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํ

งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงและมผีลบงัคบัใชส้ําหรบัปีบญัชเีริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ไม่มผีลกระทบทีส่าํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

5 ประมาณการทางบญัชี 

 

การจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบตอ่การนํานโยบายการ

บญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ  

 

กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัในระหว่างงวด 

 

6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ขอ้มลูตามส่วนงานดาํเนินงานจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารประเภทต่างๆ ของกลุ่มกจิการ 

 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน โดยพจิารณาจากกําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 

 

ผลการดําเนินงานและสนิทรพัย์ตามส่วนงานเป็นรายการทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรอืทีส่ามารถปันส่วนใหส่้วนงาน 

ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายการหลกัทีไ่ม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย สนิทรพัยส่์วนกลาง รายไดอ้ื่น และค่าใชจ้่ายส่วนกลางทีไ่ม่สามารถ

ปันส่วนได ้

 

กลุ่มกจิการดาํเนินธุรกจิภายใตส่้วนงานดาํเนินงานจาํนวน 5 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 

ก) การจาํหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัเรอืและน้ํามนัหล่อลื่นทางทะเล 

ข) การจาํหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิและน้ํามนัหล่อลื่นทางบกและอื่นๆ 

ค) การจดัหาอาหารและวตัถุดบิสาํหรบัลูกคา้ในธุรกจิสาํรวจและผลติน้ํามนั 

ง) การผลติและจาํหน่ายโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว  

จ) การใหเ้ช่าโรงงานผลติโซลเวน้ทแ์ละปิโตรเลยีมเหลว  

 

กลุ่มกจิการแสดงส่วนงาน ง) และ จ) เป็นส่วนงานดําเนินงานทีย่กเลกิเน่ืองจากกลุ่มกจิการมแีผนทีจ่ะขายหุน้สามญัทีบ่รษิทั

ถอือยู่ในบรษิทัย่อยซึง่ดาํเนินธุรกจิในส่วนงานน้ีใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 
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หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอยีดขอ้มลูตามส่วนงานดาํเนินงาน มดีงัน้ี 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด     

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,096,469 1,185,576 139,560 10,421,605 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  76,694 18,103 (22,461) 72,336 
     

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได้     

- ณ จุดใดจุดหน่ึง (point in time) 9,096,469 1,185,576 139,560 10,421,605 

- ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - - - - 
     

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565     

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรบั - สุทธ ิ 1,998,934 34,692 63,396 2,097,022 

สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส่์วนกลาง)    1,946,419 

สนิทรพัยข์องส่วนงานดาํเนินงานทีย่กเลกิ     

(หมายเหต ุ9)    253,326 

สนิทรพัยร์วม     4,296,767 
 

 

 ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด     

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,842,088 668,355 99,815 4,610,258 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  51,454 12,025 (16,632) 46,847 

     

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได้     

- ณ จุดใดจุดหน่ึง (point in time) 3,842,088 668,355 99,815 4,610,258 

- ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - - - - 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรบั - สุทธ ิ 1,254,502 16,127 55,206 1,325,835 

สนิทรพัยอ์ื่น (สนิทรพัยส่์วนกลาง)    1,523,914 

สนิทรพัยข์องส่วนงานดาํเนินงานทีย่กเลกิ    246,848 

สนิทรพัยร์วม     3,096,597 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
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กําไรของส่วนงาน สามารถกระทบยอดกบักําไรสุทธสิาํหรบังวดไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

กําไรของส่วนงาน  72,336 46,847 

รายการกระทบยอด    

รายไดอ้ื่น - ส่วนกลาง 1,563 1,550 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - ส่วนกลาง (65,145) (54,081) 

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ- ส่วนกลาง (1,971) 3,451 

ตน้ทุนทางการเงนิ - ส่วนกลาง (3,428) (7,560) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 251,798 86,377 

ภาษเีงนิได ้ (8,521) (4,370) 

กําไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 246,632 72,214 

กําไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (หมายเหตุ 9) 12,639 (14,767) 

กําไรสุทธสิาํหรบังวด 259,271 57,447 

 

7 มูลค่ายุติธรรม 

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

สนิทรพัย์อนุพนัธ์และหน้ีสนิอนุพนัธ์ประกอบไปดว้ยสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและสญัญาประกนัความเสี่ยงราคา

น้ํามนั รายการเหล่าน้ีวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลระดบัที่ 2 ซึ่งอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึง่เป็นขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 

 

กลุ่มกจิการไม่มกีารโอนระหว่างระดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

มลูค่ายุตธิรรมของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการมมีลูค่าไม่แตกต่างอย่างมสีาระสาํคญั

กบัมลูค่าตามบญัช ี 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
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8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหน้ีการคา้     

   - กจิการอื่น 1,912,036 1,208,231 228,830 414,931 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหต ุ19.3) 175,888 142,792 131,223 111,632 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (24,285) (30,067) (15,578) (21,822) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 2,063,639 1,320,956 344,475 504,741 

     

รายไดค้า้งรบั     

   - กจิการอื่น 27,893 4,879 27,893 4,879 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหต ุ19.3) 5,490 - 5,490 - 

 2,097,022 1,325,835 377,858 509,620 

     

ลูกหน้ีอื่น     

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหต ุ19.3) 183 314 4,273 5,885 

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 19.3) - - 8,746 3,244 

เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

   (หมายเหตุ 19.3) - - - 8,308 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าซื้อสนิคา้และบรกิาร  13,743 14,926 6,005 9,005 

ค่าใชจ้่ายจา่ยล่วงหน้า 4,301 3,337 3,789 2,950 

อื่น  ๆ 2,041 3,977 2,041 3,914 

 2,117,290 1,348,389 402,712 542,926 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
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ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 1,941,572 1,172,490 281,785 430,367 

เกนิกําหนดชาํระ:     

   ไม่เกนิ 60 วนั 111,815 150,328 59,737 75,983 

   61 - 120 วนั 8,483 4 2,252 4 

   121 - 180 วนั 1,446 265 - 265 

   181 - 240 วนั 775 630 897 841 

   241 - 300 วนั - 426 - 426 

   เกนิกว่า 300 วนั 23,833 26,880 15,382 18,677 

 2,087,924 1,351,023 360,053 526,563 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน     

    ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (24,285) (30,067) (15,578) (21,822) 

 2,063,639 1,320,956 344,475 504,741 

 

9 กลุ่มสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

เมื่อวนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่3/2565 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตัิให้บริษัทขายหุ้นสามญัทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ในบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จํากัด จํานวน 2,039,998 หุ้น หรือ 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จํากัด ให้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  

โดยบรษิทัจะไดร้บัค่าตอบแทนจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิจํานวนทัง้สิน้ 256.00 ลา้นบาท ซึง่ค่าตอบแทนน้ีไดร้วมถงึ

เงนิใหกู้้ยมืและดอกเบี้ยทีบ่รษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จํากดั จะต้องจ่ายชําระคนืใหบ้รษิทั (หมายเหตุ 19.5) ทัง้น้ีเมื่อวนัที ่

28 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 มมีตอินุมตักิารขายหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ 
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ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จาํกดั ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

และบรษิทับนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนน้ีเพิม่เตมิในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2565 จาํนวน 8.67 ลา้นบาท แสดงรวม

ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จาํกดั มดีงัน้ี 
 

  

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

  พนับาท 
   

ราคาทุน  189,824 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (149,975) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  39,849 
 

ในขอ้มลูทางการเงนิรวม สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จาํกดั ถูกจดัประเภทเป็นกลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไว้

เพื่อขาย และหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย โดยมรีายละเอยีดตามทีแ่สดงไวใ้นหมายเหตุ 9.1) 
 

9.1 กลุ่มสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพื่อขาย 
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของส่วนงานทีร่ายงาน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 

 พนับาท 

สินทรพัย ์  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 155 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 10,961 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 209 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิ(หมายเหตุ 12)  240,444 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,557 

รวมสนิทรพัย ์ 253,326 
  

หน้ีสิน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,171 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 213 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 2,800 

รวมหน้ีสนิ 4,184 
  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2 การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

ขอ้มลูผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด 

 

ขอ้มลูผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

รายไดจ้ากการขาย - 5,422 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 8,400 2,800 

ตน้ทุนขาย - (11,717) 

ตน้ทุนการใหเ้ช่า (80) (2,077) 

กําไรขัน้ตน้ 8,320 (5,572) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (59) (1,599) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 8,261 (7,171) 

ภาษเีงนิได ้ - - 

กําไรหลงัภาษเีงนิไดจ้ากส่วนงานดาํเนินงานทีย่กเลกิ 8,261 (7,171) 

กําไรเบด็เสรจ็อื่นจากส่วนงานดาํเนินงานทีย่กเลกิ 8,261 (7,171) 

 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มลูผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

รายไดจ้ากการขาย - 9,299 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 16,800 2,800 

ตน้ทุนขาย - (21,248) 

ตน้ทุนการใหเ้ช่า (4,165) (2,077) 

กําไรขัน้ตน้ 12,635 (11,226) 

รายไดอ้ื่น 250 - 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (246) (3,541) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 12,639 (14,767) 

ภาษเีงนิได ้ - - 

กําไรหลงัภาษเีงนิไดจ้ากส่วนงานดาํเนินงานทีย่กเลกิ 12,639 (14,767) 

กําไรเบด็เสรจ็อื่นจากส่วนงานดาํเนินงานทีย่กเลกิ 12,639 (14,767) 

 

ขอ้มลูกระแสเงนิสดสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,241 8,335 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (7,011) (227) 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ (770) 8,108 

 



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปน้ี 
     ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน 

    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้นสามญั 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)       

   30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  ค่าเผื่อ ราคาตาม  ค่าเผื่อ ราคาตาม 

   พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 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 จํากดั2 ไทย การใหเ้ช่าโรงงานผลติโซลเวน้ทแ์ละ

ปิโตรเลยีมเหลว (เดมิคอื ผลติและ

จําหน่ายโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑ์

ปิโตรเลยีมเหลวทุกชนิด) 

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

บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจํากดั3 ไทย เลกิกจิการ - 99.99 - - - 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 99.98 99.98 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

บรษิทั เวกา้ ทเวนตี้ จํากดั ไทย จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.98 99.98 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

บรษิทั โอไรออน ทเวนตี้ จํากดั ไทย จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 99.98 99.98 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

รวม     178,153 - 178,153 561,136 (252,383) 308,753 
           

บริษทัย่อยทางอ้อม            

Sea Oil Petroleum AS (ถอืโดย  นอรเ์วย ์ จําหน่ายน้ํามนัและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 75.00 75.00 103 - 103 103 - 103 

   Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.)           
 

1 Sea Oil Offshore Limited ไดห้ยุดดําเนินธุรกจิตัง้แต่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 และไดชํ้าระบญัชเีสรจ็สิน้แลว้ เมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
2 บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จํากดั เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 
3 บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจํากดั ไดชํ้าระบญัชเีพื่อเลกิกจิการเสรจ็สิน้แล้ว เมือ่วนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2565



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การชาํระบญัชีของบริษทั ลีฟวิง เอน็เนอรจ์ี จาํกดั 
 

บรษิัท ลฟีวงิ เอ็นเนอร์จ ีจํากดั ได้มกีารชําระบญัชเีสร็จสิ้นเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยไดช้ําระเงนิคนืให้

บรษิทัจํานวน 82,492,958 บาท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอํีานาจควบคุมจํานวน 219 บาท ทัง้น้ีบรษิทัมกํีาไรจากการชาํระบญัชี

จาํนวน 410,014 บาท 
 

เงินปันผลรบัจาก Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  
 

เมื่อวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2565 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลสาํหรบัหุน้สามญัเป็นเงนิสด จาํนวน  

2.00 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 66.65 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้รษิทั จํานวน 1.50 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ  

หรือ เทียบเท่า 49.99 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม จํานวน 0.50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า  

16.66 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทัง้จาํนวนแลว้ในวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2565  
 

11 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ มดีงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้นสามญั ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

  (ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบแล้ว) 

   30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 

       

Pan Orient Energy 

   (Siam) Ltd. 

หมู่เกาะเบอรม์วิดา้ การสาํรวจ พฒันาและ

ผลติน้ํามนัปิโตรเลยีมและ

ก๊าซธรรมชาต ิ

49.99 49.99 1,200,504 1,016,024 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ตามวธิส่ีวนไดเ้สยี แสดงไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,016,024 

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ 251,798 

เงนิปันผลรบั (67,318) 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 1,200,504 
 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผูถ้อืหุน้ จํานวน 134.65 ล้านบาท 

โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายให ้Sea Oil Energy Limited จาํนวน 67.32 ลา้นบาท ทัง้น้ี Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผล

ดงักล่าวแลว้ทัง้จาํนวนเมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

  



บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565  

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 244,450 

ค่าเสื่อมราคา (4,006) 

จดัประเภทเป็นกลุ่มสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 9) (240,444) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ - 
 

13 เงินกู้ยืม 
 

13.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ แสดงไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

   30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565  327,556 187,755 

กูย้มืเพิม่  1,853,029 442,597 

จ่ายชาํระคนื  (1,894,107) (548,943) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น  9,868 - 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565  296,346 81,409 
 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิที่บรษิทักู้ยมืเพิม่

ประกอบด้วยตัว๋สัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืมระยะสัน้ภายใต้สัญญาสินเชื่อระยะสัน้กับธนาคาร โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
 

ตัว๋สัญญาใช้เงินที่กลุ่มกิจการและบริษัทออกให้สถาบันการเงิน จํานวน 100.05 ล้านบาท และ 67.00 ล้านบาท  

ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั มอีตัราดอกเบีย้ผนัแปรตามอตัราตลาดคดิเป็น

ระหว่างรอ้ยละ 4.00 ถงึ 5.68 ต่อปี กําหนดชาํระคนืภายใน 3 เดอืน 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ภายใตส้ญัญาสนิเชื่อระยะสัน้กบัธนาคาร จาํนวน 1,752.98 ลา้นบาท และ 375.60 ลา้นบาท ในขอ้มลู

ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั มอีตัราดอกเบีย้ผนัแปรตามอตัราตลาดคดิเป็นระหว่าง

รอ้ยละ 3.47 ถงึ 5.61 ต่อปี กําหนดชาํระคนืในระหว่าง 2 ถงึ 3 เดอืน 
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13.2 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท จํานวน 55.00 ล้านบาท มีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.00 และ 

จะถึงกําหนดชําระวนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินกู้ยืมดังกล่าวถูกคํ้าประกันโดยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งหน่ึงที่ถือโดย บรษิัท นทลนิ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ โดยสดัส่วนมูลค่า 

เงินกู้ยืมต่อมูลค่าหลกัประกนัต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้ รวมทัง้มีการกําหนดให้บริษัทต้องปฏิบตั ิ

ตามเงือ่นไขทางการเงนิทีร่ะบุในสญัญา 

 

วงเงินกู้ยืม 

 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ระยะสัน้ 1,513,620 1,476,353 779,215 755,915 

 

14 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจา้หน้ีการคา้     

   - กจิการอื่น 1,903,730 924,977 243,130 276,439 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย      

   - กจิการอื่น 32,924 36,949 12,924 19,706 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.3) 1,512 1,166 4,206 4,291 

 1,938,166 963,092 260,260 300,436 
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15 ทุนเรือนหุ้น 

 

เมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสาํมญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบยีน ดงัต่อไปน้ี  

 

• การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 649,509,110 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

649,507,473 บาท โดยการลดหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 1,637 หุน้ มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

• การเพิม่ทุนจดทะเบยีน จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 649,507,473 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 692,807,971 บาท 

โดยการจดทะเบยีนเพิม่ทุนจาํนวน 43,300,498 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจา่ยหุน้ปันผล  

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจีาํนวน 692,807,971 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564: 649,509,110 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หุ้นดังกล่าวได้ออกและชําระแล้วเป็นจํานวน 692,798,010 บาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564: 649,507,473 บาท) 

 

16 เงินปันผลจ่าย 

 

เมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั จํานวนไม่เกนิ 

43,300,498 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นอตัราการจ่าย

ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0666666667 บาท และการจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0074074075 บาท ทัง้น้ีในกรณีที ่

ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ้่ายปันผลเป็นเงนิสดแทน รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบหุน้ปันผล

และเงนิสดปันผลเท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.0740740742 บาท เป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 48,111,665 บาท 

 

เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดจ้่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษิทัจํานวน 43,290,537 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ  

1 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 43,290,537 บาท และจา่ยปันผลเป็นเงนิสด 4,812,955 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 48,103,492 บาท 

 

17 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บักําไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะได ้

สําหรับข้อมูลทางการเงินรวม คือ อัตราร้อยละ 3.34 (30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 : อัตราร้อยละ 5.71) และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 4.15 (30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : อตัรารอ้ยละ -15.11) ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดข้องขอ้มลู

ทางการเงนิรวมเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ และประมาณการอตัราภาษีเงนิได้

ของขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเปลีย่นแปลงจากงวดก่อนเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิปันผลทีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี

 

บรษิทัไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีาํนวน 26.75 ลา้นบาท ทีเ่กดิจากขาดทุนสะสมทางภาษใีนงวดหกเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ทีส่ามารถยกไปเพื่อหกักลบกบักําไรทางภาษใีนอนาคต  
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18 กาํไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

 

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

ตามจาํนวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหว่างงวด 

 

จากหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิขอ้ที่ 16 ที่บรษิัทมกีารจ่ายหุ้นปันผล บรษิทัจงึไดป้รบัปรุงจํานวนหุน้สามญัเพื่อ

สะทอ้นการออกหุน้ปันผลดงักล่าวเสมอืนว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกสุดทีนํ่าเสนอ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปรบัใหม่  ปรบัใหม่ 

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

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 มิถนุายน     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท)     

   จากการดําเนินงานต่อเน่ือง 144,497 48,120 (13,184) (2,272) 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 8,260 (7,170) - - 

 152,757 40,950 (13,184) (2,272) 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

   ทีช่าํระแลว้และออกจําหน่าย (พนัหุน้) 692,798 692,798 692,798 692,798 

     

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (บาท) 0.2086  0.0694  (0.0190) (0.0033) 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (บาท) 0.0119  (0.0103) - - 

รวมกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.2205 0.0591 (0.0190) (0.0033) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปรบัใหม่  ปรบัใหม่ 

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

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

     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 มิถนุายน     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท)     

   จากการดําเนินงานต่อเน่ือง 240,694 69,784 21,143 3,727 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 12,638 (14,767) - - 

 253,332 55,017 21,143 3,727 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

   ทีช่าํระแลว้และออกจําหน่าย (พนัหุน้) 692,798 692,798 692,798 692,798 

     

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (บาท) 0.3474 0.1007 0.0305 0.0054 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (บาท) 0.0182 (0.0213) - - 

รวมกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.3656 0.0794 0.0305 0.0054 
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19 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิทัถูกควบคุมโดย บรษิทั นทลนิ จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิทั นทลนิ จํากดั และตระกูลปานบุญหอ้ม ถอืหุน้ใน

บรษิัทคิดเป็นร้อยละ 45.04 และร้อยละ 11.53 ตามลําดบั จํานวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 43.43 ถือกระจายโดยทัว่ไป บริษัท 

มรีายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

19.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 มิถนุายน     

     

รายไดจ้ากการขาย     

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 508,825 229,953 352,785 156,459 

     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร     

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 31,520 10,523 31,520 10,523 

     

ดอกเบีย้รบั     

บรษิทัย่อย - - 20,173 28,018 

     

เงนิปันผลรบั     

บรษิทัย่อย - - 49,995 10,082 

     

รายไดอ้ื่น     

บรษิทัย่อย - - 9,631 3,295 
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19.2 การซื้อสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน     

     

ค่าบรกิารอาคารสาํนักงาน     

บรษิทัใหญ ่ 1,126 1,161 1,126 1,161 

     

ค่าบรหิารจดัการ     

บรษิทัใหญ ่ 2,439 2,092 2,064 1,833 

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 416 426 416 426 

 2,855 2,518 2,480 2,259 

     

ค่าบรกิารอื่น     

บรษิทัใหญ ่ 163 162 163 162 

กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 297 - 297 - 

 460 162 460 162 

     

ตน้ทุนทางการเงนิ     

บรษิทัใหญ ่ 414 451 414 451 

บรษิทัย่อย - - 66 203 

 414 451 480 654 
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19.3 ยอดคงเหลือจากรายการซื้อและขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 175,888 142,792 131,223 111,632 
     

รายไดค้า้งรบั     

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 5,490 - 5,490 - 
     

ลูกหน้ีอื่น     

   บรษิทัใหญ่ 183 183 183 183 

   บรษิทัย่อย - - 4,090 5,702 

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - 131 - - 

 183 314 4,273 5,885 

ดอกเบีย้คา้งรบั     

   บรษิทัย่อย - - 8,746 3,244 
     

เงนิปันผลคา้งรบั      

   บรษิทัย่อย - - - 8,308 
     

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย      

   บรษิทัใหญ่ 1,296 763  1,231 762 

   บรษิทัย่อย - - 2,759 3,126 

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 216 403 216 403 

 1,512 1,166 4,206 4,291 
 

 
   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน     

   บรษิทัใหญ่ 1,385 1,346 1,385 1,346 
     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     

   บรษิทัใหญ่ 12,775 13,477 12,775 13,477 
     

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น     

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - 2,800 - - 
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19.4 รายการระหวา่งกนัของการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน    

   

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า   

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 16,800 2,800 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน    

   

ลูกหน้ีการคา้   

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 10,720 - 

   

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น   

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 2,800 - 
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19.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัยอ่ย 

 

การเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินให้กู้ยืม 

ระยะสัน้ 

เงินให้กู้ยืม 

ระยะยาว 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

   30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 - 1,287,328 1,287,328 

ใหกู้ย้มืระหว่างงวด 170,506 - 170,506 

รบัชาํระคนืระหวา่งงวด (171,806) (58,168) (229,974) 

จดัประเภทใหม ่ 212,790 (212,790) - 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 211,490 1,016,370 1,227,860 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้ําสญัญาเงนิใหกู้้ยมืจํานวน 165.51 ล้านบาท  

แก่ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd โดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.25 บวกดว้ยรอ้ยละ 0.05 ต่อปี และกําหนดชําระคนื

เมื่อทวงถาม บรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิกูน้ี้แลว้ทัง้จาํนวน 

 

เมื่อวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้าํสญัญาเงนิใหกู้ย้มืจาํนวน 5.00 ลา้นบาท แก่บรษิทั เวกา้ ทเวนตี ้จาํกดั 

โดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี และกําหนดชําระคนืภายใน 1 ปี ต่อมาเมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

บรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิกูน้ี้แลว้ทัง้จาํนวน 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้รับชําระคืนเงินกู้จากบริษัทซีออยล์  

ปิโตรเคมคิอล จํากดั จํานวน 4.30 ล้านบาท เหลอืเป็นยอดเงนิกู้ปลายงวดใหแ้ก่บรษิทัซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล จํากดั 

จํานวน 211.49 ล้านบาท บริษัทได้จดัประเภทเงินให้กู้ยืมน้ีจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ใน 

ไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ. 2565 เน่ืองจากบรษิทัจะไดร้บัชาํระเงนิกูย้มืดงักล่าวจากการขายบรษิทัซอีอยล ์ปิโตรเคมคิอล จาํกดั 

ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 

 

เมื่อวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิกูจ้าก Sea Oil Energy Limited จาํนวน 55.17 ลา้นบาท 
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19.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด      

   วนัท่ี 30 มิถนุายน      

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้  34,154  24,676  21,253  16,649 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  435  542  435  542 

 34,589 25,218 21,688 17,191 

 

19.7 การคํา้ประกนั 

 

บรษิทัไดท้าํสญัญาคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อย ดงัต่อไปน้ี 

 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 

• บรษิทัไดท้าํสญัญาคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในการชาํระค่าสนิคา้ตามขอ้ตกลงซื้อขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม วงเงนิ

คํ้าประกนัไม่เกนิจาํนวน 15.80 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

 

บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จาํกดั 

• บรษิทัไดท้าํสญัญาคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในการชาํระค่าสนิคา้ตามขอ้ตกลงซื้อขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม วงเงนิ

คํ้าประกนัไม่เกนิจาํนวน 240.00 ลา้นบาท 

• บรษิทัไดค้ํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร ใหแ้ก่บรษิทัย่อย วงเงนิคํ้าประกนัจาํนวน 20.00 ลา้นบาท  

 

บริษทั เวก้า ทเวนต้ี จาํกดั 

• บรษิทัไดท้าํสญัญาคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยในการชาํระค่าสนิคา้ตามขอ้ตกลงซื้อขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม วงเงนิ

คํ้าประกนัไม่เกนิจาํนวน 15.00 ลา้นบาท 
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