บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายนพ.ศ. 2560 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ ประกอบข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
เหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินรวมและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและ
บัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

พงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุ งเทพมหานคร
7 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(จํานวนเงินเป็ นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
หมายเหตุ
พ.ศ. 2560

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

401,352
4,378,407
14,276,371
807,225
1,554,661

557,033
4,509,702
30
17,247,635
419,575
1,057,966

401,352
4,378,407
47,664
14,276,371
807,225
1,729,798

557,033
4,509,702
44,400
17,247,635
419,575
1,218,835

21,418,016

23,791,941

21,640,817

23,997,180

2,092,500
1,994,444
27,279,010
144,267
1,408,271
1,519,185
151,802

1,631,250
2,147,978
27,908,549
136,603
1,737,766
1,304,693
92,484

2,092,500
1,729,360
114,589
2,798,559
23,044,733
144,267
1,301,337
2,437,552
151,530

1,631,250
1,729,360
114,589
2,748,600
23,650,065
136,603
1,628,783
2,309,589
92,210

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

34,589,479

34,959,323

33,814,427

34,041,049

รวมสิ นทรัพ ย์

56,007,495

58,751,264

55,455,244

58,038,229

5
13 ฉ

รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4
6
6
13 ช
8
9

กรรมการ ................................................................................

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 10 ถึง 26 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(จํานวนเงินเป็ นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
หมายเหตุ
พ.ศ. 2560

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

10
13 ซ
13 ฉ

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

5,702,396
4,249,981
7,144,857
5,880,429
756,822

6,019,770
4,027,772
7,549,571
7,803,733
756,822

5,702,396
4,249,898
7,154,606
5,890,422
756,822

6,019,770
4,020,942
7,562,863
7,803,017
756,822

23,734,485

26,157,668

23,754,144

26,163,414

1,550,000
5,850,000
2,513,692
5,283

2,000,000
7,400,000
2,435,790
5,435

1,550,000
5,852,018
2,513,692
5,283

2,000,000
7,401,558
2,435,790
5,435

9,918,975

11,841,225

9,920,993

11,842,783

33,653,460

37,998,893

33,675,137

38,006,197

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

10
13 ซ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 10 ถึง 26 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(จํานวนเงินเป็ นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4.9338 บาท

17,110,007

17,110,007

17,110,007

17,110,007

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

653,243
(537,560)
1,124,026

653,243
(1,770,224)
755,026

653,243
(1,106,234)
1,126,206

653,243
(2,485,309)
757,206

รวมส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

22,346,601
7,434

20,744,937
7,434

21,780,107
-

20,032,032
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

22,354,035

20,752,371

21,780,107

20,032,032

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

56,007,495

58,751,264

55,455,244

58,038,229

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 4.9338 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 10 ถึง 26 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(จํานวนเงินเป็ นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
หมายเหตุ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
รายได้จากการขาย
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
ต้นทุนขาย

40,529,384
241,472
(39,810,326)

40,176,334
144,860
(35,410,509)

40,529,384
241,472
(39,813,738)

40,174,633
144,860
(35,412,079)

960,530
(1,296,134)
(95,112)

4,910,685
(1,432,650)
(101,620)

957,118
(1,331,135)
(95,112)

4,907,414
(1,480,125)
(101,620)

(ขาดทุน)กําไรจากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม

(430,716)
62,930
1,397
(100,373)
95,985

3,376,415
55,086
1,271
(127,591)
98,077

(469,129)
405,858
45,078
(100,427)
-

3,325,669
617,982
42,972
(127,662)
-

(ขาดทุน)กําไรก่ อนภาษีเงินได้
เครดิต(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(370,777)
108,127

3,403,258
(652,942)

(118,620)
111,973

3,858,961
(650,163)

(262,650)

2,750,316

(6,647)

3,208,798

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

261,000

99,000

261,000

99,000

(ค่าใช้ จ่าย)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(1,650)

2,849,316

254,353

3,307,798

(263,418)
768

2,749,528
788

(6,647)
-

3,208,798
-

(262,650)

2,750,316

(6,647)

3,208,798

(2,418)
768

2,848,528
788

254,353
-

3,307,798
-

(1,650)

2,849,316

254,353

3,307,798

(0.08)

0.79

0.00

0.93

กําไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(ขาดทุน)กําไรสําหรับงวด

การปันส่ วน(ขาดทุน)กําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การปันส่ วน(ค่าใช้ จ่าย)กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

7

(ขาดทุน)กําไรต่ อหุ้นสําหรับการปันส่ วน(ขาดทุน)กําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
(แสดงหน่วยเป็ นบาทต่อหุน้ )
(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 10 ถึง 26 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(จํานวนเงินเป็ นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
หมายเหตุ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
รายได้จากการขาย
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
ต้นทุนขาย

3
3

84,925,934
656,286
(81,379,124)

75,564,396
254,828
(67,124,437)

84,925,934
656,286
(81,385,594)

75,490,505
254,828
(67,080,621)

4,203,096
(2,611,357)
(180,489)

8,694,787
(2,760,020)
(188,923)

4,196,626
(2,687,996)
(180,489)

8,664,712
(2,941,588)
(188,923)

1,411,250
65,418
1,969
(209,992)
204,200

5,745,844
59,557
1,856
(264,918)
203,394

1,328,141
408,345
87,907
(210,122)
-

5,534,201
620,927
85,043
(265,367)
-

1,472,845
(239,413)

5,745,733
(1,101,201)

1,614,271
(235,196)

5,974,804
(1,074,182)

1,233,432

4,644,532

1,379,075

4,900,622

369,000

216,000

369,000

216,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

1,602,432

4,860,532

1,748,075

5,116,622

การปันส่ วนกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,232,664
768

4,643,744
788

1,379,075
-

4,900,622
-

1,233,432

4,644,532

1,379,075

4,900,622

1,601,664
768

4,859,744
788

1,748,075
-

5,116,622
-

1,602,432

4,860,532

1,748,075

5,116,622

0.36

1.34

0.40

1.42

กําไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

การปันส่ วนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

3

7

กําไรต่ อหุ้นสําหรับการปันส่ วนกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
(แสดงหน่วยเป็ นบาทต่อหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 10 ถึง 26 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(จํานวนเงินเป็ นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
ทุนทีอ่ อกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน

ภาระผูกพัน ส่ วนแบ่ งขาดทุน รวมองค์ ประกอบ รวมส่ วนของผู้

จัดสรรแล้ว - ยังไม่ ได้ จัดสรร -

ผลประโยชน์ พนักงาน

เบ็ดเสร็จอื่น

อื่นของส่ วน เป็ นเจ้ าของของ ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มี รวมส่ วนของ

หลังออกจากงาน

จากบริษทั ร่ วม

ของเจ้ าของ

บริษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

เจ้ าของ

มูลค่ าหุ้น สํารองตามกฎหมาย

กําไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย

17,075,181

4,031,711

653,243

(8,418,978)

1,024,200

(603,598)

-

420,602

13,761,759

7,431

13,769,190

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

-

-

-

4,643,744

216,000

-

-

216,000

4,859,744

788

4,860,532

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(785)

(785)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

17,075,181

4,031,711

653,243

(3,775,234)

1,240,200

(603,598)

-

636,602

18,621,503

7,434

18,628,937

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวดปี พ.ศ. 2560

17,075,181

4,031,711

653,243

(1,770,224)

1,276,200

(518,994)

(2,180)

755,026

20,744,937

7,434

20,752,371

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

-

-

-

1,232,664

369,000

-

-

369,000

1,601,664

768

1,602,432

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(768)

(768)

17,075,181

4,031,711

653,243

(537,560)

1,645,200

(518,994)

(2,180)

1,124,026

22,346,601

7,434

22,354,035

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวดปี พ.ศ. 2559
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรับงวด

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 10 ถึง 26 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

7

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(จํานวนเงินเป็ นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
ภาระผูกพัน รวมองค์ ประกอบ
จัดสรรแล้ ว - ยังไม่ ได้ จัดสรร ผลประโยชน์ พนักงาน
อื่นของส่ วน
สํ ารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย
หลังออกจากงาน
ของเจ้ าของ

ทุนทีอ่ อกและ
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

17,075,181
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวดปี พ.ศ. 2559
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
-

4,031,711

653,243

(9,210,935)

1,024,200

(603,598)

420,602

12,969,802

-

-

4,900,622

216,000

-

216,000

5,116,622

17,075,181

4,031,711

653,243

(4,310,313)

1,240,200

(603,598)

636,602

18,086,424

17,075,181
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวดปี พ.ศ. 2560
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
-

4,031,711

653,243

(2,485,309)

1,276,200

(518,994)

757,206

20,032,032

-

-

1,379,075

369,000

-

369,000

1,748,075

17,075,181

4,031,711

653,243

(1,106,234)

1,645,200

(518,994)

1,126,206

21,780,107

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 10 ถึง 26 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

8

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(จํานวนเงินเป็ นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
หมายเหตุ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้จ่าย

11

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินกูจ้ ากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากสิ นทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผือ่ ขาย

13 ช
13 ช
8
9

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายสุ ทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ลดลง) เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

10

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

2,759,388
(207,469)
(4,579)

5,584,164
(244,296)
(2,954)

2,763,764
(207,586)
-

5,631,058
(245,848)
-

2,547,340

5,336,914

2,556,178

5,385,210

(400,804)
(20,515)
49,921
1,969
357,734
45,000

(479,923)
(12,429)
1,509
1,855
353,624
49,500

22,554
(72,513)
(400,804)
(20,515)
4,721
87,405
3,200
357,734
45,000

40,807
(91,907)
(479,923)
(12,429)
1,509
85,662
353,624
49,500

33,305

(85,864)

26,782

(53,157)

481,608
(1,250,000)
(417,166)
(1,550,000)
(768)

(269,875)
(1,000,000)
(2,511,373)
(1,300,000)
(785)

481,608
(1,250,000)
(420,709)
(1,553,756)
4,216
-

(269,875)
(1,000,000)
(2,556,755)
(1,300,959)
4,123
-

(2,736,326)

(5,082,033)

(2,738,641)

(5,123,466)

(155,681)
557,033

169,017
264,476

(155,681)
557,033

208,587
221,668

401,352

433,493

401,352

430,255

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 10 ถึง 26 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดซึ่ งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยที่อยูต่ ำมที่ได้
จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (เรี ยกรวมว่ำ “กลุ่มกิจกำร”) ประกอบธุรกิจกำรกลัน่ ซึ่ งรวมไปถึงเครื อข่ำยสถำนี บริ กำรน้ ำมันค้ำปลีก กลุ่มกิจกำรประกอบ
กิจกำรโรงกลัน่ น้ ำมันและโรงงำนผลิตภัณฑ์เคมีที่อำเภอศรี รำชำ ประเทศไทย ทั้งนี้ กลุ่มกิจกำรมีคลังน้ ำมันและสถำนีบริ กำรน้ ำมันทัว่ ประเทศ
สำหรับจัดเก็บและจัดจำหน่ ำยน้ ำมันขำยปลี ก โดยผ่ำนสถำนี บริ กำรขำยตรงให้กบั ลู กค้ำทำงด้ำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ภำยในประเทศ และ
ดำเนิ นกำรส่ งออกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มกิจกำรได้เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมีให้แก่ลูกค้ำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อ เอ็กซอนโมบิล ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 65.99 ในบริ ษทั
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลที่นำเสนอนี้ได้มีกำรสอบทำนแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบำยกำรบัญชี
2.1

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ข้อมูล
ทำงกำรเงินหลัก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสด)
ได้นำเสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบกำรเงินประจำปี ซึ่ งเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนอ
งบกำรเงิน ส่ วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพิ่มเติม
ตำมข้อ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่ไปกับงบกำรเงินประจำปี ที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดั ทำตำมกฎหมำย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับ
ภำษำไทยเป็ นหลัก
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน (ต่อ)
นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ใช้ในกำรจัด ท ำข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดี ย วกัน กับ นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ใช้ในกำรจัด ท ำ
งบกำรเงินสำหรับงวดปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำวในระหว่ำงงวดปี บัญชีจะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับกำรแสดง
รำยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะได้

2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ กี ำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่ กีย่ วข้ อง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรั บปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
(ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ควำมชัดเจนในหลำยประเด็น ที่สำคัญดังต่อไปนี้
-

-

ความมีสาระสาคัญ - กิ จกำรไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ทำให้ผูใ้ ช้งบกำรเงินเข้ำใจรำยกำรได้ลดลง
หำกเป็ นรำยกำรที่ มี ส ำระส ำคัญ จะต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ให้เพี ย งพอเพื่ อ อธิ บ ำยผลกระทบที่ มี ต่อ ฐำนะกำรเงิ น หรื อ ผลกำร
ดำเนินงำน
การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รำยกำรบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อำจจำเป็ นต้องแสดงแยกจำกกันหำกเกี่ยวข้องต่อ
ควำมเข้ำใจฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร นอกจำกนี้ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของกำรใช้กำรรวมยอด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน – ยืนยันว่ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไม่จำเป็ นต้องเรี ยงลำดับตำมลำดับกำรแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงิน
รายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นที่ เกิ ดจากเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย - ส่ วนแบ่ งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่ เกิดจำกเงิน
ลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจำรณำว่ำเป็ นรำยกำรที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
หรื อไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรำยกำรบรรทัดแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนขึ้ นว่ำกำรคิ ดค่ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์โดยอ้ำงอิงกับรำยได้น้ นั ไม่เหมำะสม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนขึ้นสำหรับกำรเลือกใช้อตั รำ
คิดลดสำหรับกำรประมำณผลประโยชน์หลังออกจำกงำนว่ำให้ใช้อตั รำผลตอบแทนของหนี้สินโดยพิจำรณำจำกสกุลเงินของหนี้สินที่
มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจำกงำนเป็ นสำคัญ ไม่ใช่พิจำรณำจำกประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรแก้ไขโดยให้ทำงเลือกเพิ่มในกำรบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำ
หรื อบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เพิ่มเติมจำกเดิมที่
ให้ใช้วธิ ี รำคำทุน หรื อวิธีมูลค่ำยุติธรรม (เมื่อมีกำรประกำศใช้) ทั้งนี้ กำรเลือกใช้นโยบำยบัญชีสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ หรื อบริ ษทั ร่ วม) เป็ นอิสระจำกกัน โดยหำกกิจกำรเลือกที่จะเปลี่ยนมำใช้วิธีส่วนได้เสี ยจะต้องทำโดยปรับปรุ งงบกำรเงิน
ย้อนหลัง
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรั บปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
(ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) ให้ทำงเลือกเพิ่มสำหรับกิจกำรที่ไม่ใช่กิจกำรที่ดำเนิ นธุ รกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนที่มี
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนิ นธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน โดยในกำรบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย
ในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนิ นธุ รกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนนั้น จะมีทำงเลือกในกำรที่จะยังคงกำรวัด
มูลค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำนั้นๆด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมตำมที่บริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำนั้นๆใช้อยู่
หรื อจะถอดกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมออกและแทนด้วยกำรจัดทำงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนิ นธุรกิจ
เฉพำะด้ำนกำรลงทุน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนถึงควำมหมำยของกำรอ้ำงอิง
ในมำตรฐำน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล หรื อที่อื่นในรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”
ว่ำกิ จกำรที่ ใช้ป ระโยชน์ ข องข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้ำงอิ งจำกงบกำรเงิ น ระหว่ำงกำลไปถึ งยังรำยงำนอื่ น ที่ มีข ้อมู ล ดังกล่ ำวอย่ำง
เฉพำะเจำะจง โดยที่ผใู ้ ช้งบกำรเงินต้องสำมำรถเข้ำถึงรำยงำนอื่นที่มีขอ้ มูลนั้นในลักษณะและเวลำเดียวกันกับงบกำรเงินระหว่ำงกำล
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรเปลี่ ยนแปลงโดยให้มีกำรสันนิ ษฐำนว่ำกำรตัดจำหน่ ำยของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยกำรอ้ำงอิงจำกรำยได้น้ นั ไม่เหมำะสม ข้อสันนิษฐำนนี้อำจตกไปหำกเข้ำข้อหนึ่ งข้อใดต่อไปนี้ คือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ถูก
แสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรำยได้ (นัน่ คือรำยได้เป็ นปั จจัยที่เป็ นข้อจำกัดของมูลค่ำที่จะได้รับจำกสิ นทรัพย์) หรื อสำมำรถแสดงได้วำ่
รำยได้และกำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จำกสิ นทรัพย์มีควำมสัมพันธ์กนั เป็ นอย่ำงมำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ควำมชัดเจนเพิ่มเติมในกรณี ที่สินทรัพย์ (หรื อ
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ ำย) ถูกจัดประเภทใหม่จำก “ที่ถือไว้เพื่อขำย” เป็ น “ที่มีไว้เพื่อจ่ำยให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้ำของ” หรื อถูกจัดประเภท
ใหม่ในทำงตรงกันข้ำมนั้น ไม่ถือว่ำเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรขำยหรื อแผนกำรจ่ำยและไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรบันทึกบัญชี
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรปรับปรุ งให้ชดั เจนขึ้ นเกี่ ยวกับ 1) ข้อยกเว้นในกำรจัดทำงบ
กำรเงินรวมว่ำให้ใช้กบั กิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ข้ นั กลำงที่เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจกำรที่ดำเนิ นธุรกิจด้ำนกำรลงทุนด้วยเหมือนกัน และ
2) กิ จกำรที่ ดำเนิ น ธุ รกิ จด้ำนกำรลงทุ น จะต้อ งน ำบริ ษ ทั ย่อ ยที่ ไม่ ใช่ กิจ กำรที่ ดำเนิ น ธุ รกิ จด้ำนกำรลงทุ น และบริ ษ ทั ย่อ ยดังกล่ ำว
ให้บริ กำรหรื อมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุน มำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมด้วย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรกำหนดให้ชดั เจนยิ่งขึ้นให้กิจกำรที่เป็ นกิ จกำรที่ดำเนิ นธุ รกิ จ
ด้ำนกำรลงทุน ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลของบริ ษทั ย่อยที่ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ตำมที่ กำหนดใน TFRS 12 แม้ไม่ ได้มีกำรจัดทำงบ
กำรเงินรวม
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมิ นและเห็ นว่ำ กำรนำนโยบำยกำรบัญชี ที่เกิ ดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชี ที่มีกำรปรับปรุ ง และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้ไม่มีผลกระทบที่เป็ นสำระสำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินที่นำเสนอ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
3

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำรประกอบด้วยธุรกิจ 2 ส่ วน ดังนี้

ส่ วนธุรกิจกำรกลัน่ น้ ำมันและจัดจำหน่ำยน้ ำมัน และ

ส่ วนธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

รวมรำยได้จำแนกตำมส่ วนธุรกิจ
รำยได้ระหว่ำงส่ วนธุรกิจ
รำยได้
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่ วนงำน

กำรกลัน่ นำ้ มันและ
จัดจำหน่ ำยนำ้ มัน

ผลิตและจำหน่ ำย
ปิ โตรเคมี

กลุ่มกิจกำร

88,464,912
(9,649,934)
78,814,978

12,666,989
(5,899,747)
6,767,242

101,131,901
(15,549,681)
85,582,220

2,151,884

(740,634)

1,411,250

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

รวมรำยได้จำแนกตำมส่ วนธุรกิจ
รำยได้ระหว่ำงส่ วนธุรกิจ
รำยได้
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่ วนงำน

กำรกลัน่ นำ้ มันและ
จัดจำหน่ ำยนำ้ มัน

ผลิตและจำหน่ ำย
ปิ โตรเคมี

กลุ่มกิจกำร

79,802,261
(9,553,347)
70,248,914

11,698,096
(6,127,786)
5,570,310

91,500,357
(15,681,133)
75,819,224

6,444,869

(699,025)

5,745,844
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
4

มูลค่ ำยุติธรรม
กำรประมำณกำรมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึงเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูล
สำมำรถแสดงได้ดงั นี้


ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน



ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น



ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
สังเกตได้)

ตำรำงต่ อ ไปนี้ แสดงถึ งสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ที่ วดั มู ล ค่ ำและรั บ รู ้ ด้ว ยมู ล ค่ ำยุติ ธ รรมระดับ ที่ 1 ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2560 และวัน ที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
 ตรำสำรทุน
รวมสิ นทรัพย์

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

2,092,500
2,092,500

1,631,250
1,631,250

กลุ่มกิ จกำรและกิ จกำรไม่ มีสินทรั พย์ท ำงกำรเงิ น ที่ วดั มู ลค่ ำด้วยมู ลค่ ำยุติธรรมระดับ ที่ 2 หรื อ 3 และไม่ มีกำรเปลี่ ยนแปลงเทคนิ คในกำร
ประเมินมูลค่ำในระหว่ำงงวด
5

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - สุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ลูกหนี้กำรค้ำ
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ ข้อ 11)
ลูกหนี้กำรค้ำ-สุ ทธิ

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

4,394,220

4,528,401

(15,813)

(18,699)

4,378,407

4,509,702
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
5

ลูกหนีก้ ำรค้ำ - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้กำรค้ำ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ:
- ไม่เกิน 3 เดือน
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ ข้อ 11)

6

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

4,342,139

4,488,042

28,848
6,975
50
16,208
4,394,220
(15,813)

20,562
446
1
19,350
4,528,401
(18,699)

4,378,407

4,509,702

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
รำยละเอียดเกี่ ยวกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งจัดตั้งและจดทะเบี ยนในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2560 และวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
อัตรำร้ อยละ
ชนิดของธุรกิจ
ของหุ้นสำมัญทีถ่ ือ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั วิสำหกิจส่ งเสริ มอุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั ร่ วมพัฒนำอุตสำหกิจ จำกัด และบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- บริ ษทั ไทยซี -เซ็นเตอร์ จำกัด

จำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ
ให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
บริ กำรสถำนีน้ ำมัน

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จำกัด

ขนส่ ง

100.00
100.00
100.00
99.99
99.99
20.78

อัตรำร้อยละของหุ ้นที่ถือข้ำงต้นได้รวมถึงผลกระทบของกำรถือหุ ้นสำมัญทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งนี้ ไม่รวมผลกระทบของกำรถือหุ ้นบุริมสิ ทธิ
บริ ษทั มิได้ถือหุน้ บุริมสิ ทธิที่ออกโดยบริ ษทั ย่อยเหล่ำนี้ แต่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อย
แต่ละแห่ง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ไทย ซี -เซ็ น เตอร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั มี อำนำจควบคุ มได้จดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั กับ
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ และขณะนี้ กำลังอยูร่ ะหว่ำงกำรชำระบัญชี ทั้งนี้ เป็ นผลจำกกำรเสร็ จสิ้ นของโครงกำรปรับเปลี่ยนสถำนี บริ กำรน้ ำมัน
ที่ดำเนินกำรโดยบริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จำกัด มำให้ตวั แทนจำหน่ำยเป็ นผูด้ ำเนินกำร
16

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
7

ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้รับรู ้โดยใช้วิธีกำรประมำณกำรอย่ำงดีที่สุดจำกฝ่ ำยบริ หำร ซึ่ งประมำณกำรจำกผลประกอบกำรและอัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ งที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นสำหรับรอบปี บัญชีโดยใช้อตั รำภำษีเงินได้ตำมกฎหมำยร้อยละ 20 ภำษีเงินได้คำนวณเป็ นรำยบริ ษทั เนื่องจำกข้อกำหนดทำงกฎหมำย
ภำษีอำกรเกี่ยวกับกำรคำนวณภำษีเงินได้โดยรวมกลุ่มกิจกำรยังไม่มีบงั คับใช้ในประเทศไทย

8

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีสุทธิตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ ข้อ 11)
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีสุทธิตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ ข้อ 11)
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

27,908,549
400,804
(66,448)
(963,895)
27,279,010

23,650,065
400,804
(42,241)
(963,895)
23,044,733

28,559,479
479,923
(20,812)
(992,099)
28,026,491

24,300,995
479,923
(20,812)
(992,099)
23,768,007

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน จำนวน 204 ล้ำนบำท และ
จำนวน 187 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
9

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน - สุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
และข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีสุทธิตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ ข้อ 11)

136,603
20,515
(12,851)
144,267

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีสุทธิตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ ข้อ 11)

130,071
12,429
(23,165)
119,335

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
10

เงินกู้ยืมจำกสถำบันทำงกำรเงิน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

5,702,396
1,550,000
7,252,396

6,019,770
2,000,000
8,019,770

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
ยอดคงเหลือต้นงวด
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื สุ ทธิ
ยอดคงเหลือปลำยงวด

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

8,019,770
(767,374)
7,252,396

10,419,878
(1,272,746)
9,147,132
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
10

เงินกู้ยืมจำกสถำบันทำงกำรเงิน (ต่อ)
ในระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงมิถุนำยนของปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีกำรลดลงของเงินกูย้ มื จำนวน 767 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุ ทธิเพิม่ ขึ้นจำนวน 1,482 ล้ำนบำท
- ตัว๋ แลกเงินสุ ทธิลดลงจำนวน 999 ล้ำนบำท
- จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 7 ปี ซึ่งชำระคืนเป็ นงวด จำนวน 800 ล้ำนบำท
- จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 5 ปี ซึ่งชำระคืนเป็ นงวด จำนวน 100 ล้ำนบำท
- จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 5 ปี ซึ่งชำระคืนเป็ นงวด จำนวน 100 ล้ำนบำท
- จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 3 ปี ซึ่งชำระคืนเป็ นงวด จำนวน 250 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 บริ ษทั มียอดตัว๋ แลกเงินคงค้ำงอยูจ่ ำนวน 200 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี
ในระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงมิถุนำยนของปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีกำรลดลงของเงินกูย้ มื จำนวน 1,273 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุ ทธิลดลงจำนวน 3,020 ล้ำนบำท
- ตัว๋ แลกเงินสุ ทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 2,747 ล้ำนบำท
- จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 7 ปี ซึ่งชำระคืนเป็ นงวด จำนวน 800 ล้ำนบำท
- จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 5 ปี ซึ่งชำระคืนเป็ นงวด จำนวน 100 ล้ำนบำท
- จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 5 ปี ซึ่งชำระคืนเป็ นงวด จำนวน 100 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั มียอดตัว๋ แลกเงินคงค้ำงอยูจ่ ำนวน 2,747 ล้ำนบำทโดยมีอตั รำดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
กำหนดชำระคืนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

1,700,000
1,550,000
3,250,000

2,500,000
2,000,000
4,500,000
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
11

เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
กำไรสุ ทธิสำหรับงวด
รำยกำรปรับปรุ ง:
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ ข้อ 8)
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ ข้อ 9)
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (หมำยเหตุ ข้อ 5)
กำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือเพื่อแสดงมูลค่ำสุ ทธิที่คำดว่ำจะได้รับ
ขำดทุนจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งกำไรจำกบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยได้เงินปันผล
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ขำดทุนที่ยงั ไม่รับรู ้จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศสุ ทธิ
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้ำคงเหลือ
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

1,233,432

4,644,532

1,379,075

4,900,622

963,895
12,851
(2,886)
38,588
16,528
(204,200)
(1,969)
209,992
(45,000)
239,413

992,099
23,165
11,487
19,303
(203,393)
(1,856)
264,918
(49,500)
1,101,201

963,895
12,851
(2,886)
38,588
37,521
(87,907)
210,122
(405,934)
235,196

992,099
23,165
11,487
19,303
(85,043)
265,367
(612,397)
1,074,182

19,057

19,514

19,057

19,514

132,115
30
2,932,676
(387,650)
(496,695)
(214,492)
(59,318)
230,655
(1,935,384)
77,902
(152)
2,759,388

(470,096)
4,139
(1,150,060)
677,858
(321,104)
(116,745)
(9,301)
(173,625)
330,559
(8,181)
(750)
5,584,164

132,115
(2,764)
2,932,676
(387,650)
(510,963)
(127,963)
(59,320)
234,991
(1,924,686)
77,902
(152)
2,763,764

(473,481)
201,240
(11,021)
(1,197,008)
672,677
(346,847)
(34,719)
(25,028)
(151,265)
334,725
54,236
(750)
5,631,058
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
12

หนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันของธนำคำรให้แก่บุคคลภำยนอก ซึ่ งเกิดจำกกำรดำเนินงำน
ตำมปกติ เป็ นจำนวนเงิน 116 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559: จำนวน 68 ล้ำนบำท) กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มีหนี้สินที่มีสำระสำคัญ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันกับธนำคำรนี้

13

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซี ย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ได้เข้ำซื้ อหุ ้นร้อยละ 65.43 จำกบริ ษทั เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง อิงค์ และ
ร้อยละ 0.56 จำก บริ ษทั อื่นในเครื อ เอ็กซอนโมบิล กรุ๊ ป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557
กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดย บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซี ย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ซึ่ งจัดตั้งในประเทศสิ งคโปร์ ถือหุ ้นในบริ ษทั คิดเป็ นจำนวน
ร้อยละ 65.99 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 โดยบริ ษทั ที่มีอำนำจควบคุมสู งสุ ดคือ บริ ษทั เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งจัดตั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ นอกจำกนั้นจำนวนหุ ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวำยุภกั ษ์ 1 ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตั้งโดยกระทรวงกำรคลังโดยจำนวน
หุน้ ส่ วนที่เหลือถูกถือโดยสถำบันและนักลงทุนรำยย่อย
กองทุนรวมวำยุภกั ษ์1ได้ซ้ื อหุ ้นจำกกระทรวงกำรคลังทั้งหมดในวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2553 จำนวนหุ ้นที่ เหลือถือโดยสถำบันต่ำง ๆ และ
นักลงทุนรำยย่อยจำนวนมำก เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่สำคัญได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ ข้อ 6
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(ก)

รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำและบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร:
- บริ ษทั ย่อย
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

7,239,353
7,239,353

3,382,796
3,382,796

7,239,353
7,239,353

515,367
3,382,796
3,898,163

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรแก่ กิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่ วนใหญ่ เป็ นกำรขำยน้ ำมันปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

21

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
13

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
(ข)

ซื้อสิ นค้ ำและบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
ซื้ อสิ นค้ำจำก:
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รับบริ กำรจำก:
- บริ ษทั ร่ วม

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

47,200,911

38,409,891

608,502
47,809,413

410,274
38,820,165

กำรซื้ อสิ นค้ำจำกกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ส่ วนใหญ่ เป็ นกำรซื้ อน้ ำมันปิ โตรเลี ยมและผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมี กำรรับบริ กำรจำกบริ ษทั ร่ วม
เกี่ยวข้องกับกำรใช้ท่อน้ ำมันสำหรับกำรส่ งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกิจกำร กำรซื้อสิ นค้ำและบริ กำรใช้เกณฑ์รำคำตลำด
(ค)

ค่ ำใช้ จ่ำย
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยให้:
- บริ ษทั ย่อย
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

1,647,321
1,647,321

1,602,243
1,602,243

92,550
1,644,543
1,737,093

246,152
1,586,923
1,833,075

ค่ำใช้จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ กำรสนับสนุนโดยเรี ยกเก็บในรำคำทุนหรื อรำคำทุนบวกส่ วนเพิ่ม
(ง)

ต้ นทุนทำงกำรเงิน - สุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
ดอกเบี้ยรับจำก:
- บริ ษทั ย่อย

ดอกเบี้ยจ่ำยให้:
- บริ ษทั ย่อย
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

-

-

85,939
85,939

83,193
83,193

135,011
135,011

176,177
176,177

130
135,011
135,141

451
176,177
176,628

ดอกเบี้ยจ่ำยกำหนดมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ในตลำด ณ เวลำที่ได้มีกำรทำสัญญำกูย้ มื เงิน
22

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
13

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
(จ)

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญของกิจกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

42,126
15,236
57,362

32,004
11,903
43,907

ข้อมูลข้ำงต้นจัดทำขึ้นตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งรวมถึงกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูจ้ ดั กำรสี่ รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรลงมำ และผูจ้ ดั กำรทุกคนที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน
(ฉ)

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจำกกำรขำย ซื้อสิ นค้ ำ บริกำรและค่ ำใช้ จ่ำย
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน:
- บริ ษทั ย่อย
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน:
- บริ ษทั ย่อย
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

-

30
30

47,664
47,664

44,370
30
44,400

5,880,429
5,880,429

7,803,733
7,803,733

10,499
5,879,923
5,890,422

43
7,802,974
7,803,017

ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส่ วนใหญ่เกี่ยวกับเงินปั นผลและดอกเบี้ยค้ำงรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะยำว (หมำยเหตุ ข้อ 13 ช)
เจ้ำหนี้ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน แสดงถึ ง ยอดเจ้ำหนี้ สุ ท ธิ โดยส่ ว นใหญ่ เกิ ด จำกกำรซื้ อ และขำยน้ ำมัน ปิ โตรเลี ย มและผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเคมีซ่ ึงมีระยะเวลำกำรให้สินเชื่อตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม

23

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
13

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
(ช)

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่:
- บริ ษทั ย่อย

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

-

-

2,798,559

2,748,600

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถวิเครำะห์ได้ ดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
ยอดคงเหลือต้นงวด
เงินให้กยู้ มื เพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ มื จ่ำยคืน
ยอดคงเหลือปลำยงวด

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559

2,748,600
72,513
(22,554)
2,798,559

2,593,352
91,907
(40,807)
2,644,452

เงินให้กูย้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมคำนวณมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมสำหรับลูกค้ำ
ชั้นดีของธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
(ซ)

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ส่ วนหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก:
- บริ ษทั ย่อย
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี จำก:
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

4,044,857
4,044,857

4,449,571
4,449,571

9,749
4,044,857
4,054,606

13,292
4,449,571
4,462,863

3,100,000
7,144,857

3,100,000
7,549,571

3,100,000
7,154,606

3,100,000
7,562,863
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
13

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
(ซ)

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ส่ วนไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำก:
- บริ ษทั ย่อย
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

5,850,000
5,850,000

7,400,000
7,400,000

2,018
5,850,000
5,852,018

1,558
7,400,000
7,401,558

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถวิเครำะห์ได้ ดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
ยอดคงเหลือต้นงวด
เงินกูย้ มื เพิ่มขึ้น
เงินกูจ้ ่ำยคืนระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560
14,949,571
1,736,614
(3,691,328)
12,994,857

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559
18,699,940
526,093
(4,300,000)
14,926,033

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560
14,964,421
1,742,243
(3,700,040)
13,006,624

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559
18,750,517
574,447
(4,390,571)
14,934,393

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย
- เงิ นกู้ยืม แบบหมุน เวียนจำกกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน แห่ งหนึ่ ง ณ สิ้ น เดื อนมิ ถุนำยน พ.ศ. 2560 มี จำนวน 1,823 ล้ำนบำท เงิ น กู้ยืม
ดังกล่ำวมีวงเงิน 12,000 ล้ำนบำท
- เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งภำยใต้สัญญำกูย้ ืมและฝำกเงินแบบเดินสะพัด ณ สิ้ นเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560
มีจำนวน 2,222 ล้ำนบำท
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันไม่มีกำหนดกำรจ่ำยชำระคืน
ที่แน่ นอนและดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมคำนวณมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมสำหรับลูกค้ำชั้นดีของธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) หรื อ
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะสั้นตลำดกรุ งเทพ (BIBOR)

25

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
(จำนวนเงินเป็ นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็ นหน่วยอื่น)
13

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
(ซ)

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย
- เงินกูย้ ืมจำนวน 7,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริ่ มกูย้ ืมในเดื อน พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2557 ซึ่ งมี กำหนดชำระคื น เป็ นรำยไตรมำส
รวมทั้งสิ้ น 20 งวด โดยเริ่ ม ชำระคื น งวดในเดื อ นมี น ำคม พ.ศ. 2558 ถึ งเดื อ นธัน วำคม พ.ศ. 2562 วงเงิ น กู้ยืมนี้ มี อ ตั รำดอกเบี้ ย
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่ วนเพิ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมียอดคงเหลือจำนวน 3,500 ล้ำนบำท
ซึ่ งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภำยในปี พ.ศ. 2560 เป็ นจำนวน 1,400 ล้ำนบำท
- เงิ น กู้ยืม จ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริ่ ม กู้ยืม ในเดื อ น กัน ยำยน พ.ศ. 2558 ซึ่ งมี ก ำหนดช ำระคื น เป็ นรำยไตรมำส
รวมทั้งสิ้ น 20 งวด โดยเริ่ ม ชำระคื น งวดในเดื อนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถึ งเดื อ นตุ ลำคม พ.ศ. 2563 วงเงิ น กู้ยืมนี้ มี อ ตั รำดอกเบี้ ย
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่ วนเพิ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมียอดคงเหลือจำนวน 4,200 ล้ำนบำท
ซึ่ งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภำยในปี พ.ศ. 2560 เป็ นจำนวน 1,200 ล้ำนบำท
- เงินกูย้ ืมจำนวน 1,500 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริ่ มกูย้ ืมในเดื อน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ซึ่ งมี กำหนดชำระคื น เป็ นรำยไตรมำส
รวมทั้งสิ้ น 12 งวด โดยเริ่ ม ชำระคื น งวดในเดื อ นมี นำคม พ.ศ. 2560 ถึ งเดื อ นธัน วำคม พ.ศ. 2562 วงเงิ น กู้ยืมนี้ มี อ ตั รำดอกเบี้ ย
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่ วนเพิ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมียอดคงเหลือจำนวน 1,250 ล้ำนบำท
ซึ่ งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระในภำยในปี พ.ศ. 2560 เป็ นจำนวน 500 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันคำนวณมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมสำหรับลูกค้ำชั้นดีของธนำคำรกรุ งเทพ
จำกัด (มหำชน) หรื ออัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะสั้นตลำดกรุ งเทพ (BIBOR)
กำหนดชำระคืนของเงินกู้ยืมระยะยำวกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559

3,100,000
5,850,000
8,950,000

3,100,000
7,400,000
10,500,000

3,100,000
5,852,018
8,952,018

3,100,000
7,401,558
10,501,558
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