
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายนพ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและ
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
พงทวี  รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล  
30 กนัยายน พ.ศ. 2560 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 776,245 557,033 776,245 557,033

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 5 4,497,420 4,509,702 4,497,420 4,509,702

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 ฉ - 30 88,694 44,400

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 19,005,400 17,247,635 19,005,400 17,247,635

ลูกหนีอืน - สุทธิ 421,223 419,575 421,223 419,575

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,275,394 1,057,966 1,444,597 1,218,835

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 25,975,682 23,791,941 26,233,579 23,997,180

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือขาย 4 2,171,250 1,631,250 2,171,250 1,631,250

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,088,171 2,147,978 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 114,589 114,589

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 ช - - 2,799,122 2,748,600

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 8 27,020,266 27,908,549 22,785,989 23,650,065

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 149,302 136,603 149,302 136,603

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 643,861 1,737,766 536,928 1,628,783

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 1,530,280 1,304,693 2,407,910 2,309,589

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 104,970 92,484 104,470 92,210

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 33,708,100 34,959,323 32,798,920 34,041,049

รวมสินทรัพย์ 59,683,782 58,751,264 59,032,499 58,038,229

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

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

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงนิรวม

2



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 4,918,810 6,019,770 4,918,810 6,019,770

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3,816,028 4,027,772 3,815,947 4,020,942

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 ซ 5,531,282 7,549,571 5,541,012 7,562,863

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 ฉ 10,212,851 7,803,733 10,219,798 7,803,017

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสนั 756,822 756,822 756,822 756,822

รวมหนีสินหมุนเวยีน 25,235,793 26,157,668 25,252,389 26,163,414

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,325,000 2,000,000 1,325,000 2,000,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 ซ 5,075,000 7,400,000 5,076,858 7,401,558

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 2,533,397 2,435,790 2,533,397 2,435,790

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 227 5,435 227 5,435

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 8,933,624 11,841,225 8,935,482 11,842,783

รวมหนีสิน 34,169,417 37,998,893 34,187,871 38,006,197

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

   สาํรองตามกฎหมาย 653,243 653,243 653,243 653,243

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,559,770 (1,770,224) 1,895,287 (2,485,309)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 1,187,026 755,026 1,189,206 757,206

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 25,506,931 20,744,937 24,844,628 20,032,032

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 25,514,365 20,752,371 24,844,628 20,032,032

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 59,683,782 58,751,264 59,032,499 58,038,229

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

รายไดจ้ากการขาย 43,240,605 34,125,566 43,240,605 34,126,043

เงินชดเชยจากกองทุนนาํมนัเชือเพลิง 249,694 121,457 249,694 121,457

ตน้ทุนขาย (38,254,960) (33,405,069) (38,259,409) (33,408,894)

กําไรขันต้น 5,235,339 841,954 5,230,890 838,606

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,381,457) (1,315,568) (1,423,529) (1,356,353)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (77,797) (84,214) (77,797) (84,214)

กําไร(ขาดทุน)จากการขาย 3,776,085 (557,828) 3,729,564 (601,961)

รายไดอื้น 64,546 18,173 64,547 18,173

ดอกเบียรบั 611 775 44,702 42,433

ดอกเบียจ่าย (88,584) (120,830) (88,632) (120,861)

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 93,727 92,694 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 3,846,385 (567,016) 3,750,181 (662,216)

(ค่าใชจ่้าย) เครดิตภาษีเงินได้ 7 (749,054) 133,531 (748,660) 133,843

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 3,097,331 (433,485) 3,001,521 (528,373)

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 63,000 63,000 63,000 63,000

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,160,331 (370,485) 3,064,521 (465,373)

การปันส่วนกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 3,097,331 (433,485) 3,001,521 (528,373)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

3,097,331 (433,485) 3,001,521 (528,373)

การปันส่วนกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 3,160,331 (370,485) 3,064,521 (465,373)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

3,160,331 (370,485) 3,064,521 (465,373)

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับการปันส่วน(ขาดทุน)กําไร

ส่วนทเีป็นของบริษัทใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.89 (0.13) 0.87 (0.15)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

รายไดจ้ากการขาย 3 128,166,540 109,689,963 128,166,540 109,616,548

เงินชดเชยจากกองทุนนาํมนัเชือเพลิง 3 905,980 376,285 905,980 376,285

ตน้ทุนขาย (119,634,084) (100,529,508) (119,645,004) (100,489,515)

กําไรขันต้น 9,438,436 9,536,740 9,427,516 9,503,318

ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,992,814) (4,075,588) (4,111,524) (4,297,940)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (258,287) (273,137) (258,287) (273,137)

กําไรจากการขาย 3 5,187,335 5,188,015 5,057,705 4,932,241

รายไดอื้น 129,964 77,731 472,892 639,100

ดอกเบียรบั 2,580 2,630 132,608 127,475

ดอกเบียจ่าย (298,577) (385,747) (298,753) (386,228)

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 297,927 296,088 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 5,319,229 5,178,717 5,364,452 5,312,588

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7 (988,467) (967,670) (983,856) (940,340)

กําไรสําหรับงวด 4,330,762 4,211,047 4,380,596 4,372,248

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 432,000 279,000 432,000 279,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,762,762 4,490,047 4,812,596 4,651,248

การปันส่วนกําไร

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,329,994 4,210,259 4,380,596 4,372,248

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 768 788 - -

4,330,762 4,211,047 4,380,596 4,372,248

การปันส่วนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,761,994 4,489,259 4,812,596 4,651,248

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 768 788 - -

4,762,762 4,490,047 4,812,596 4,651,248

กําไรต่อหุ้นสําหรับการปันส่วนกําไร

ส่วนทเีป็นของบริษัทใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 1.25 1.22 1.27 1.26

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)

ภาระผูกพนั
ส่วนแบ่ง

ขาดทุน
รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของผู้

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร - ผลประโยชน์พนักงาน เบด็เสร็จอืน อืนของส่วน เป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงนิลงทุนเผือขาย หลงัออกจากงาน จากบริษทัร่วม ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2559 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 4,210,259 279,000 - - 279,000 4,489,259 788 4,490,047

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - (785) (785)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2559 17,075,181 4,031,711 653,243 (4,208,719) 1,303,200 (603,598) - 699,602 18,251,018 7,434 18,258,452

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 4,329,994 432,000 - - 432,000 4,761,994 768 4,762,762

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - (768) (768)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 2,559,770 1,708,200 (518,994) (2,180) 1,187,026 25,506,931 7,434 25,514,365

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ภาระผูกพนั รวมองค์ประกอบ

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้จัดสรร - ผลประโยชน์พนักงาน อืนของส่วน รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินลงทุนเผือขาย หลงัออกจากงาน ของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2559 17,075,181 4,031,711 653,243 (9,210,935) 1,024,200 (603,598) 420,602 12,969,802

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 4,372,248 279,000 - 279,000 4,651,248

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 17,075,181 4,031,711 653,243 (4,838,687) 1,303,200 (603,598) 699,602 17,621,050

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (2,485,309) 1,276,200 (518,994) 757,206 20,032,032

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 4,380,596 432,000 - 432,000 4,812,596

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 1,895,287 1,708,200 (518,994) 1,189,206 24,844,628

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 11 6,870,794 4,875,597 6,875,850 4,923,462

ดอกเบียจ่าย (285,493) (349,669) (285,610) (351,221)

ภาษีเงินไดจ่้าย (4,641) (5,300) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,580,660 4,520,628 6,590,240 4,572,241

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจากการรับชาํระหนีเงินกูจ้ากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 ช - - 23,248 41,462

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 ช - - (73,770) (92,786)

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 (659,916) (872,797) (659,916) (872,797)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 (32,082) (27,023) (32,082) (27,023)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 53,861 4,306 8,661 4,306

ดอกเบียรับ 2,580 2,629 88,016 86,436

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 3,200 2,500

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 357,734 560,397 357,734 560,397

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงินถือไวเ้ผอืขาย 54,900 60,750 54,900 60,750

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (222,923) (271,738) (230,009) (236,755)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับสุทธิจากเงินกูย้ืมระยะสนั 98,740 407,178 98,740 407,178

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 10 (1,875,000) (1,500,000) (1,875,000) (1,500,000)

เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (2,036,497) (1,245,104) (2,040,059) (1,290,360)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (2,325,000) (1,950,000) (2,328,916) (1,953,440)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 4,216 4,123

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (768) (785) - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน (6,138,525) (4,288,711) (6,141,019) (4,332,499)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง)  สุทธิ 219,212 (39,821) 219,212 2,987

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 557,033 264,476 557,033 221,668

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 776,245 224,655 776,245 224,655

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 

 

10 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยท่ีอยูต่ำมท่ีได ้
จดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (เรียกรวมว่ำ “กลุ่มกิจกำร”) ประกอบธุรกิจกำรกลัน่ซ่ึงรวมไปถึงเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนัคำ้ปลีก กลุ่มกิจกำรประกอบ
กิจกำรโรงกลัน่น ้ำมนัและโรงงำนผลิตภณัฑเ์คมีท่ีอ  ำเภอศรีรำชำ ประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรมีคลงัน ้ำมนัและสถำนีบริกำรน ้ ำมนัทัว่ประเทศ
ส ำหรับจดัเก็บและจดัจ ำหน่ำยน ้ ำมนัขำยปลีก โดยผ่ำนสถำนีบริกำรขำยตรงให้กบัลูกคำ้ทำงด้ำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ภำยในประเทศ และ
ด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรไดเ้ก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คมีให้แก่ลูกคำ้ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 
บริษทัเป็นบริษทัในเครือ เอก็ซอนโมบิล ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในบริษทั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 
2 นโยบำยกำรบัญชี 

 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูล
ทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และงบกระแสเงินสด) 
ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนอ
งบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพ่ิมเติม
ตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท่ี์ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่ไปกบังบกำรเงินประจ ำปีท่ีตรวจสอบแลว้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559  
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหวำ่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใช้เกณฑเ์ดียวกบักำรแสดง
รำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะได ้
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 
    (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  
    (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  
    (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 
    (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้ห้ควำมชดัเจนในหลำยประเด็น ท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระส าคัญ - กิจกำรไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท ำให้ผูใ้ชง้บกำรเงินเขำ้ใจรำยกำรไดล้ดลง 

หำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบำยผลกระทบท่ีมีต่อฐำนะกำรเงินหรือ 
ผลกำรด ำเนินงำน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รำยกำรบรรทดัท่ีระบุในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 อำจจ ำเป็นตอ้งแสดงแยก
จำกกันหำกเก่ียวขอ้งต่อควำมเข้ำใจฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร นอกจำกน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ 
ของกำรใชก้ำรรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไม่จ  ำเป็นตอ้งเรียงล ำดบัตำมล ำดบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  – ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจำก
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจำรณำว่ำเป็นรำยกำรท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทุน 
ในภำยหลงัหรือไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรำยกำรบรรทดัแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัคือ ไดก้  ำหนดให้มีควำมชดัเจนข้ึนว่ำกำรคิดค่ำเส่ือม
รำคำท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์โดยอำ้งอิงกบัรำยไดน้ั้นไม่เหมำะสม  
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัคือ ได้ก  ำหนดให้มีควำมชัดเจนข้ึนส ำหรับกำร
เลือกใช้อตัรำคิดลดส ำหรับกำรประมำณผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนว่ำให้ใช้อตัรำผลตอบแทนของหน้ีสินโดยพิจำรณำ 
จำกสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเป็นส ำคญั ไม่ใช่พิจำรณำ
จำกประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีกำรแก้ไขโดยให้ทำงเลือกเพ่ิมในกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย  
กำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เพ่ิมเติมจำกเดิมท่ีให้ใช้วิธีรำคำทุน หรือวิธีมูลค่ำยุติธรรม (เม่ือมีกำรประกำศใช้) ทั้ งน้ีกำรเลือกใช้นโยบำยบญัชีส ำหรับ 
เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจำกกนั โดยหำกกิจกำรเลือกท่ีจะเปล่ียนมำใช้วิธี
ส่วนไดเ้สียจะตอ้งท ำโดยปรับปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงั 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทำงเลือกเพ่ิมส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ใช่กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำร
ลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน โดยในกำรบนัทึกบญัชี
โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนนั้ น  
จะมีทำงเลือกในกำรท่ีจะยงัคงกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรม
ตำมท่ีบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้นั้นๆใช้อยู่ หรือจะถอดกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมออกและแทนด้วยกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
ของบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัคือไดก้  ำหนดให้มีควำมชดัเจนถึงควำมหมำยของกำร
อำ้งอิงในมำตรฐำน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำล หรือท่ีอ่ืนในรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล” ว่ำกิจกำรท่ีใช้ประโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอำ้งอิงจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลไปถึงยงัรำยงำนอ่ืนท่ีมี
ขอ้มูลดงักล่ำวอยำ่งเฉพำะเจำะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บกำรเงินตอ้งสำมำรถเขำ้ถึงรำยงำนอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลำเดียวกนั
กบังบกำรเงินระหวำ่งกำล  
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงโดยให้มีกำรสันนิษฐำนว่ำกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนโดยกำรอำ้งอิงจำกรำยไดน้ั้นไม่เหมำะสม ขอ้สันนิษฐำนน้ีอำจตกไปหำกเขำ้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรำยได ้(นัน่คือรำยไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ำกดัของมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพย)์ 
หรือสำมำรถแสดงไดว้ำ่รำยไดแ้ละกำรใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ำกสินทรัพยมี์ควำมสมัพนัธ์กนัเป็นอยำ่งมำก 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) ได้มีกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ควำมชัดเจนเพ่ิมเติมในกรณี 
ท่ีสินทรัพย ์(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำย) ถูกจดัประเภทใหม่จำก “ท่ีถือไวเ้พ่ือขำย” เป็น “ท่ีมีไวเ้พ่ือจ่ำยให้แก่ผูเ้ป็นเจำ้ของ” 
หรือถูกจดัประเภทใหม่ในทำงตรงกนัขำ้มนั้น ไม่ถือว่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลงแผนกำรขำยหรือแผนกำรจ่ำยและไม่ตอ้งปฏิบติั
ตำมแนวทำงกำรบนัทึกบญัชีส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้กำรปรับปรุงให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ในกำรจดัท ำ
งบกำรเงินรวมว่ำให้ใช้กบักิจกำรท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลำงท่ีเป็นบริษทัย่อยของกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนด้วย
เหมือนกนั และ 2) กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุนจะตอ้งน ำบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุนและ
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวให้บริกำรหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรลงทุน มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมดว้ย 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้กำรก ำหนดให้ชดัเจนยิง่ข้ึนให้กิจกำรท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ
ดำ้นกำรลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 12 แมไ้ม่ไดมี้กำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและเห็นวำ่ กำรน ำนโยบำยกำรบญัชีท่ีเกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง 
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใชไ้ม่มีผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีน ำเสนอ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้รอตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ  ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต  ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้ น จะถือว่ำมีผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช ้

หกัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ี 

สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชีได้เฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี
จะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หกัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ท่ีใชห้กัภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย ตำมขอบเขตของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญั
ต่อกลุ่มกิจกำร  

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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3 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำรประกอบดว้ยธุรกิจ 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนธุรกิจกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ 
 ส่วนธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  

 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

 

กำรกลัน่น ้ำมันและ 
จัดจ ำหน่ำยน ำ้มัน 

ผลติและจ ำหน่ำย 
ปิโตรเคมี 

 
กลุ่มกจิกำร 

    

รวมรำยไดจ้  ำแนกตำมส่วนธุรกิจ 134,441,886 19,197,103 153,638,989 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนธุรกิจ (15,206,128) (9,360,341) (24,566,469) 

รำยได ้ 119,235,758 9,836,762 129,072,520 
    

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 6,209,148 (1,021,813) 5,187,335 

 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

 

กำรกลัน่น ้ำมันและ 
จัดจ ำหน่ำยน ำ้มัน 

ผลติและจ ำหน่ำย 
ปิโตรเคมี 

 
กลุ่มกจิกำร 

    

รวมรำยไดจ้  ำแนกตำมส่วนธุรกิจ 115,261,437 16,376,303 131,637,740 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนธุรกิจ (13,116,823) (8,454,669) (21,571,492) 

รำยได ้ 102,144,614 7,921,634 110,066,248 
    

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 6,263,513 (1,075,498) 5,188,015 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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4 มูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูล
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  

 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ได้แก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถ
สงัเกตได)้ 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 1 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2559 

   

สินทรัพย์   
เงินลงทุนเผื่อขำย   
 ตรำสำรทุน 2,171,250 1,631,250 

รวมสินทรัพย ์ 2,171,250 1,631,250 

 
กลุ่มกิจกำรและกิจกำรไม่มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 หรือ 3 และไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคนิคในกำร
ประเมินมูลค่ำในระหวำ่งงวด 

 
5 ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 

     

ลูกหน้ีกำรคำ้    4,512,483 4,528,401 

หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 11)   (15,063) (18,699) 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ    4,497,420 4,509,702 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 

     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ   4,493,440 4,488,042 
เกินก ำหนดช ำระ:     
- ไม่เกิน 3 เดือน   3,536 20,562 
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน   49 446 
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน   - 1 

- เกินกวำ่ 12 เดือน   15,458 19,350 

   4,512,483 4,528,401 

หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 11)   (15,063) (18,699) 

   4,497,420 4,509,702 
 

6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงจดัตั้ งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

  อตัรำร้อยละ 
 ชนิดของธุรกจิ ของหุ้นสำมัญที่ถือ 

บริษทัย่อย   
   บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ  ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนและผลิตภณัฑพิ์เศษ 100.00 
   บริษทั วิสำหกิจส่งเสริมอุตสำหกรรม จ ำกดั ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 100.00 
   บริษทั ร่วมพฒันำอุตสำหกิจ จ ำกดั และบริษทัยอ่ย ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 100.00 
    -  บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ ำกดั ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 99.99 
    -  บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริกำรสถำนีน ้ำมนั 99.99 

   

บริษทัร่วม   
   บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั ขนส่ง 20.78 
 

อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือขำ้งตน้ได้รวมถึงผลกระทบของกำรถือหุ้นสำมญัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ทั้งน้ีไม่รวมผลกระทบของกำรถือหุ้นบุริมสิทธิ 
บริษทัมิไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีออกโดยบริษทัยอ่ยเหล่ำน้ี แต่บริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย
แต่ละแห่ง 
 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัมีอ ำนำจควบคุมได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ และขณะน้ีก ำลงัอยูร่ะหว่ำงกำรช ำระบญัชี ทั้งน้ี เป็นผลจำกกำรเสร็จส้ินของโครงกำรปรับเปล่ียนสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
ท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ  ำกดั มำให้ตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นผูด้  ำเนินกำร 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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7 ภำษเีงนิได้ 
 
ภำษีเงินไดรั้บรู้โดยใช้วิธีกำรประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุดจำกฝ่ำยบริหำร ซ่ึงประมำณกำรจำกผลประกอบกำรและอตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึนส ำหรับรอบปีบญัชีโดยใช้อตัรำภำษีเงินไดต้ำมกฎหมำยร้อยละ 20 ภำษีเงินไดค้  ำนวณเป็นรำยบริษทั เน่ืองจำกขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย
ภำษีอำกรเก่ียวกบักำรค ำนวณภำษีเงินไดโ้ดยรวมกลุ่มกิจกำรยงัไม่มีบงัคบัใชใ้นประเทศไทย 
 

8 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 27,908,549 23,650,065 
ซ้ือสินทรัพย ์ 659,916 659,916 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (93,477) (69,270) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 11) (1,454,722) (1,454,722) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 27,020,266 22,785,989 

   
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 28,559,479 24,300,995 
ซ้ือสินทรัพย ์ 872,797 872,797 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (35,129) (35,129) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 11) (1,491,719) (1,491,719) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 27,905,428 23,646,944 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน จ ำนวน 384 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน 187 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 
และข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560  
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 136,603 
ซ้ือสินทรัพย ์ 32,082 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 11) (19,383) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 149,302 

  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559  
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 130,071 
ซ้ือสินทรัพย ์ 27,023 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 11) (29,680) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 127,414 
 

10 เงนิกู้ยืมจำกสถำบันทำงกำรเงนิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2559 

   

หมุนเวียน 4,918,810 6,019,770 
ไม่หมุนเวียน 1,325,000 2,000,000 

 6,243,810 8,019,770 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 8,019,770 10,419,878 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืสุทธิ (1,775,960) (1,095,865) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 6,243,810 9,324,013 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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10 เงนิกู้ยืมจำกสถำบันทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
ในระหวำ่งเดือนมกรำคมถึงกนัยำยนของปี พ.ศ. 2560 บริษทัมีเงินกูย้มืลดลงจ ำนวน 1,776 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
- เงินกูย้มืระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุทธิเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 299 ลำ้นบำท 
- ตัว๋แลกเงินสุทธิลดลงจ ำนวน 200 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 7 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 1,200 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 5 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 5 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 3 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 375 ลำ้นบำท 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 บริษทัมียอดตัว๋แลกเงินคงคำ้งอยูจ่  ำนวน 1,000 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.6 ต่อปี 
 
ในระหวำ่งเดือนมกรำคมถึงกนัยำยนของปี พ.ศ. 2559 บริษทัมีเงินกูย้มืลดลงจ ำนวน 1,096 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
- เงินกูย้มืระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุทธิลดลงจ ำนวน 2,843 ลำ้นบำท 
- ตัว๋แลกเงินสุทธิเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 3,247 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 7 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 1,200 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 5 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 5 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บริษทัมียอดตัว๋แลกเงินคงคำ้งอยูจ่  ำนวน 3,247 ลำ้นบำทโดยมีอตัรำดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.6 ต่อปี 
 
ก ำหนดช ำระคืนของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   

ไม่เกิน 1 ปี 1,300,000 2,500,000 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,325,000 2,000,000 

 2,625,000 4,500,000 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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11 เงนิสดรับจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 4,330,762 4,211,047 4,380,596 4,372,248 
รำยกำรปรับปรุง:     
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 8) 1,454,722 1,491,719 1,454,722 1,491,719 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 9) 19,383 29,680 19,383 29,680 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (หมำยเหตุ ขอ้ 5) (3,636) - (3,636) - 
กำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเพ่ือแสดงมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 2,105 49,954 2,105 49,954 
ขำดทุนจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  39,616 30,823 60,609 30,823 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม (297,927) (296,088) - - 
ดอกเบ้ียรับ (2,580) (2,630) (132,608) (127,475) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 298,577 385,747 298,753 386,228 
รำยไดเ้งินปันผล (54,900) (60,750) (415,834) (623,647) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 988,467 967,670 983,856 940,340 
(ก ำไร)ขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศสุทธิ (9,204) 10,953 (9,204) 10,953 
     

กำรเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน     
   ลูกหน้ีกำรคำ้ 16,228 674,342 16,228 670,956 
   ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 201,242 
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 4,345 298 (21,654) 
   สินคำ้คงเหลือ (1,759,870) (2,052,472) (1,759,870) (2,099,420) 
   ลูกหน้ีอ่ืน (1,648) 515,860 (1,648) 510,683 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (217,428) (374,737) (225,762) (393,170) 
   ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตดับญัชี (225,587) (204,215) (98,321) (81,177) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (12,486) (12,368) (12,260) (28,095) 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (203,099) (686,396) (198,431) (658,376) 
   เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,416,870 173,133 2,424,475 179,253 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 97,607 15,820 97,607 78,237 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5,208) 4,160 (5,208) 4,160 

เงนิสดรับจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 6,870,794 4,875,597 6,875,850 4,923,462 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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12 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนัของธนำคำรให้แก่บุคคลภำยนอก ซ่ึงเกิดจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติ เป็นจ ำนวนเงิน 116 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559: จ ำนวน 68 ลำ้นบำท) กลุ่มกิจกำรคำดวำ่จะไม่มีหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญั
ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรน้ี 
 

13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเต็ด ได้เขำ้ซ้ือหุ้นร้อยละ 65.43 จำกบริษทั เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลด้ิง อิงค์ และ  
ร้อยละ 0.56 จำก บริษทัอ่ืนในเครือ เอก็ซอนโมบิล กรุ๊ป เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557  
 
กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดย บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเต็ด ซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 65.99 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 โดยบริษทัท่ีมีอ  ำนำจควบคุมสูงสุดคือ บริษทั เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ซ่ึงจดัตั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ นอกจำกนั้นจ ำนวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวำยุภกัษ์ 1 ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งโดยกระทรวงกำรคลงัโดยจ ำนวน
หุ้นส่วนท่ีเหลือถูกถือโดยสถำบนัและนกัลงทุนรำยยอ่ย  
 
กองทุนรวมวำยภุกัษ1์ไดซ้ื้อหุ้นจำกกระทรวงกำรคลงัทั้งหมดในวนัท่ี 15 กนัยำยน พ.ศ. 2553 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีส ำคญัได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ ขอ้ 6 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
(ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร:     
- บริษทัยอ่ย - - - 515,844 

- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 9,566,152 4,335,980 9,566,152 4,335,980 

 9,566,152 4,335,980 9,566,152 4,851,824 

 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำยน ้ ำมนัปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

(ข) ซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ซ้ือสินคำ้จำก:   
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 75,281,827 57,128,809 
รับบริกำรจำก:   

- บริษทัร่วม 618,000 593,726 

 75,899,827 57,722,535 
 

กำรซ้ือสินค้ำจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ส่วนใหญ่เป็นกำรซ้ือน ้ ำมนัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี กำรรับบริกำรจำกบริษทัร่วม
เก่ียวขอ้งกบักำรใชท้่อน ้ำมนัส ำหรับกำรส่งผลิตภณัฑข์องกลุ่มกิจกำร กำรซ้ือสินคำ้และบริกำรใชเ้กณฑร์ำคำตลำด 

 

(ค) ค่ำใช้จ่ำย 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยให้:     
- บริษทัยอ่ย - - 140,758 292,037 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,431,611 2,411,195 2,427,460 2,394,346 

 2,431,611 2,411,195 2,568,218 2,686,383 
 

ค่ำใชจ่้ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรสนบัสนุนโดยเรียกเก็บในรำคำทุนหรือรำคำทุนบวกส่วนเพ่ิม 
 

(ง) ต้นทุนทำงกำรเงนิ - สุทธิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ดอกเบ้ียรับจำก:     
- บริษทัยอ่ย - - 130,030 124,850 

 - - 130,030 124,850 
     

ดอกเบ้ียจ่ำยให้:     
- บริษทัยอ่ย - - 177 482 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 194,514 254,393 194,514 254,393 

 194,514 254,393 194,691 254,875 
 

 

ดอกเบ้ียจ่ำยก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืในตลำด ณ เวลำท่ีไดมี้กำรท ำสญัญำกูย้มืเงิน 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

(จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกจิกำร 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 59,429 48,655 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 22,092 17,919 

 81,521 66,574 

 
ขอ้มูลขำ้งตน้จดัท ำข้ึนตำมกฎเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูจ้ดักำรส่ีรำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูจ้ดักำรทุกคนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  

 
(ฉ) ยอดคงเหลือที่เกดิจำกกำรขำย ซ้ือสินค้ำ บริกำรและค่ำใช้จ่ำย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
- บริษทัยอ่ย - - 88,694 44,370 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 30 - 30 

 - 30 88,694 44,400 
     

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
- บริษทัยอ่ย - - 7,391 43 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 10,212,851 7,803,733 10,212,407 7,802,974 

 10,212,851 7,803,733 10,219,798 7,803,017 

 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เก่ียวกบัเงินปันผลและดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินให้กูย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ ขอ้ 13 ช) 
 
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันแสดงถึงยอดเจ้ำหน้ีสุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซ้ือและขำยน ้ ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ ์
ปิโตรเคมีซ่ึงมีระยะเวลำกำรให้สินเช่ือตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
(ช) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่:     
- บริษทัยอ่ย - - 2,799,122 2,748,600 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะห์ได ้ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,748,600 2,593,352 
เงินให้กูย้มืเพ่ิมข้ึน 73,770 92,786 

เงินให้กูย้มืจ่ำยคืน (23,248) (41,462) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 2,799,122 2,644,676 

 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมค  ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส ำหรับลูกคำ้
ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
 

(ซ) เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ส่วนหมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก:     
   - บริษทัยอ่ย - - 9,730 13,292 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,431,282 4,449,571 2,431,282 4,449,571 
 2,431,282 4,449,571 2,441,012 4,462,863 
     

เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จำก:     

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 
 5,531,282 7,549,571 5,541,012 7,562,863 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
(ซ) เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ส่วนไม่หมุนเวยีน 
    

เงินกูย้มืระยะยำวจำก:     
   - บริษทัยอ่ย - - 1,858 1,558 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 5,075,000 7,400,000 5,075,000 7,400,000 

 5,075,000 7,400,000 5,076,858 7,401,558 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะห์ได ้ดงัน้ี 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด 14,949,571 18,699,940 14,964,421 18,750,517 
เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน 1,943,039 2,381,739 1,948,667 2,431,118 
เงินกูจ่้ำยคืนระหวำ่งงวด (6,286,328) (5,528,537) (6,295,218) (5,622,491) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 10,606,282 15,553,142 10,617,870 15,559,144 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 
- เงินกูย้ืมแบบหมุนเวียนจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ณ ส้ินเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2560 มีจ  ำนวน 9 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำวมี

วงเงิน 12,000 ลำ้นบำท 
- เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภำยใตส้ัญญำกูย้ืมและฝำกเงินแบบเดินสะพดั ณ ส้ินเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2560  

มีจ  ำนวน 2,422 ลำ้นบำท 
 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืน 
ท่ีแน่นอนและดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมค  ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส ำหรับลูกคำ้ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) หรือ
อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ (BIBOR) 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
(ซ) เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 
- เงินกู้ยืมจ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  

รวมทั้ งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 3,150 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวน 1,400 ลำ้นบำท 

 
- เงินกู้ยืมจ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  

รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 3,900 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวน 1,200 ลำ้นบำท 

 
- เงินกู้ยืมจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  

รวมทั้ งส้ิน 12 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 1,125 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระในภำยในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวน 500 ลำ้นบำท 

 
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัค  ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส ำหรับลูกคำ้ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกดั (มหำชน) หรืออตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ (BIBOR) 
 
ก ำหนดช ำระคืนของเงนิกู้ยืมระยะยำวกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ไม่เกิน 1 ปี 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 5,075,000 7,400,000 5,076,858 7,401,558 

 8,175,000 10,500,000 8,176,858 10,501,558 
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