
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ทีจ่ดัทาํขึน้ตามแม่บทการนําเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องตามท่ีควร (งบการเงินจัดทําขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ) 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้ งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การรับรู้รายได้ 
 

 

ในปีพ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดรั้บรู้รายไดจ้าํนวน 177,356 ลา้นบาท 
โดยรายไดข้องกลุ่มกิจการส่วนใหญ่มาจากธุรกิจหลกัสองส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ ามนัและส่วน
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ตามรายละเอียดท่ี
เปิดเผยไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 23   
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ตามราคาท่ีระบุในสัญญาและปริมาณ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเม่ือไดมี้การส่งมอบ ราคาขาย
ตามสัญญาดงักล่าวกาํหนดให้ใชร้าคาตลาดบวกลบดว้ยส่วนเพิ่ม
ส่วนลดอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัช่องทางการขาย และขอ้ตกลงตามสญัญา
กบัลูกคา้ ปริมาณการขายนั้นวดัโดยเคร่ืองวดัท่ีเหมาะสมเม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ ผ่านทางระบบท่อส่งผลิตภณัฑ์ ทาง
รถบรรทุก หรือทางเรือบรรทุก 
 
ข้าพเจ้าให้ความสําคญัเก่ียวกับการรับรู้รายได้ของผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  เน่ืองจากจาํนวนเงินและจํานวน
รายการของรายได้ดังกล่าวมีสาระสําคญัอย่างมาก อีกทั้ งการ
กาํหนดราคาขายข้ึนอยูก่บัราคาตลาดและส่วนปรับมูลค่าตามท่ี
ระบุในสญัญา 
 

วิธีปฏิบติังานของขา้พเจา้เก่ียวกบัการรับรู้รายไดร้วมถึงเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี  

 ทําความ เข้ าใจ  ทดสอบก ารออกแบบ  และความ มี
ประสิทธิผลของการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกับการรับรู้รายได ้
โดยเฉพาะการควบคุมเก่ียวกับการรับรู้รายได้อย่างทนัต่อ
เวลาและถูกตอ้ง และทาํความเขา้ใจของหลกัการในการรับรู้
รายไดข้องกลุ่มกิจการ เพื่อท่ีจะประเมินถึงความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีทางกลุ่มกิจการใช ้

 สุ่มเลือกตัวอย่างจากมูลค่าท่ี รับ รู้รายได้ และใบลดหน้ี  
ใบเพิ่มหน้ีเพื่อทดสอบรายละเอียดของรายการกบัเอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง ใบแจง้หน้ีท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้ การส่งสินคา้
และการรับชาํระเงินภายหลงัจากลูกคา้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้
ตรวจสอบสญัญาการขายท่ีมีมูลค่าการขายอยา่งมีสาระสาํคญั 

 สุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการขายก่อนและหลังวนัส้ินปี 
เพื่ อทดสอบว่ารายได้ได้บันทึกในช่วงเวลาท่ี ถูกต้อง  
ตามช่วงเวลาและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นใบแจง้หน้ี เอกสาร
การส่งของหรือ รายงานท่ีจดัทาํข้ึนจากระบบ และ 

 ส่งหนงัสือยนืยนัยอดคงเหลือของลูกหน้ี ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 
พ .ศ . 2560 ไปยงักลุ่มลูกค้าเพื่อยืนยนัมูลค่าคงเหลือกับ 
กลุ่มกิจการ ทดสอบการกระทบยอดไปยงัวนัท่ีในงบการเงิน
และ ตรวจสอบการรับชําระเงินภายหลังสําหรับยอดของ
ลูกหน้ี ท่ีหนงัสือยนืยนัยอดไม่ไดรั้บการตอบกลบั 

 
จากการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่การรับรู้รายได ้
จากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสอดคลอ้ง
กบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการอยา่งเหมาะสม 

  

 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มกิจการมีสินค้าคงเหลือท่ีเป็น 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจาํนวน 7,842 ล้านบาท  
ซ่ึงคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13 ของสินทรัพย์ทั้ งหมดของ 
กลุ่มกิจการ  
 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือประกอบไปดว้ย ราคาซ้ือของนํ้ามนัดิบ 
และค่าใช้ จ่ายท่ี เก่ียวข้องกับการผลิต ท่ี ถูกปันส่วนไปย ัง
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการผลิตแต่ละชนิด ซ่ึงในการคาํนวณตน้ทุน
ของสินค้าคงเหลือนั้ นทางก ลุ่มกิจการจะต้องดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 
 ใชข้อ้มูลท่ีไดผ้า่นการประมวลผลจากระบบสารสนเทศเพ่ือ

การคาํนวณราคาตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้คงเหลือแต่ละชนิด 
ซ่ึงในรายงานนั้น ตน้ทุนในการผลิตสินคา้คงเหลือทั้งหมด
จะถูกรวมเข้าด้วยกันและปันส่วนไปยงัสินค้าแต่ละชนิด 
โดยใช้อัตราส่วนร้อยละของมูลค่าในการขายของสินค้า
คงเหลือแต่ละชนิดต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าคงเหลือ
ทั้งหมด 

 เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยของสินคา้คงเหลือกบัราคาตลาด
ของสินค้าชนิดนั้ น ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความมั่นใจว่าไม่มี
รายการผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั และ 

 จัดทําราคาต่อหน่วยของสินค้าเพื่อในการคํานวณยอด
คงเหลือสินคา้คงเหลือ โดยใชวิ้ธีคาํนวณมูลค่าแบบเขา้ก่อน
ออกก่อน 

 
ข้าพเจ้าให้สําคัญในเร่ืองต้นทุนสินค้าคงเหลือเน่ืองจากยอด
คงเหลือของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมีนั้นมีจาํนวนเงิน
ท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม อีกทั้งการคาํนวณตน้ทุนยงั
มีความซบัซอ้น และความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
คาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกบั
การกาํหนดราคาขายและการรับรู้กาํไรขาดทุนของกิจการ 

วิธีปฏิบติังานของขา้พเจา้ในการทดสอบตน้ทุนสินคา้คงเหลือ 
รวมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 
 ทาํความเขา้ใจ ทดสอบการออกแบบ และความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัของระบบการบริหารจดัการ
สินคา้คงเหลือ และระบบการจดัซ้ือ ตั้งแต่การขอสั่งซ้ือ การ
สั่งซ้ือ การรับของ การจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี  เพื่อ
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือมีความถูกตอ้ง 

 สุ่ม เลือกตัวอย่างจากมูลค่าการซ้ือสินค้า เพื่ อทดสอบ
รายละเอียดของรายการเก่ียวกับมูลค่า วนัท่ี และ ปริมาณ
สินคา้ท่ีซ้ือกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง ใบแจง้หน้ีท่ีไดรั้บ
จากผูผ้ลิตสินคา้และการเอกสารการรับสินคา้ เป็นตน้ 

 ทาํความเขา้ใจหลกัการในการคาํนวณราคาตน้ทุนของสินคา้
แต่ชนิด เพื่อท่ีจะประเมินถึงความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชีท่ีทางกลุ่มกิจการใช ้

 เปรียบเทียบราคาตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้คงเหลือแต่ละ
ประเภทกับราคาตลาดของสินค้าชนิดนั้ น ๆ  ณ  วนัท่ีใน 
งบการเงิน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความมัน่ใจวา่ไม่มีรายการผิดปกติ
อยา่งมีสาระสาํคญั และ 

 ใช้ผู เ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
ในการประเมินรายงานท่ีใชใ้นการปันส่วนตน้ทุนว่ามีความ
ถูกตอ้งครบถว้นและมีความน่าเช่ือถือได ้

 
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าต้นทุนของ
สินค้าคงเหลือมีการคํานวณโดยใช้หลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ปันส่วนท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ 
กลุ่มกิจการ 
 

  

 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น 
ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจัดทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง 
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตาม 
ท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
พงทว ี รัตนะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 



 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 448,169 557,033 448,169 557,033

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 5,063,925 4,509,702 5,063,925 4,509,702

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ฉ - 30 45,483 44,400

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 18,075,385 17,247,635 18,075,385 17,247,635

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 837,668 419,575 837,668 419,575

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9 1,116,031 1,057,966 1,290,174 1,218,835

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 25,541,178 23,791,941 25,760,804 23,997,180

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 10 2,103,750 1,631,250 2,103,750 1,631,250

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,160,658 2,147,978 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 114,589 114,589

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ช - - 2,887,873 2,748,600

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 26,914,243 27,908,549 22,679,966 23,650,065

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 149,535 136,603 149,535 136,603

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 15 512,433 1,737,766 405,499 1,628,783

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 16 1,596,589 1,304,693 2,421,980 2,309,589

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 41,120 92,484 40,848 92,210

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 33,478,328 34,959,323 32,533,400 34,041,049

รวมสินทรัพย์ 59,019,506 58,751,264 58,294,204 58,038,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 3,971,478 6,019,770 3,971,478 6,019,770

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 6,047,813 4,027,772 6,047,345 4,020,942

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ฉ 8,354,556 7,803,733 8,362,626 7,803,017

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ซ 4,574,913 7,549,571 4,584,716 7,562,863

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 487,353 - 487,036 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 19 840,583 756,822 840,583 756,822

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 24,276,696 26,157,668 24,293,784 26,163,414

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 1,100,000 2,000,000 1,100,000 2,000,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ซ 2,700,000 7,400,000 2,701,748 7,401,558

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 19 2,760,408 2,435,790 2,760,408 2,435,790

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 192 5,435 192 5,435

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,560,600 11,841,225 6,562,348 11,842,783

รวมหนีสิ้น 30,837,296 37,998,893 30,856,132 38,006,197

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 20 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 20 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

   สาํรองตามกฎหมาย 21 892,168 653,243 892,168 653,243

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,278,472 (1,770,224) 4,539,588 (2,485,309)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 22 897,244 755,026 899,424 757,206

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 28,174,776 20,744,937 27,438,072 20,032,032

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 28,182,210 20,752,371 27,438,072 20,032,032

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 59,019,506 58,751,264 58,294,204 58,038,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

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

รายไดจ้ากการขาย 23 177,356,394 150,499,747 177,356,394 150,426,332
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 1,349,373 513,496 1,349,373 513,496
ตน้ทุนขาย (164,146,494) (136,909,574) (164,160,740) (136,872,815)

กําไรขั้นต้น 14,559,273 14,103,669 14,545,027 14,067,013
คา่ใชจ่้ายในการขาย (5,368,141) (5,505,549) (5,531,252) (5,769,537)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (338,707) (360,174) (338,707) (360,174)

กําไรจากการขาย 8,852,425 8,237,946 8,675,068 7,937,302
รายไดอ่ื้น 133,325 89,172 476,251 650,541
รายไดด้อกเบ้ีย 6,080 4,558 181,591 172,583
ตน้ทุนทางการเงิน (371,717) (505,811) (371,941) (506,335)
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 12 370,414 379,755 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 8,990,527 8,205,620 8,960,969 8,254,091
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (1,702,138) (1,556,078) (1,697,147) (1,528,465)

กําไรสําหรับปี 7,288,389 6,649,542 7,263,822 6,725,626

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษ ี:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 (235,782) 84,604 (235,782) 84,604
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 22 - (2,180) - -

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทุนเผือ่ขาย 22 378,000 252,000 378,000 252,000

                  7,430,607 6,983,966 7,406,040 7,062,230

การแบ่งปันกําไร :
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 7,287,621 6,648,754 7,263,822 6,725,626
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 768 788 - -

7,288,389 6,649,542 7,263,822 6,725,626

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 7,429,839 6,983,178 7,406,040 7,062,230
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 768 788 - -

7,430,607 6,983,966 7,406,040 7,062,230

กําไรต่อหุ้นสําหรับการแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 26 2.11 1.92 2.10 1.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ส่วนแบ่งกําไร รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของผู้

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร - ภาระผูกพนัผล ขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นของส่วน เป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงนิลงทุนเผื่อขาย ประโยชน์พนักงาน อื่นจากบริษัทร่วม ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 6,648,754 252,000 84,604 (2,180) 334,424 6,983,178 788 6,983,966

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 7,287,621 378,000 (235,782) - 142,218 7,429,839 768 7,430,607

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

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 - - 238,925 (238,925) - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 892,168 5,278,472 1,654,200 (754,776) (2,180) 897,244 28,174,776 7,434 28,182,210

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม 

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

รวมองค์ประกอบ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร - ภาระผูกพนั อื่นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชน์พนักงาน ของเจ้าของ เจ้าของ

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 6,725,626 252,000 84,604 336,604 7,062,230

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 17,075,181 4,031,711 653,243 (2,485,309) 1,276,200 (518,994) 757,206 20,032,032

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 7,263,822 378,000 (235,782) 142,218 7,406,040

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 - - 238,925 (238,925) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 892,168 4,539,588 1,654,200 (754,776) 899,424 27,438,072

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 27 11,617,972 7,778,762 11,624,143 7,838,446

จ่ายดอกเบ้ีย (371,783) (457,474) (372,002) (459,129)

จ่ายภาษีเงินได้ (27,023) (5,301) (22,381) -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 11,219,166 7,315,987 11,229,760 7,379,317

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจากการรับชาํระหน้ีเงินกูจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ช - - 23,248 41,462

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ช - - (162,521) (196,709)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,121,068) (1,403,315) (1,121,068) (1,403,315)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 (40,080) (42,725) (40,080) (42,725)

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27 57,896 8,800 12,696 8,800

ดอกเบ้ียรับ 6,080 4,557 179,290 171,725

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 3,200 2,500

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

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 54,900 60,750 54,900 60,750

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (684,538) (811,536) (692,601) (797,115)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้น (449,539) (1,898,861) (449,539) (1,898,861)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,500,000) (2,000,000) (2,500,000) (2,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 1,500,000 - 1,500,000

เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,193,185) (2,712,248) (2,196,674) (2,748,450)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,500,000) (2,600,000) (5,504,026) (2,603,649)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,500,000 4,216 1,504,123

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (768) (785) - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน (10,643,492) (6,211,894) (10,646,023) (6,246,837)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิม่ขึน้ สุทธิ (108,864) 292,557 (108,864) 335,365

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 557,033 264,476 557,033 221,668

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5 448,169 557,033 448,169 557,033

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

13
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยท่ีอยูต่ามท่ีได ้
จดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  
 
บริษทัและบริษทัย่อย (เรียกรวมว่า “กลุ่มกิจการ”) ประกอบธุรกิจการกลัน่ซ่ึงรวมไปถึงเครือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนัคา้ปลีก กลุ่มกิจการ
ประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานผลิตภณัฑ์เคมีท่ีอาํเภอศรีราชา ประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจการมีคลงันํ้ ามนัและสถานีบริการนํ้ ามนั 
ทัว่ประเทศสาํหรับจดัเกบ็และจดัจาํหน่ายนํ้ ามนัขายปลีก โดยผา่นสถานีบริการขายตรงให้กบัลูกคา้ทางดา้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ 
และดาํเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากน้ี กลุ่มกิจการไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เคมีให้แก่ลูกคา้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
บริษทัเป็นบริษทัในเครือ เอก็ซอนโมบิล ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 65.99 ในบริษทั 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินมีความสมํ่าเสมอสาํหรับทุกปีท่ีนาํเสนอ นอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
 
2.1 เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามท่ีได้เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชี
สาํหรับเงินลงทุนเผ่ือขาย  
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยกาํหนดให้ใชก้ารประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั  
การประมาณการดังกล่าวต้องอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการนํานโยบายทางบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ รายการใน 
งบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือท่ีมีความซบัซอ้น หรือการกาํหนดสมมติฐานและการประมาณการท่ีส่งผล
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 3 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง 

 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ 
หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจาก
เดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใช้นโยบายบญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้ง
ทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ให้ทางเลือกเพ่ิมสําหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการ 
ท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการ
ลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่า
ยติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใชอ้ยู ่เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีตอ้งถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํ
งบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ 
หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนสําหรับ 1) การซ้ือส่วนไดเ้สีย
ในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนําหลกัการบญัชีของ 
การรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีท่ีผู ้ร่วมดําเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการดาํเนินงานร่วมกันเพ่ิมข้ึนนั้ น  
ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากผูร่้วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่ม
กิจการ  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของ
กิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณี
มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่ามี
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกว่า
มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง
นาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใชห้กัภาษีนั้น 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อกาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ตามขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดอ้ยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ และคาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม
นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัย่อย ตอ้งวดัดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สีย 
ในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ ตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสิน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ
โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่า
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือ
ท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ 
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 
รายการบญัชี ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นรายการระหว่างกนัของกลุ่มกิจการจะถูกตดับญัชี
ออกไป รวมถึงรายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงจะถูกตดับญัชีออกไปดว้ย นอกจากน้ี กลุ่มกิจการจะเปล่ียนนโยบายการ
บญัชีของบริษทัยอ่ยในกรณีท่ีจาํเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรง
ท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี รายละเอียดของบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
(ข) รายการและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของกลุ่มกิจการ สําหรับ
การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และหุ้นท่ีไดม้าของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน 
ซ่ึงโดยทั่วไปคือการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้นใช้วิธีส่วนได้เสีย และถูกรับรู้เร่ิมแรกด้วยวิธีราคาทุน ภายใตว้ิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้ 
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่ง
กาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึง
ค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวอ้ยูง่บกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และรายการเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกิน (ส่วนตํ่ากว่า) จากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะแสดงในส่วนของเจา้ของ
โดยผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปหากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น รวมถึงลูกหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัอ่ืน เวน้แต่กลุ่มกิจการจะรับผิดชอบในหน้ีสินของบริษทัร่วม
หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม หรือใหค้าํมัน่วา่จะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่  
หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่า 
ตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุน 
 
รายการกําไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเพียงเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 
ในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตดับัญชีในลกัษณะเดียวกนัเวน้แต่เป็นรายการท่ีมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนันั้ นเกิดการด้อยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมจะเปล่ียนเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้สอดคล้อง 
กบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรง
ท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี รายละเอียดของบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 
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2.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามและเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน 
ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า เงินเบิกเกินบญัชีได้แสดงรวมอยู่ในเงินกูย้ืมซ่ึงแสดงอยู่ในหน้ีสิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
2.5 ลูกหนีก้ารค้า 

 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินตามใบแจง้หน้ีหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะบนัทึกเม่ือมีหลกัฐานท่ีแจง้ชดัว่ากลุ่มกิจการจะไม่สามารถเก็บหน้ีทั้งหมดไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด ลูกหน้ี 
ท่ีมีปัญหาทางการเงิน ลูกหน้ีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะลม้ละลาย หรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงินและการผิดสัญญาการชาํระเงิน 
ทางกลุ่มกิจการถือเป็นขอ้บ่งช้ีว่าลูกหน้ีการคา้นั้นดอ้ยค่า จาํนวนของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีและมูลค่าท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บได้ มูลค่าทางบัญชีของลูกหน้ีจะถูกบันทึกลดลงโดยการตั้งบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการขาย เม่ือลูกหน้ีไม่สามารถเก็บเงินไดจ้ะ
ตดัจาํหน่ายจากบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บไดภ้ายหลงัจากลูกหน้ีถูกตดัจาํหน่ายแลว้จะถูกบนัทึกหักลา้งกบั
ค่าใชจ่้ายในการขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

2.6 สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคาํนวณโดยวิธี
ดงัต่อไปน้ี 
 

นํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  วิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  วิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
วสัดุส้ินเปลือง  วิธีถวัเฉล่ียต่อหน่วย 
สินคา้ชนิดอ่ืน  วิธีถวัเฉล่ียต่อหน่วย 
 

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากรและค่าขนส่ง 
หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใชจ่้ายการผลิต มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายผนัแปร
ท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผ่ือการลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
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2.7 เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 
 
เงินลงทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงิน และไดถู้กจดัประเภทอยูใ่นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินถือไว้
เผื่อขายซ่ึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความตั้งใจท่ีจะจาํหน่ายเงินลงทุนออกไปในช่วงเวลา 
12 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
เงินลงทุนจะรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนบวกด้วยต้นทุนการได้มา และ 
จะถูกตดัออกจากบัญชี เม่ือสิทธิในการไดม้า ซ่ึงกระแสเงินสดจากเงินลงทุนน้ีหมดลงหรือเม่ือกลุ่มกิจการไดโ้อนความเส่ียงและ
ผลประโยชน์อนัเป็นสาระสําคญัออกไป เงินลงทุนเผื่อขายจะถูกแสดงในงบการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชต้ามราคาเสนอซ้ือ ณ 
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
รายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ โดยแสดงสุทธิจากภาษี เม่ือเงินลงทุนดงักล่าวถูกจาํหน่ายหรือมีการดอ้ยค่า 
ยอดสะสมของกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงท่ีอยู่ในส่วนของเจา้ของ จะถูกแสดงรวมภายใตร้ายไดห้รือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส่วนเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขายจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จโดยรวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น ๆ เม่ือกลุ่มกิจการและกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์นั้น ๆ 
 

2.8 ภาษเีงินได้และภาษเีงินได้รอตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้
ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี 
ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดค้าํนวณจากหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในวนัท่ีใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํ
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ท่ี
ภาษีอากร 
 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีบนัทึกโดยใชว้ิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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2.8 ภาษเีงินได้และภาษเีงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้รอตดับัญชีจะไม่รับรู้หากเกิดจากรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึง ณ เวลาท่ีเกิดรายการเป็นคร้ังแรก  
โดยรายการนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีและทางภาษีเวน้แต่เป็นการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นคร้ังแรก 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกาํหนดโดยใชอ้ตัราภาษี (และตามกฎหมาย) ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
และเป็นอตัราท่ีคาดวา่จะใชป้ระโยชน์เม่ือมีการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีการจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตดับัญชีระหว่างผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี 
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเวน้แต่จะสามารถควบคุมจงัหวะเวลาในการกลบัรายการแสดงผลแตกต่างชัว่คราวได ้และ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะนาํมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีต่อเม่ือภาษีเงินไดน้ั้นสามารถนาํมาหกักลบกนัไดต้าม
กฎหมาย ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
 

2.9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
(ก) ค่าสิทธิและใบอนุญาต 

 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงค่าสิทธิและใบอนุญาต ไดบ้นัทึกตามราคาทุน ค่าสิทธิและใบอนุญาตท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดั 
จะแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง ตลอดประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ 
(5 ถึง 20 ปี)  
 

(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดบ้นัทึกตามตน้ทุนในการไดม้าและสามารถนาํมาใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการพฒันาและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน  
 
ตน้ทุนโดยตรงในการจดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แลและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาจให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึง ตน้ทุนพนกังานท่ีทาํงานใน
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการไดม้าซ่ึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น 
 
ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ 
(5 ถึง 15 ปี) 
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2.10 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ดว้ยราคาทุนเร่ิมแรกหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น อาคารและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรก
จะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะไดป้ระโยชน์กลบัคืนมาและสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืนจะรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น  
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนตามบัญชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด โดยคาํนวณตลอดอายุการให้ประโยชน์ 
ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จาํกดั 
 
อาคารโรงงานและอุปกรณ์ 3 ถึง 25 ปี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที  
(หมายเหตุ ขอ้ 2.11) 
 
รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายคาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมอยู่ใน
ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหารและรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
อตัราการตั้ งข้ึนเป็นทุนท่ีใช้คาํนวณต้นทุนการกู้ยืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ เป็นอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียของยอดเงินกู ้
ในระหว่างปี กรณีเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะเพ่ือการก่อสร้างสินทรัพย ์จาํนวนต้นทุนการกู้ยืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
จะเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งงวดของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว 
 

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งมิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
สินทรัพยท่ี์ตอ้งคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนคือจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้ 
เพ่ือวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงเป็นหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีสามารถ
แยกออกมาได ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มกิจการจะทบทวนความเป็นไปได้ท่ีจะกลบับัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้
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2.12 สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจการไดเ้ช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํนวนหน่ึง สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผูรั้บความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  
 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ภายใตส้ัญญาเช่า 
ทางการเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
เพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีของหน้ีสินคงคา้งของแต่ละงวด สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอาย ุ
การใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือ
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
 

2.13 เงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกเงินกูย้มืเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามสัญญาสุทธิจากตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดม้าหักจากตน้ทุนการจดัทาํรายการ และจาํนวนเงินไถ่ถอนเพ่ือชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ใน  
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ยกเวน้กลุ่มกิจการมีสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการชําระหน้ีอย่างไม่มีเง่ือนไขไปอีกไม่ตํ่ากว่า  
12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.14 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
(ก) กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มกิจการจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นโครงการจ่ายเงินสมทบตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 สินทรัพยข์องกองทุนดงักล่าวแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบกองทุน
สํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น พนักงานท่ีเร่ิม
งานในหรือหลงัวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2540 ตอ้งเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 
กลุ่มกิจการจดัให้มีผลประโยชน์หลงัออกจากงาน สําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีทาํงานถึงวยัเกษียณอายุตามท่ี
กาํหนดในกฎหมายแรงงานไทย หน้ีสินผลประโยชน์ดงักล่าวถูกบนัทึกตามมูลค่าปัจจุบนัของประมาณกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาโดยประมาณของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.14 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
(ข) แผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบาํเหนจ็และเงินรางวัลอายุงาน 

 
กลุ่มกิจการได้จัดโครงการผลประโยชน์สําหรับพนักงานท่ีเร่ิมงานก่อนวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2540 และไม่ได้เข้าร่วม 
ในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โครงการผลประโยชน์น้ีเป็นโครงการท่ีไม่มีการจ่ายเงินสมทบ ซ่ึงประกอบดว้ยแผนสวสัดิการ
เก่ียวกบัเงินบาํเหน็จและเงินรางวลัอายงุาน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและกฎหมายของประเทศไทย สิทธิของ
พนักงานท่ีจะได้รับผลประโยชน์เหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัอายุการทาํงานขั้นตํ่าของพนักงาน เงินเดือนคร้ังสุดท้ายและเง่ือนไข 
ท่ีกาํหนดในแผนสวสัดิการ 
 
หน้ีสินโครงการผลประโยชน์เหล่าน้ีคาํนวณจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงจดัทาํทุก 3 ปี โดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(projected unit credit method) กลุ่มกิจการบันทึกสํารองผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายให้แก่
พนักงานตามการประมาณการดงักล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงจะบนัทึกหักลา้งกบัสํารองผลประโยชน์สะสม จาํนวน
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คาํนวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงอยู่ในสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายและ 
มีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ 
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ค) แผนเงินออมสาํหรับพนักงาน 
 

ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มกิจการไดจ้ดัแผนเงินออมสําหรับพนกังานสัญชาติไทยประเภทพนกังานประจาํ สิทธิของพนกังานท่ีจะ
ไดรั้บผลประโยชน์ข้ึนอยูก่บัอายกุารทาํงานขั้นตํ่าของพนกังานเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามปี และเง่ือนไขท่ีกาํหนดเก่ียวกบัสิทธิ
ในการถอน โดยพนกังานจะไดรั้บสิทธิในเงินออมร้อยละ 50 เม่ืออายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และร้อยละ 100 เม่ืออายุ
สมาชิกภาพตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป 
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2.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดทําไว้อันเป็น 
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายภาระผูกพันดังกล่าว 
และสามารถประเมินมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน เช่น
สญัญาประกนัภยั กลุ่มกิจการจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ือใชช้าํระหน้ีสินก่อนอตัราทางภาษีเพ่ือท่ีสะทอ้น
การประเมินสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของกระแสเงินสดตามเวลาและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัหน้ีสินนั้น  
การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากระยะเวลาจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.16 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน  ต้นทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวกับการออกหุ้นใหม่สุทธิจากภาษี  แสดงเป็นรายการหักจากเงินสดรับ 
ในส่วนของทุน 
 

2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทั
ดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ี
ใชน้าํเสนองบการเงินของกิจการ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ี
ตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และ 
ท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่
เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
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2.18 การรับรู้รายได้ 

 
รายได้ถือตามมูลค่ายุติธรรมของเงินไดรั้บหรือมูลหน้ีจากการขายหรือให้บริการตามกิจกรรมการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของ 
กลุ่มกิจการ จาํนวนท่ีแสดงเป็นรายไดเ้ป็นยอดสุทธิจากภาษีมูลค่าเพ่ิม การรับคืนและส่วนลด และหลงัจากหักรายการขายภายใน 
กลุ่มกิจการ  
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดเ้ม่ือรายไดน้ั้นสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะไดรั้บผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจในอนาคตและเม่ือไดบ้รรลุเง่ือนไขสาํหรับแต่ละกิจกรรมตามท่ีไดร้ะบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 
(ก) รายได้จากการขายสินค้า 

 
รายได้จากการขายสินคา้จะรับรู้เม่ือผูซ้ื้อได้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปเกิดข้ึน 
เม่ือส่งสินคา้ 

 
(ข) รายได้จากการบริการ 

 
กลุ่มกิจการมีรายไดค้่าเช่าและค่าธรรมเนียมของสิทธิในการคา้จากผูค้า้ปลีกสถานีจาํหน่ายนํ้ ามนั รายไดจ้ากการบริการรับรู้ใน
งวดบญัชีท่ีใหบ้ริการ 
 

(ค) รายได้ดอกเบีย้ 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ง) รายได้เงินปันผล 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

เม่ือมีการแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีมีลกัษณะและมูลค่าท่ีคลา้ยคลึงกนั มูลค่าจากการแลกเปล่ียนน้ีจะไม่ถือวา่เป็นรายการท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้
 
2.19 เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมเม่ือบริษทัมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้นและบริษทัจะ
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไว ้
 
เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได้จะรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซ่ึงบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บการชดเชย 
 
บริษทัไดแ้สดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซ่ึงกคื็อเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง แยกออกจากรายไดจ้ากการขาย  
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2.20 การจ่ายเงนิปันผล 

 
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทัจะบนัทึกเป็นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

 
2.21 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสินทรัพยอ่ื์น หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินอ่ืน 
นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.22 การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนตามมุมมองผูบ้ริหาร
อยา่งสมเหตุสมผล 

 
3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั และการใช้ดลุยพนิิจ 

 
การประมาณการ และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง
การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั และข้อสมมตฐิาน 
 
กลุ่มกิจการจดัทาํการประมาณการและกาํหนดสมมติฐานโดยคาํนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบญัชีอาจไม่เท่ากบั
ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริง การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการปรับปรุงราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ภายในรอบบญัชีถดัไปอยา่งเป็นสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

 
ภาระผูกพันในการร้ือถอนสินทรัพย์ 
 
กลุ่มกิจการอาจมีภาระผูกพนัในการร้ือถอนสินทรัพยแ์ละปรับสภาพให้คืนกลบัดงัเดิมเก่ียวกบัโรงงานท่ีใชใ้นการผลิต เน่ืองจากกลุ่มกิจการ 
ไม่มีความตั้งใจจะดาํเนินการร้ือถอนโรงงานท่ีใชใ้นการผลิตในอนาคตอนัใกล ้การประมาณช่วงเวลาและปริมาณของกระแสเงินสดทาํไดย้าก 
ดงันั้น กลุ่มกิจการจึงไม่ไดต้ั้งสํารองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนสินทรัพย ์เพราะไม่สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเน่ืองจากมีความไม่แน่นอน
เป็นอยา่งมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัในอุตสาหกรรมน้ี 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยธุรกิจ 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ ามนั และ 
 ส่วนธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  
 

รายการระหวา่งส่วนธุรกิจใชร้าคาภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ท่ีใชก้บับุคคลภายนอก 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 

การกล่ันนํ้ามันและ 
จัดจําหน่ายนํา้มัน 

 
ปิโตรเคมี 

 
กลุ่มกิจการ 

    

รวมรายไดจ้าํแนกตามส่วนธุรกิจ 186,666,749 26,213,893 212,880,642 

รายไดร้ะหวา่งส่วนธุรกิจ (21,099,259) (13,075,616) (34,174,875) 

รายได ้ 165,567,490 13,138,277 178,705,767 
    

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 10,162,428 (1,310,003) 8,852,425 
    

สินทรัพยถ์าวรตามส่วนงาน 24,758,097 2,156,146 26,914,243 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 การกล่ันนํ้ามันและ 
จัดจําหน่ายนํา้มัน 

 
ปิโตรเคมี 

 
กลุ่มกิจการ 

    

รวมรายไดจ้าํแนกตามส่วนธุรกิจ 158,437,635 22,648,868 181,086,503 
รายไดร้ะหวา่งส่วนธุรกิจ (18,338,763) (11,734,497) (30,073,260) 

รายได ้ 140,098,872 10,914,371 151,013,243 
    

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 9,654,228 (1,416,282) 8,237,946 
    

สินทรัพยถ์าวรตามส่วนงาน 25,381,026 2,527,523 27,908,549 
 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงินสดในมือ 194,088 151,962 
เงินฝากธนาคาร 254,081 405,071 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 448,169 557,033 
 

เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.7 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.8 ต่อปี) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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6 ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ลูกหน้ีการคา้  5,078,338 4,528,401 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุ ขอ้ 27) (14,413) (18,699) 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ  5,063,925 4,509,702 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,040,396 4,488,042 
เกินกาํหนดชาํระ:   
- ไม่เกิน 3 เดือน 22,617 20,562 
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน 517 446 
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 1 

- เกินกวา่ 12 เดือน 14,808 19,350 

 5,078,338 4,528,401 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุ ขอ้ 27) (14,413) (18,699) 

 5,063,925 4,509,702 

 
7 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

นํ้ามนัดิบ 9,280,994 8,909,482 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 6,785,668 6,476,473 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,056,098 896,877 
วสัดุส้ินเปลือง 949,084 958,590 

สินคา้อ่ืน 3,541 6,213 

สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 18,075,385 17,247,635 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่า 489 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2559: 456 ลา้นบาท) แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บซ่ึงตํ่ากวา่ราคาทุนของสินคา้ 
 
ภายใตข้อ้กาํหนดของกระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มกิจการตอ้งรักษาระดบันํ้ ามนัดิบ และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมขั้นตํ่าท่ีตอ้งสํารองไว ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่าของสินคา้คงเหลือดงักล่าวมีจาํนวน 6,535 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559: 5,910 ลา้นบาท) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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8 ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 
ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ยภาษีมูลค่าเพ่ิมและเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะไดรั้บคืนภายใน 12 เดือน  
 

9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 663,246 655,820 663,246 655,820 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 371,082 302,259 545,533 466,152 

อ่ืน ๆ 81,703 99,887 81,395 96,863 

 1,116,031 1,057,966 1,290,174 1,218,835 

 
10 เงนิลงทุนเผื่อขาย 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,631,250 1,316,250 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ ขอ้ 22) 472,500 315,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,103,750 1,631,250 
 

เงินลงทุนเผื่อขายส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

11 มูลค่ายุตธิรรม 
 
การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

 ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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11 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงินลงทุนเผือ่ขาย   
 ตราสารทุน 2,103,750 1,631,250 

 
กลุ่มกิจการและกิจการไม่มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 หรือ 3 กลุ่มกิจการและกิจการไม่มีการเปล่ียนแปลง
เทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 
 

12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
12.1 บริษทัย่อย 

 
รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด มีดงัต่อไปน้ี 
 
  มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน อัตราร้อยละของหุ้นทีถื่อ 

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

บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส  จาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 833 833 100.00 100.00 
   (ประเทศไทย) จาํกดั    และผลิตภณัฑพ์ิเศษ     
บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 51,484 51,484 100.00 100.00 
บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 58,939 58,939 100.00 100.00 
    - บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 3,333 3,333 99.99 99.99 
    - บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั บริการสถานีนํ้ามนั - - 99.99 99.99 
 
อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือขา้งตน้ไดร้วมถึงผลกระทบของการถือหุ้นสามญัทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ีไม่รวมผลกระทบของการถือ
หุ้นบุริมสิทธิ บริษทัมิไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีออกโดยบริษทัย่อยเหล่าน้ี แต่บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและ 
การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง 
 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ และขณะน้ีกาํลงัอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี ทั้งน้ี เป็นผลจากการเสร็จส้ินของโครงการปรับเปล่ียนสถานี
บริการนํ้ามนัท่ีดาํเนินการโดยบริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั มาใหต้วัแทนจาํหน่ายเป็นผูด้าํเนินการ  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
12.2 บริษทัร่วม 

 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ร้อยละ 20.78 บริษทัดงักล่าวจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่งนํ้ ามนัทางท่อ  
 
การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,147,978 2,330,800 1,729,360 1,729,360 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม (หมายเหตุ ขอ้ 27) 370,414 379,755 - - 
เงินปันผลรับ (357,734) (560,397) - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (หมายเหตุ ขอ้ 22) - (2,180) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,160,658 2,147,978 1,729,360 1,729,360 
 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน และผลรวมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัร่วมส่วนท่ีเป็นของ
กลุ่มกิจการแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

สินทรัพย ์ 2,339,691 2,335,011 
หน้ีสิน (179,033) (187,033) 

สินทรัพยสุ์ทธิ  2,160,658 2,147,978 
   

รายได ้ 727,575 730,732 
   

กาํไรสุทธิ 370,414 379,755 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

  อาคาร โรงงาน งานระหว่าง  
 ท่ีดนิ และอุปกรณ์ ก่อสร้าง รวม 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 5,019,683 59,998,013 603,310 65,621,006 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (37,061,527) - (37,061,527) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,019,683 22,936,486 603,310 28,559,479 

     
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  5,019,683 22,936,486 603,310 28,559,479 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 148 1,403,167 1,403,315 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - (54,690) (27) (54,717) 
โอนสินทรัพย ์ - 1,077,118 (1,077,118) - 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 27) - (1,999,528) - (1,999,528) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 5,019,683 21,959,534 929,332 27,908,549 

     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 5,019,683 60,542,710 929,332 66,491,725 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (38,583,176) - (38,583,176) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,019,683 21,959,534 929,332 27,908,549 

     
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  5,019,683 21,959,534 929,332 27,908,549 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,150 1,074,738 1,076,888 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (24,207) (99,992) (221) (124,420) 
โอนสินทรัพย ์ - 1,243,590 (1,243,590) - 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 27) - (1,946,774) - (1,946,774) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 4,995,476 21,158,508 760,259 26,914,243 

     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาทุน 4,995,476 61,169,251 760,259 66,924,986 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (40,010,743) - (40,010,743) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,995,476 21,158,508 760,259 26,914,243 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร โรงงาน งานระหว่าง  
 ท่ีดนิ และอุปกรณ์ ก่อสร้าง รวม 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 675,420 59,632,742 603,309 60,911,471 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (36,610,476) - (36,610,476) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 675,420 23,022,266 603,309 24,300,995 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  675,420 23,022,266 603,309 24,300,995 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 148 1,403,167 1,403,315 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - (54,690) (27) (54,717) 
โอนสินทรัพย ์ - 1,077,118 (1,077,118) - 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 27) - (1,999,528) - (1,999,528) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  675,420 22,045,314 929,331 23,650,065 
     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 675,420 60,177,439 929,331 61,782,190 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (38,132,125) - (38,132,125) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 675,420 22,045,314 929,331 23,650,065 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  675,420 22,045,314 929,331 23,650,065 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,150 1,074,738 1,076,888 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - (99,992) (221) (100,213) 
โอนสินทรัพย ์ - 1,243,590 (1,243,590) - 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 27) - (1,946,774) - (1,946,774) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  675,420 21,244,288 760,258 22,679,966 
     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาทุน 675,420 60,812,880 760,258 62,248,558 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (39,568,592) - (39,568,592) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 675,420 21,244,288 760,258 22,679,966 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและกิจการท่ีตดัค่าเส่ือมราคาครบตาม
อายุการใช้งานแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีมูลค่า 11,508 ลา้นบาท และ 11,180 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559: มูลค่า 11,367 ลา้นบาท และ 
11,030 ลา้นบาท) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 

 

35 

14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม ค่าสิทธิ  
 คอมพวิเตอร์ และใบอนุญาต รวม 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 615,191 802,047 1,417,238 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (594,563) (692,604) (1,287,167) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 20,628 109,443 130,071 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 20,628 109,443 130,071 
ซ้ือสินทรัพย ์ 42,725 - 42,725 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 27) (13,746) (22,447) (36,193) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 49,607 86,996 136,603 
    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 657,916 802,047 1,459,963 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (608,309) (715,051) (1,323,360) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 49,607 86,996 136,603 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 49,607 86,996 136,603 
ซ้ือสินทรัพย ์ 40,080 - 40,080 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 27) (4,701) (22,447) (27,148) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 84,986 64,549 149,535 
    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 697,996 802,047 1,500,043 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (613,010) (737,498) (1,350,508) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 84,986 64,549 149,535 

 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกในตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ทั้งน้ีข้ึนกบัลกัษณะของสินทรัพย ์

 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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15 ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:     
- คาดวา่จะใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือน 175,221 1,270,311 175,221 1,270,311 
- คาดวา่จะใชป้ระโยชนเ์กินกวา่ระยะเวลา 12 เดือน 750,762 786,505 643,828 677,522 

 925,983 2,056,816 819,049 1,947,833 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:     
- คาดวา่จะจ่ายชาํระเกินกวา่ระยะเวลา 12 เดือน (413,550) (319,050) (413,550) (319,050) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ 512,433 1,737,766 405,499 1,628,783 

 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตามวิธีหน้ีสิน โดยใชอ้ตัราภาษีตามกฎหมายท่ีคาดว่าจะกาํหนดให้ใชใ้นแต่ละช่วงเวลา
เม่ือมีการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีหรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ความเคล่ือนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,737,766 3,366,491 1,628,783 3,241,399 
รายการท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ ขอ้ 25) (1,189,779) (1,544,574) (1,187,730) (1,528,465) 
รายการท่ีบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
   (หมายเหตุ ขอ้ 22) (35,554) (84,151) (35,554) (84,151) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 512,433 1,737,766 405,499 1,628,783 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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15 ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 

 
ความเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหว่างปี ซ่ึงยงัมิไดมี้การหกักลบลบกนั สาํหรับหน่วยงานภาษีเดียวกนั 
มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

   รายการท่ีบันทึก  
 ณ วนัท่ี รายการท่ีบันทึก ในส่วนของ ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม ในกําไร กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคา 233,267 (75,498) - 157,769 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 643,421 16,121 (21,151) 638,391 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา 2,593,945 (1,483,614) - 1,110,331 
อ่ืนๆ 151,908 (1,583) - 150,325 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,622,541 (1,544,574) (21,151) 2,056,816 

     
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (256,050) - (63,000) (319,050) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (256,050) - (63,000) (319,050) 

 
 งบการเงินรวม 

   รายการท่ีบันทึก  
 ณ วนัท่ี รายการท่ีบันทึก ในส่วนของ ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม ในกําไร กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคา 157,769 (88,512) - 69,257 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 638,391 22,645 58,946 719,982 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา 1,110,331 (1,110,331) - - 
อ่ืนๆ 150,325 (13,581) - 136,744 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,056,816 (1,189,779) 58,946 925,983 

     
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (319,050) - (94,500) (413,550) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (319,050) - (94,500) (413,550) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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15 ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 

ความเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหว่างปี ซ่ึงยงัมิไดมี้การหกักลบลบกนั สาํหรับหน่วยงานภาษีเดียวกนั 
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการท่ีบันทึก  
 ณ วนัท่ี รายการท่ีบันทึก ในส่วนของ ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม ในกําไร กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคา 233,267 (75,498) - 157,769 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 630,938 28,606 (21,151) 638,393 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา 2,590,321 (1,479,990) - 1,110,331 
อ่ืนๆ 42,923 (1,583) - 41,340 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,497,449 (1,528,465) (21,151) 1,947,833 

 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (256,050) - (63,000) (319,050) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (256,050) - (63,000) (319,050) 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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15 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 
ความเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหว่างปี ซ่ึงยงัมิไดมี้การหกักลบลบกนั สาํหรับหน่วยงานภาษีเดียวกนั 
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการท่ีบันทึก  
 ณ วนัท่ี รายการท่ีบันทึก ในส่วนของ ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม ในกําไร กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคา 157,769 (88,512) - 69,257 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 638,393 22,645 58,946 719,984 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา 1,110,331 (1,110,331) - - 
อ่ืนๆ 41,340 (11,532) - 29,808 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,947,833 (1,187,730) 58,946 819,049 

     
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (319,050) - (94,500) (413,550) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (319,050) - (94,500) (413,550) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปีก่อน จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีค่อนข้างแน่ว่าจะมีกาํไร 
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํขาดทุนทางภาษีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ได ้

 
16 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี 

 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชีส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาวสาํหรับสถานีบริการนํ้ ามนัและรายจ่ายรอตดับญัชีสําหรับ
ค่าตวัเร่งทาํปฏิกิริยา (Catalyst) 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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17 เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ส่วนหมุนเวยีน   
เงินเบิกเกินบญัชี  18,478 21,017 
เงินกูย้มืระยะสั้น 3,053,000 2,300,000 
ตัว๋แลกเงิน - 1,198,753 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 900,000 2,500,000 

 3,971,478 6,019,770 
ส่วนไม่หมุนเวยีน   
เงินกูย้มืจากธนาคาร  1,100,000 2,000,000 

 5,071,478 8,019,770 
 

เงินกูย้มืจากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น และตัว๋แลกเงิน เป็นเงินกูย้มืประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 มีอตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี)  
 

เงินกูย้มืระยะสั้น 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นประกอบดว้ยเงินกูย้มืแบบหมุนเวียนจากธนาคาร (เงินกูย้ืมประเภทท่ีมีกาํหนดชาํระคืนไม่เกิน 1 วนั และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมี
กาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน)  
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร มีดงัต่อไปน้ี 
 

- วงเงินกูย้ืมจาํนวน 8,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยบริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้ืมน้ีเต็มจาํนวนในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเป็น
รายไตรมาส รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมชาํระคืนงวดในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วงเงินกูย้ืมน้ีมีอตัรา
ดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มียอดคงเหลือ  

 

- วงเงินกูย้มืจาํนวน 1,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยบริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืน้ีเตม็จาํนวนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีกาํหนด
ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมชาํระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกูย้ืมน้ี 
มีอตัราดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน  
400 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระในปี พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 

 

- วงเงินกูย้ืมจาํนวน 1,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยบริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้ืมน้ีเต็มจาํนวนในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีกาํหนด
ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมชาํระคืนงวดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 วงเงินกูย้ืมน้ี 
มีอตัราดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน  
600 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระในปี พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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17 เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน (ต่อ) 
 

- วงเงินกูย้มืจาํนวน 1,500 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืน้ีเตม็จาํนวนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีกาํหนด
ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งส้ิน 12 งวด โดยเร่ิมชาํระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกูย้ืมน้ี 
มีอตัราดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน  
1,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระในปี พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 500 ลา้นบาท 

 
มูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวในแต่ละปี มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม และเงินกูย้มืทั้งหมดเป็นเงินบาท 
 
กําหนดชําระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ไม่เกิน 1 ปี 900,000 2,500,000 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,100,000 2,000,000 

 2,000,000 4,500,000 

 
18 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เจา้หน้ีการคา้ 2,064,658 2,485,719 2,064,193 2,484,648 
เจา้หน้ีค่าภาษีอ่ืน 3,100,677 676,266 3,100,677 671,532 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 882,478 865,787 882,475 864,762 

 6,047,813 4,027,772 6,047,345 4,020,942 

 
เจา้หน้ีค่าภาษีอ่ืน เป็นเจา้หน้ีภาษีสรรพสามิต ซ่ึงเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติ 
 

19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

งบแสดงฐานะทางการเงิน   
     หน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน 3,600,991 3,192,612 
กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน 278,926 273,236 
การวดัมูลค่าใหม่ 294,728 (105,755) 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัของผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,192,612 3,217,176 3,192,612 3,154,759 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 161,428 161,720 161,428 161,720 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 117,498 111,516 117,498 111,516 

 3,471,538 3,490,412 3,471,538 3,427,995 
     

การวดัมูลค่าใหม่รับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน      
   (หมายเหตุ 22)     
     ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
          ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 43,317 - 43,317 - 
     ขาดทุน(กาํไร)ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
          สมมติฐานทางการเงิน 158,244 (68,685) 158,244 (68,685) 
     ขาดทุน(กาํไร)ท่ีเกิดจากประสบการณ์ 93,167 (37,070) 93,167 (37,070) 

 294,728 (105,755) 294,728 (105,755) 
     

จ่ายชาํระเงินจากโครงการผลประโยชน์จ่าย (165,275) (192,045) (165,275) (129,628) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,600,991 3,192,612 3,600,991 3,192,612 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  
 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 840,583 756,822 840,583 756,822 
- ส่วนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,760,408 2,435,790 2,760,408 2,435,790 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,600,991 3,192,612 3,600,991 3,192,612 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงัน้ี 
 

  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติร้อยละ 0.5  การลดลงของข้อสมมติร้อยละ 0.5 

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

อตัราคิดลด   ร้อยละ 3.50 ร้อยละ 4.00 ลดลงร้อยละ 4.39 ลดลงร้อยละ 4.10 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.42 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.37 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 7.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.12 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.23 ลดลงร้อยละ 3.91 ลดลงร้อยละ 4.01 
 
อตัราคิดลดท่ีใช้อ้างอิงมาจากอตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล โดยมีระยะเวลาการถือครองใกล้เคียงกับระยะเวลาของหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนกังาน อตัราการข้ึนเงินเดือนถูกนาํมาใชใ้นการพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆของตลาด เช่น การคาดการณ์อตัราการข้ึนเงินเดือนของตลาด
และขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอตัราเงินเฟ้อ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการไม่ไดค้าดวา่จะมีการเปล่ียนแปลงอตัราเงินเดือนท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอตัราดงักล่าวเป็นผลมาจากขอ้มูลในอดีต 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าว
ยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบั มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณ
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน  
 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงในหลายๆด้านท่ีเก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกําหนดไวโ้ดยความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญัคือการ
เปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัร ซ่ึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีลดลงจะทาํให้หน้ีสินของ
โครงการเพ่ิงสูงข้ึน  
 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานท่ีไม่มีการคิดลด: 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

- นอ้ยกวา่ 1 ปี 157,275 182,416 
- ระหวา่ง 1-2 ปี 136,365 149,785 
- ระหวา่ง 2-5 ปี 350,057 481,688 

- เกินกวา่ 5 ปี 6,338,307 6,007,039 

 6,982,004 6,820,928 
 

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

 ทุนท่ีออกและชําระแล้ว 

 จํานวนหุ้น    
 (ล้านหุ้น) หุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 3,461 17,075,181 4,031,711 21,106,892 
 

ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม พ .ศ. 2560 และ พ .ศ. 2559 หุ้นสามัญจดทะเบียนมีจาํนวน  3,468 ล้านหุ้น  ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 4.9338 บาท  
หุน้สามญัท่ีออกทั้งหมดไดรั้บชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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21 สํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 653,243 653,243 
จดัสรรระหวา่งปี 238,925 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  892,168 653,243 

 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัหักส่วน 
ของขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้

 
22 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

 
การเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 755,026 420,602 757,206 420,602 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
   (หมายเหตุขอ้ 19) (294,728) 105,755 (294,728) 105,755 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม     
   (หมายเหตุขอ้ 12) - (2,180) - - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย     
   (หมายเหตุขอ้ 10) 472,500 315,000 472,500 315,000 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ      

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 15) (35,554) (84,151) (35,554) (84,151) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  897,244 755,026 899,424 757,206 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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23 รายได้จากการขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 176,634,803 149,798,719 176,634,803 149,724,275 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 721,591 701,028 721,591 702,057 

 177,356,394 150,499,747 177,356,394 150,426,332 

 
24 ค่าใช้จ่ายจําแนกตามประเภท 
 

รายการค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงานสามารถแยกตามประเภทไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปสุทธิ (465,744) (1,842,499) (465,744) (1,888,855) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 158,925,586 133,268,921 158,925,586 133,265,240 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 13 และ 14) 1,973,922 2,035,721 1,973,922 2,035,721 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,631,557 1,585,596 1,631,557 1,585,596 

 
25 ภาษเีงินได้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ภาษเีงินได้งวดปัจจุบัน :     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 518,841 10,257 517,301 - 

การปรับปรุงจากงวดก่อน (6,482) 1,247 (7,884) - 

รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน 512,359 11,504 509,417 - 
     

ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับปี (หมายเหตุขอ้ 15) 1,189,779 1,544,574 1,187,730 1,528,465 

รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,189,779 1,544,574 1,187,730 1,528,465 
     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,702,138 1,556,078 1,697,147 1,528,465 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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25 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณจากกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มกิจการและกิจการท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

กาํไรก่อนภาษี 8,990,527 8,205,620 8,960,969 8,254,091 
     

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากอตัราภาษีในประเทศ 1,798,105 1,641,124 1,792,194 1,650,818 
ผลกระทบ :     
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (91,728) (88,812) (90,808) (124,729) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัไดใ้นทางภาษี 4,250 5,064 4,250 3,674 

ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัเพ่ิมไดใ้นทางภาษี (8,489) (1,298) (8,489) (1,298) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,702,138 1,556,078 1,697,147 1,528,465 

 
26 กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกใน
ระหวา่งปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 7,287,621 6,648,754 7,263,822 6,725,626 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 3,461 3,461 3,461 3,461 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 2.11 1.92 2.10 1.94 
 
กลุ่มกิจการไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าในระหวา่งปีท่ีเสนอรายงานดงันั้นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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27 เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 7,288,389 6,649,542 7,263,822 6,725,626 
รายการปรับปรุง :     
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 13) 1,946,774 1,999,528 1,946,774 1,999,528 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 14) 27,148 36,193 27,148 36,193 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตุ ขอ้ 6) (4,286) (4,224) (4,286) (4,224) 
การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเพ่ือแสดงมูลค่าสุทธิ     
  ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 6,910 6,952 6,910 6,952 
ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 66,524 45,917 87,517 45,917 
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (หมายเหตุ ขอ้ 12) (370,414) (379,755) - - 
รายไดด้อกเบ้ีย (6,080) (4,557) (181,591) (172,583) 
ตน้ทุนทางการเงิน 371,717 505,811 371,941 506,335 
รายไดเ้งินปันผล (54,900) (60,750) (415,834) (623,647) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(หมายเหตุ ขอ้ 25) 1,702,138 1,556,078 1,697,147 1,528,465 
ขาดทุน(กาํไร)ท่ียงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปล่ียน      
   เงินตราต่างประเทศสุทธิ 204 (8,126) 204 (8,126) 
     

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน     
   ลูกหน้ีการคา้ (551,261) (394,929) (551,261) (398,315) 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 201,242 
   ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 4,315 1,219 1,032 
   สินคา้คงเหลือ (834,660) (3,728,179) (834,660) (3,775,127) 
   ลูกหน้ีอ่ืน (418,093) 587,149 (418,093) 572,979 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (58,065) (65,159) (71,339) (71,770) 
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี (291,896) (299,444) (112,391) (135,392) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 51,364 (4,208) 51,362 (19,933) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,073,790 (423,389) 2,078,133 (397,264) 
   เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 564,230 1,674,728 573,012 1,672,873 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 113,652 81,192 113,652 143,608 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5,243) 4,077 (5,243) 4,077 

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 11,617,972 7,778,762 11,624,143 7,838,446 
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27 เงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ราคาตามบญัชี  124,420 54,717 100,213 54,717 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (66,524) (45,917) (87,517) (45,917) 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 57,896 8,800 12,696 8,800 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด   
การซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 385,986 430,166 

 
28 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงเกิดจากการดาํเนินงาน
ตามปกติ เป็นจาํนวนเงิน 77 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559: จาํนวน 68 ลา้นบาท) บริษทัคาดวา่จะไม่มีหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนั
กบัธนาคารน้ี 
 

29 ภาระผกูพนั 
 
ภาระผูกพันเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีไดท้าํสญัญาแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้มีจาํนวนประมาณ 361 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559: 187 ลา้นบาท) 
 
ภาระผูกพันภายใ ต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจการทาํสัญญาเช่าท่ีดินหลายแห่งเพื่อใชใ้นการให้บริการขายปลีก โดยเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิก ซ่ึงมีระยะเวลาเช่าอยู่
ในช่วงระหวา่ง 15 ปี ถึง 25 ปี สญัญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายขุองสญัญาไดเ้ม่ือส้ินสุดอายสุญัญาในราคาตลาด ณ วนัสุดทา้ยของอายสุญัญา 
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29 ภาระผกูพนั (ต่อ) 
 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ไม่เกิน 1 ปี 163,441 128,888 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 599,800 482,652 

เกินกวา่ 5 ปีข้ึนไป 930,349 775,497 

 1,693,590 1,387,037 

 
บริษทัยอ่ยบางแห่งใหบ้ริษทัเช่าท่ีดิน ซ่ึงไม่มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานเน่ืองจากเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
(หมายเหตุ ขอ้ 9 และ ขอ้ 16) 

 
30 การบริหารความเส่ียงด้านการเงนิ 

 
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางด้านการเงินซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นตลาด (รวมถึง ราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  
อตัราแลกเปล่ียนเงิน และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และความเส่ียงดา้นทุน 
 
30.1 ความเส่ียงด้านตลาด 

 
(ก) ความเส่ียงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

 
ผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการอาจไดรั้บผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัจากความผนัผวนและวงจรของราคาตลาดของ
นํ้ ามนัดิบ ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได ้เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีขนาดใหญ่
และดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียมมายาวนาน กลุ่มกิจการมีความเช่ือมัน่ว่าความเส่ียงจากราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม
ดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี กลุ่มกิจการไม่มีนโยบายใชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียง 
 

(ข) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจากหลายสกลุเงิน โดยมีเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั 
การซ้ือสินคา้และการขายส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายการเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนการขายภายในประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาทจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ทั้งน้ีแนวปฏิบติัของกลุ่มกิจการ
หา้มมิใหมี้การเก็งกาํไรเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน 
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30 การบริหารความเส่ียงด้านการเงนิ (ต่อ) 
 
30.1 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ค) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยท่ี์มีดอกเบ้ีย ซ่ึงมีจาํนวนเงินอนัเป็นสาระสําคญั ดงันั้น รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการ
ดาํเนินงานของกลุ่มกิจการจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตัว เป็นความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนใน 
กลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรักษาระดับสัดส่วนการกู้ยืมเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้กลุ่มกิจการมี 
สภาพคล่องสูงท่ีสุดในขณะท่ีตน้ทุนการกูย้มืตํ่าท่ีสุด  

 
30.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกิจการบริหารความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือตามหลกัเกณฑ์ของกลุ่มกิจการ ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด การให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ รวมถึงลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระและรายการท่ีไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ ความเส่ียงดา้นการให้
สินเช่ือในส่วนของยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากความมัน่คงโดยรวมของกลุ่มกิจการ เอก็ซอนโมบิล 
 
ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กลุ่มกิจการจะฝากเงินกบัธนาคารท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถืออยา่งตํ่าในระดบั BBB- หรือ
เทียบเท่า 
 
การประเมินความเส่ียงของลูกค้าได้ดาํเนินการภายในบริษทั โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ตัวช้ีวดัความสําเร็จทางธุรกิจ 
ประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัอ่ืน ระดบัความเส่ียงของลูกคา้แต่ละรายถูกกาํหนดโดยใช้ผลจากการประเมินภายในของบริษทั 
ซ่ึงกาํหนดโดยฝ่ายบริหาร สําหรับลูกคา้แต่ละรายจะถูกจดัประเภทความเส่ียงภายใตแ้นวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึนภายในกลุ่มกิจการ 
ตั้งแต่ระดบัความเส่ียงตํ่ามากถึงความเส่ียงสูงมาก การจดัประเภทความเส่ียงนั้นไดส้ะทอ้นถึงความเส่ียงในการผิดนดัชาํระหน้ีของลูกคา้ 
และเพือ่ใหค้ลา้ยคลึงกบัการจดัประเภทความเส่ียงท่ีกาํหนดโดยองคก์รภายนอก 
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30 การบริหารความเส่ียงด้านการเงนิ (ต่อ) 

 
30.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุ่มกิจการจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดขั้นตํ่าเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน  
อีกทั้ งกลุ่มกิจการยงัจัดให้มีวงเงินสินเช่ือแบบผูกมดัและวงเงินสินเช่ือแบบไม่ผูกมดัจากทั้ งธนาคารและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  
กลุ่มกิจการพิจารณาความตอ้งการกระแสเงินสดในอนาคตผ่านแผนการเงินประจาํปี รวมถึงแผนการเงินประจาํปีสําหรับปีต่อไปได้
ผ่านการพิจารณาให้เสร็จส้ินแลว้ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าการประมาณการสําหรับความตอ้งการในอนาคตจะมีการจดัหาวงเงินสินเช่ือ
อยา่งเหมาะสม 
 
ปัจจุบันกลุ่มกิจการมีแหล่งกู้ยืมเงินอย่างพอเพียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสินเช่ือแบบไม่มีข้อผูกมดัจาํนวน 
88,410 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559: 84,708 ลา้นบาท) นอกจากน้ี กลุ่มกิจการยงัไดรั้บอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เสนอขายตัว๋แลกเงินแบบหมุนเวียนจาํนวน 12,000 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไม่ได้
ใชว้งเงินดงักล่าว  
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเพิ่มข้ึนถ้าลูกคา้ไม่สามารถจ่ายหน้ีคืนให้กบักลุ่มกิจการภายใตร้ะยะเวลาการชาํระหน้ี เพื่อจดัการ 
กบัความเส่ียง กลุ่มกิจการมีการประเมินความสามารถดา้นการเงินของลูกคา้เป็นระยะๆ และอาจจะร้องขอใหลู้กคา้บางรายวางหนงัสือ
คํ้าประกนัจากธนาคารหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัดงักล่าว 
 

30.4 ความเส่ียงด้านทุน 
 
กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีจะบริหารทุนเพ่ือให้มีความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และสามารถให้ผลประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในอนาคตกลุ่มกิจการอาจจะปรับจาํนวนเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือให้สามารถมีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม  
กลุ่มกิจการไดมี้การทาํแผนทางการเงินประจาํปี เพ่ือประมาณการเงินปันผลทั้งในปัจจุบนัและอนาคตทุกปี 

 
31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเตด็ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 65.43 จากบริษทั เอก็ซอนโมบิล อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง อิงค ์และ 
ร้อยละ 0.56 จาก บริษทัอ่ืนในเครือ เอก็ซอนโมบิล กรุ๊ป เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
 
กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเตด็ ซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวน
ร้อยละ 65.99 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยบริษทัท่ีมีอาํนาจควบคุมสูงสุดคือ บริษทั เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ซ่ึงจดัตั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นจาํนวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวายภุกัษ ์1 ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งโดยกระทรวงการคลงัโดยจาํนวน
หุน้ส่วนท่ีเหลือถูกถือโดยสถาบนัและนกัลงทุนรายยอ่ย  
 
กองทุนรวมวายุภกัษ์1ไดซ้ื้อหุ้นจากกระทรวงการคลงัทั้งหมดในวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2553 จาํนวนหุ้นท่ีเหลือถือโดยสถาบนัต่าง ๆ และ 
นกัลงทุนรายยอ่ยจาํนวนมาก เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีสาํคญัไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 12 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

(ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ:     
- บริษทัยอ่ย - - - 515,844 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 14,741,354 6,900,710 14,741,354 6,900,710 

 14,741,354 6,900,710 14,741,354 7,416,554 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายนํ้ ามนัปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

 

(ข) ซื้อสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ซ้ือสินคา้จาก:   
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 104,531,357 80,555,502 
รับบริการจาก:   

- บริษทัร่วม 839,723 789,268 

 105,371,080 81,344,770 
 

การซ้ือสินคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือนํ้ ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี การรับบริการจาก
บริษทัร่วมเก่ียวขอ้งกบัการใชท่้อนํ้ ามนัสาํหรับการส่งผลิตภณัฑข์องกลุ่มกิจการ การซ้ือสินคา้และบริการใชเ้กณฑร์าคาตลาด 

 

(ค) ค่าใช้จ่าย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ค่าใชจ่้ายจ่ายให:้     
- บริษทัยอ่ย - - 189,941 340,542 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,979,950 3,078,243 2,975,182 3,058,976 

 2,979,950 3,078,243 3,165,123 3,399,518 
 

ค่าใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสนบัสนุนโดยเรียกเกบ็ในราคาทุนหรือราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

(ง) ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ดอกเบ้ียรับจาก:     
- บริษทัยอ่ย - - 175,512 168,031 

 - - 175,512 168,031 
     

ดอกเบ้ียจ่ายให:้     
- บริษทัยอ่ย - - 224 525 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 242,850 331,718 242,850 331,718 

 242,850 331,718 243,074 332,243 

 
ดอกเบ้ียจ่ายกาํหนดมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืในตลาด ณ เวลาท่ีไดมี้การทาํสญัญากูย้มืเงิน 
 

(จ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 77,267 66,663 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 28,507 24,564 

 105,774 91,227 

 
ขอ้มูลขา้งตน้จดัทาํข้ึนตามกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการส่ีรายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา และผูจ้ดัการทุกคนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

(ฉ) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการขาย ซื้อสินค้า บริการและค่าใช้จ่าย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
- บริษทัยอ่ย - - 45,483 44,370 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 30 - 30 

 - 30 45,483 44,400 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
- บริษทัยอ่ย - - 8,180 43 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 8,354,556 7,803,733 8,354,446 7,802,974 

 8,354,556 7,803,733 8,362,626 7,803,017 
 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เก่ียวกบัเงินปันผลและดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ ขอ้ 31 ช) 
 
เจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงถึงยอดเจ้าหน้ีสุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือและขายนํ้ ามันดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีซ่ึงมีระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

 

(ช) เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่:     
- บริษทัยอ่ย - - 2,887,873 2,748,600 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,748,600 2,593,352 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมข้ึน 162,521 196,709 

เงินใหกู้ย้มืจ่ายคืน (23,248) (41,461) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,887,873 2,748,600 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมคาํนวณมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสําหรับลูกคา้
ชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 

 

55 

31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

(ซ) เงนิกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ส่วนหมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก:     
   - บริษทัยอ่ย - - 9,803 13,292 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,274,913 4,449,571 2,274,913 4,449,571 
 2,274,913 4,449,571 2,284,716 4,462,863 
     

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงครบกาํหนด 
    

   ชาํระภายใน 1 ปี จาก:     

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,300,000 3,100,000 2,300,000 3,100,000 
 4,574,913 7,549,571 4,584,716 7,562,863 
     

ส่วนไม่หมุนเวยีน 
    

เงินกูย้มืระยะยาวจาก:     
   - บริษทัยอ่ย - - 1,748 1,558 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,700,000 7,400,000 2,700,000 7,400,000 

 2,700,000 7,400,000 2,701,748 7,401,558 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,949,571 18,699,939 14,964,421 18,750,518 
เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน 1,961,237 3,987,257 1,966,941 4,045,691 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด (9,635,895) (7,737,625) (9,644,898) (7,831,788) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 7,274,913 14,949,571 7,286,464 14,964,421 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

- เงินกูย้ืมแบบหมุนเวียนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ณ ส้ินเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีจาํนวน 9 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าว 
มีวงเงิน 12,000 ลา้นบาท 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภายใตส้ัญญากูย้ืมและฝากเงินแบบเดินสะพดั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560  
มีจาํนวน 2,266 ลา้นบาท 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีกาํหนดการจ่ายชาํระคืน 
ท่ีแน่นอนและดอกเบ้ียเงินกูย้มืคาํนวณมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืสาํหรับลูกคา้ชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) หรืออตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
(ซ) เงนิกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 
- เงินกู้ยืมจาํนวน 7,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี เร่ิมกูย้ืมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายไตรมาส  

รวมทั้ งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมชําระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอัตราดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 2,800 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในปี พ.ศ. 2561  เป็นจาํนวน 1,400 ลา้นบาท 

 
- เงินกู้ยืมจํานวน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเป็นรายไตรมาส  

รวมทั้ งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมชําระคืนงวดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอัตราดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 1,200 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในปี พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 400 ลา้นบาท 

 
- เงินกู้ยืมจาํนวน 1,500 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมกูย้ืมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายไตรมาส  

รวมทั้ งส้ิน 12 งวด โดยเร่ิมชําระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอัตราดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระในภายในปี พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 500 ลา้นบาท 

 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคาํนวณมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสําหรับลูกคา้ชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) หรืออตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 
 
กําหนดชําระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ไม่เกิน 1 ปี 2,300,000 3,100,000 2,300,000 3,100,000 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,700,000 7,400,000 2,701,748 7,401,558 

 5,000,000 10,500,000 5,001,748 10,501,558 
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