
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูล 
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและ
บญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

พงทว ี รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 954,047 448,169 954,047 448,169

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 5,883,433 5,063,925 5,883,433 5,063,925

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ฉ - - 46,108 45,483

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 24,113,508 18,075,385 24,113,508 18,075,385

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,534,940 837,668 1,534,940 837,668

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 932,108 1,116,031 1,119,150 1,290,174

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 33,418,036 25,541,178 33,651,186 25,760,804

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 5 1,417,500 2,103,750 1,417,500 2,103,750

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,016,434 2,160,658 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 114,589 114,589

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ช - - 2,941,025 2,887,873

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 26,160,606 26,914,243 21,969,962 22,679,966

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 155,366 149,535 155,366 149,535

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 602,533 512,433 485,662 405,499

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 1,766,704 1,596,589 2,474,092 2,421,980

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 24,467 41,120 24,195 40,848

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 32,143,610 33,478,328 31,311,751 32,533,400

รวมสินทรัพย์ 65,561,646 59,019,506 64,962,937 58,294,204

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 5,585,000 3,971,478 5,585,000 3,971,478

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 6,336,691 6,047,813 6,336,671 6,047,345

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ฉ 10,805,022 8,354,556 10,804,655 8,362,626

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ซ 8,221,841 4,574,913 8,222,752 4,584,716

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 817,028 487,353 816,855 487,036

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 903,647 840,583 903,647 840,583

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 32,669,229 24,276,696 32,669,580 24,293,784

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 650,000 1,100,000 650,000 1,100,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ซ 1,550,000 2,700,000 1,551,509 2,701,748

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 2,699,776 2,760,408 2,699,776 2,760,408

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,991 192 1,991 192

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,901,767 6,560,600 4,903,276 6,562,348

รวมหนีสิ้น 37,570,996 30,837,296 37,572,856 30,856,132

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   สาํรองตามกฎหมาย 892,168 892,168 892,168 892,168

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,635,912 5,278,472 5,040,597 4,539,588

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 348,244 897,244 350,424 899,424

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 27,983,216 28,174,776 27,390,081 27,438,072

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 27,990,650 28,182,210 27,390,081 27,438,072

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 65,561,646 59,019,506 64,962,937 58,294,204

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายไดจ้ากการขาย 50,150,851 40,529,384 50,150,851 40,529,384
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 331,418 241,472 331,418 241,472
ตน้ทุนขาย (45,560,180) (39,810,326) (45,563,446) (39,813,738)

กําไรขั้นต้น 4,922,089 960,530 4,918,823 957,118
คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,398,469) (1,296,134) (1,438,803) (1,331,135)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (74,186) (95,112) (74,186) (95,112)

กําไร(ขาดทุน)จากการขาย 3,449,434 (430,716) 3,405,834 (469,129)
รายไดอ่ื้น 48,649 62,930 409,253 405,858
รายไดด้อกเบ้ีย 3,309 1,397 49,417 45,078
ตน้ทุนทางการเงิน (62,671) (100,373) (62,691) (100,427)
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 99,896 95,985 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 3,538,617 (370,777) 3,801,813 (118,620)
(คา่ใชจ่้าย)เครดิตภาษีเงินได้ 8 (672,759) 108,127 (674,901) 111,973

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 2,865,858 (262,650) 3,126,912 (6,647)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษ ี:
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทุนเผือ่ขาย (162,000) 261,000 (162,000) 261,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,703,858 (1,650) 2,964,912 254,353

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,865,096 (263,418) 3,126,912 (6,647)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 768 - -

2,865,858 (262,650) 3,126,912 (6,647)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,703,096 (2,418) 2,964,912 254,353
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 768 - -

2,703,858 (1,650) 2,964,912 254,353

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นสําหรับการแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.83 (0.08) 0.90 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายไดจ้ากการขาย 4 96,914,115 84,925,934 96,914,115 84,925,934
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 4 676,826 656,286 676,826 656,286
ตน้ทุนขาย (90,222,768) (81,379,124) (90,229,260) (81,385,594)

กําไรขั้นต้น 7,368,173 4,203,096 7,361,681 4,196,626
คา่ใชจ่้ายในการขาย (2,665,792) (2,611,357) (2,752,312) (2,687,996)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (157,013) (180,489) (157,013) (180,489)

กําไรจากการขาย 4 4,545,368 1,411,250 4,452,356 1,328,141
รายไดอ่ื้น 50,850 65,418 411,414 408,345
รายไดด้อกเบ้ีย 4,437 1,969 95,008 87,907
ตน้ทุนทางการเงิน (114,532) (209,992) (114,595) (210,122)
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 205,800 204,200 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,691,923 1,472,845 4,844,183 1,614,271
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (872,863) (239,413) (882,316) (235,196)

กําไรสําหรับงวด 3,819,060 1,233,432 3,961,867 1,379,075

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทุนเผือ่ขาย (549,000) 369,000 (549,000) 369,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,270,060 1,602,432 3,412,867 1,748,075

การปันส่วนกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 3,818,298 1,232,664 3,961,867 1,379,075
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 768 - -

3,819,060 1,233,432 3,961,867 1,379,075

การปันส่วนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 3,269,298 1,601,664 3,412,867 1,748,075
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 768 - -

3,270,060 1,602,432 3,412,867 1,748,075

กําไรต่อหุ้นสําหรับการปันส่วนกําไร
ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.10 0.36 1.14 0.40

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ส่วนแบ่ง

ภาระผูกพนั กําไร รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของผู้

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร - ผลประโยชน์ เบ็ดเสร็จอื่น อื่นของส่วน เป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงนิลงทุนเผื่อขาย พนักงาน จากบริษทัร่วม ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 1,232,664 369,000 - - 369,000 1,601,664 768 1,602,432

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (537,560) 1,645,200 (518,994) (2,180) 1,124,026 22,346,601 7,434 22,354,035

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 3,818,298 (549,000) - - (549,000) 3,269,298 762 3,270,060

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (3,460,858) - - - - (3,460,858) (762) (3,461,620)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 5,635,912 1,105,200 (754,776) (2,180) 348,244 27,983,216 7,434 27,990,650

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

รวมองค์ประกอบ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร - ภาระผูกพนั อื่นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชน์พนักงาน ของเจ้าของ เจ้าของ

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 1,379,075 369,000 - 369,000 1,748,075

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (1,106,234) 1,645,200 (518,994) 1,126,206 21,780,107

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 4,539,588 1,654,200 (754,776) 899,424 27,438,072

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 3,961,867 (549,000) - (549,000) 3,412,867

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (3,460,858) - - - (3,460,858)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 5,040,597 1,105,200 (754,776) 350,424 27,390,081

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 13 1,008,840 2,759,388 1,012,820 2,763,764
จ่ายดอกเบ้ีย (119,786) (207,469) (119,877) (207,586)
จ่ายภาษีเงินได้ (496,103) (4,579) (495,410) -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 392,951 2,547,340 397,533 2,556,178

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจากการรับชาํระหน้ีเงินกูจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ช - - 43,803 22,554
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ช - - (96,955) (72,513)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (509,776) (400,804) (509,776) (400,804)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 (20,375) (20,515) (20,375) (20,515)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 44,744 49,921 7,737 4,721
ดอกเบ้ียรับ 4,437 1,969 94,383 87,405
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 4,000 3,200
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 350,024 357,734 350,024 357,734
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 46,350 45,000 46,350 45,000

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าในกิจกรรมลงทุน (84,596) 33,305 (80,809) 26,782

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้น 1,613,522 481,608 1,613,522 481,608
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (450,000) (1,250,000) (450,000) (1,250,000)
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้น
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,645,621 (417,166) 3,636,729 (420,709)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,150,000) (1,550,000) (1,154,666) (1,553,756)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,427 4,216
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่เจา้ของของกลุ่มกิจการ 17 (3,460,858) - (3,460,858) -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (762) (768) - -

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 197,523 (2,736,326) 189,154 (2,738,641)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  สุทธิ 505,878 (155,681) 505,878 (155,681)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 448,169 557,033 448,169 557,033

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 954,047 401,352 954,047 401,352

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 

 

10 

1 ข้อมูลทัว่ไป  
 
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยท่ีอยูต่ำมท่ีได ้
จดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (เรียกรวมวำ่ “กลุ่มกิจกำร”) ประกอบธุรกิจกำรกลัน่ซ่ึงรวมไปถึงเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนัคำ้ปลีก กลุ่มกิจกำรประกอบ
กิจกำรโรงกลัน่น ้ ำมนัและโรงงำนผลิตภณัฑเ์คมีท่ีอ  ำเภอศรีรำชำ ประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรมีคลงัน ้ ำมนัและสถำนีบริกำรน ้ ำมนัทัว่ประเทศ
ส ำหรับจดัเก็บและจดัจ ำหน่ำยน ้ ำมนัขำยปลีก โดยผ่ำนสถำนีบริกำรขำยตรงให้กบัลูกคำ้ทำงด้ำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ภำยในประเทศ และ
ด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรไดเ้ก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คมีให้แก่ลูกคำ้ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 
บริษทัเป็นบริษทัในเครือ เอก็ซอนโมบิล ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 65.99 ในบริษทั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูล
ทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และงบกระแสเงินสด) 
ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนอ
งบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพิ่มเติม
ตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่ไปกบังบกำรเงินประจ ำปีท่ีตรวจสอบแลว้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560  
 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหวำ่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำรแสดง
รำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2560)  
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ  ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือว่ำ 

มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- กำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ีสูงกว่ำ

มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง
น ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี
ใชห้กัภำษีนั้น  

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขำย  
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญั 
ต่อกลุ่มกิจกำร 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฎิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
 
• รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใชแ้ทน

แนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี

กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ  
 
กำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
• ขั้นท่ี 1  : ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
• ขั้นท่ี 2  : ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
• ขั้นท่ี 3  : ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
• ขั้นท่ี 4  : ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
• ขั้นท่ี 5  : รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฎิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดย
รับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกับกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี 
มำปฏิบัติใช้คร้ังแรกส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผู ้บริหำรก ำลัง 
อยูใ่นระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก
และคำดวำ่จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

 
3  ประมำณกำรทำงบญัชีทีส่ ำคญั และกำรใช้ดุลยพนิิจ  

 
กำรประมำณกำร และกำรใชดุ้ลยพินิจไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง
กำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจกำรจดัท ำกำรประมำณกำรและก ำหนดสมมติฐำน 
โดยค ำนึงถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต ซ่ึงผลของกำรประมำณกำรทำงบญัชีอำจไม่เท่ำกบัตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริง  
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยูม่ำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ.2560 
 

4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำรประกอบดว้ยธุรกิจ 2 ส่วน ดงัน้ี  
• ส่วนธุรกิจกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ 
• ส่วนธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  
 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 

กำรกลัน่น ำ้มนัและ 
จัดจ ำหน่ำยน ำ้มนั 

 
ปิโตรเคม ี

 
กลุ่มกจิกำร 

    

รวมรำยไดจ้  ำแนกตำมส่วนธุรกิจ 100,831,987 15,891,415 116,723,402 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนธุรกิจ (11,823,604) (7,308,857) (19,132,461) 

รำยได ้ 89,008,383 8,582,558 97,590,941 
    

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 5,324,982 (779,614) 4,545,368 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

 

กำรกลัน่น ำ้มนัและ 
จัดจ ำหน่ำยน ำ้มนั 

 
ปิโตรเคม ี

 
กลุ่มกจิกำร 

    

รวมรำยไดจ้  ำแนกตำมส่วนธุรกิจ 88,464,912 12,666,989 101,131,901 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนธุรกิจ (9,649,934) (5,899,747) (15,549,681) 

รำยได ้ 78,814,978 6,767,242 85,582,220 
    

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 2,151,884 (740,634) 1,411,250 

 
5 มูลค่ำยุติธรรม 

 
กำรประมำณกำรมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูล
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถ
สงัเกตได)้ 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 

   

เงินลงทุนเผือ่ขำย   
• ตรำสำรทุน 1,417,500 2,103,750 

 
กลุ่มกิจกำรและกิจกำรไม่มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 หรือ 3 และไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคนิคในกำร
ประเมินมูลค่ำในระหวำ่งงวด 
 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

30 มถุินำยน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

   

ลูกหน้ีกำรคำ้  5,897,101 5,078,338 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 13) (13,668) (14,413) 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ  5,883,433 5,063,925 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 5,797,034 5,040,396 
เกินก ำหนดช ำระ:   
- ไม่เกิน 3 เดือน 83,175 22,617 
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,066 517 
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน 857 - 

- เกินกวำ่ 12 เดือน 13,969 14,808 

 5,897,101 5,078,338 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 13) (13,668) (14,413) 

 5,883,433 5,063,925 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 
รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 

 ชนิดของธุรกจิ อตัรำร้อยละ 
  ของหุ้นสำมญัทีถื่อ 

   

บริษัทย่อย   
   บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ  ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนและผลิตภณัฑพ์ิเศษ 100.00 
   บริษทั วสิำหกิจส่งเสริมอุตสำหกรรม จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 100.00 
   บริษทั ร่วมพฒันำอุตสำหกิจ จ ำกดั และบริษทัยอ่ย ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 100.00 
    -  บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 99.99 

   

บริษัทร่วม   
   บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั ขนส่ง 20.78 
 
 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 ชนิดของธุรกจิ อตัรำร้อยละ 
  ของหุ้นสำมญัทีถื่อ 

   

บริษัทย่อย   
   บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ  ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนและผลิตภณัฑพ์ิเศษ 100.00 
   บริษทั วสิำหกิจส่งเสริมอุตสำหกรรม จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 100.00 
   บริษทั ร่วมพฒันำอุตสำหกิจ จ ำกดั และบริษทัยอ่ย ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 100.00 
    -  บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 99.99 
    -  บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริกำรสถำนีน ้ำมนั 99.99 
   

บริษัทร่วม   
   บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั ขนส่ง 20.78 
 
อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือขำ้งตน้ไดร้วมถึงผลกระทบของกำรถือหุ้นสำมญัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ทั้งน้ีไม่รวมผลกระทบของกำรถือหุ้น
บุริมสิทธิ บริษทัมิไดถื้อหุน้บุริมสิทธิท่ีออกโดยบริษทัยอ่ยเหล่ำน้ี แต่บริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง 
 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัมีอ ำนำจควบคุมได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบั  
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ทั้งน้ีเป็นผลจำกกำรเสร็จส้ินของโครงกำรปรับเปล่ียนสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ 
จ  ำกดั มำให้ตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นผูด้  ำเนินกำร ณ วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้  ำกำรช ำระบญัชีเสร็จส้ินแลว้และไดจ้ดทะเบียน 
เสร็จส้ินกำรช ำระบญัชีต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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8 ภำษเีงนิได้ 
 
ภำษีเงินไดรั้บรู้โดยใชว้ิธีกำรประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุดจำกฝ่ำยบริหำร ซ่ึงประมำณกำรจำกผลประกอบกำรและอตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึนส ำหรับรอบปีบญัชีโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดต้ำมกฎหมำยร้อยละ 20 ภำษีเงินไดค้  ำนวณเป็นรำยบริษทั เน่ืองจำกขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย
ภำษีอำกรเก่ียวกบักำรค ำนวณภำษีเงินไดโ้ดยรวมกลุ่มกิจกำรยงัไม่มีบงัคบัใชใ้นประเทศไทย 
 

9 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 26,914,243 22,679,966 
ซ้ือสินทรัพย ์ 291,012 291,012 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (69,318) (25,685) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 13) (975,331) (975,331) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 26,160,606 21,969,962 

   
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 27,908,549 23,650,065 
ซ้ือสินทรัพย ์ 400,804 400,804 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (66,448) (42,241) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 13) (963,895) (963,895) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 27,279,010 23,044,733 

 
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือจำกกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วำ่ตอ้งถูกเวนคืนท่ีดินแปลงหน่ึงเพื่อก่อสร้ำง
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม โดยรำคำมูลค่ำตำมบัญชีของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยู่บนท่ีดินแปลงนั้นมีมูลค่ำทั้ งส้ิน 47 ล้ำนบำท และ 
ค่ำทดแทนท่ีดินจำกกำรเวนคืนนั้นเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 45 ลำ้นบำท ทั้งน้ีทำงกลุ่มบริษทัจะยื่นอุทธรณ์เพื่อเรียกร้องให้ทำง รฟม.พิจำรณำ 
จ่ำยค่ำทดแทนท่ีดินจำกกำรเวนคืนเพิ่มเติม ซ่ึงขณะน้ีผลของกำรพิจำรณำยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด 
 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 และข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 149,535 
ซ้ือสินทรัพย ์ 20,375 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 13) (14,544) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 155,366 
  

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560  
รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 136,603 
ซ้ือสินทรัพย ์ 20,515 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 13) (12,851) 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 144,267 

 
11 เงนิกู้ยืมจำกสถำบนัทำงกำรเงนิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 

   

หมุนเวยีน 5,585,000 3,971,478 
ไม่หมุนเวยีน 650,000 1,100,000 

 6,235,000 5,071,478 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,071,478 8,019,770 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืสุทธิ 1,163,522 (767,374) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 6,235,000 7,252,396 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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11 เงนิกู้ยืมจำกสถำบนัทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
ในระหวำ่งเดือนมกรำคมถึงมิถุนำยนของปี พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินกูย้มืเพิ่มข้ึนจ ำนวน 1,164 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
 
- เงินกูย้มืระยะสั้นแบบหมุนเวยีนสุทธิเพิ่มข้ึนจ ำนวน 1,614 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 5 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 5 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 3 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 250 ลำ้นบำท 

 
ในระหวำ่งเดือนมกรำคมถึงมิถุนำยนของปี พ.ศ. 2560 บริษทัมีเงินกูย้มืลดลงจ ำนวน 767 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
 
- เงินกูย้มืระยะสั้นแบบหมุนเวยีนสุทธิเพิ่มข้ึนจ ำนวน 1,482 ลำ้นบำท 
- ตัว๋แลกเงินสุทธิลดลงจ ำนวน 999 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 7 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 800 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 5 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 5 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว 3 ปีซ่ึงช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 250 ลำ้นบำท 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 บริษทัมียอดตัว๋แลกเงินคงคำ้งอยูจ่  ำนวน 200 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.6 ต่อปี 
 
ก ำหนดช ำระคืนของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ไม่เกิน 1 ปี 900,000 900,000 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 650,000 1,100,000 

 1,550,000 2,000,000 

 
12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 

30 มถุินำยน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 

     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 2,281,989 2,064,658 2,281,982 2,064,193 
เจำ้หน้ีค่ำภำษีอ่ืน 3,179,211 3,100,677 3,179,211 3,100,677 
เจำ้หน้ีอ่ืนและค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 875,491 882,478 875,478 882,475 

 6,336,691 6,047,813 6,336,671 6,047,345 

 
เจำ้หน้ีค่ำภำษีอ่ืน เป็นเจำ้หน้ีภำษีสรรพสำมิต ซ่ึงเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 เงนิสดรับจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 4,691,923 1,472,845 4,844,183 1,614,271 
รำยกำรปรับปรุง:     
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 9) 975,331 963,895 975,331 963,895 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 10) 14,544 12,851 14,544 12,851 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (หมำยเหตุ ขอ้ 6) (745) (2,886) (745) (2,886) 
กำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเพื่อแสดงมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 46,502 38,588 46,502 38,588 
ขำดทุนจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  24,574 16,528 17,948 37,521 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม (205,800) (204,200) - - 
รำยไดด้อกเบ้ีย (4,437) (1,969) (95,008) (87,907) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 114,532 209,992 114,595 210,122 
รำยไดเ้งินปันผล (46,350) (45,000) (400,374) (405,934) 
(ก ำไร)ขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้จำกอตัรำแลกเปล่ียน      
   เงินตรำต่ำงประเทศสุทธิ (357,062) 19,057 (357,062) 19,057 
     

กำรเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน     
   ลูกหน้ีกำรคำ้ (808,987) 132,115 (808,987) 132,115 
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30 - (2,764) 
   สินคำ้คงเหลือ (6,084,625) 2,932,676 (6,084,625) 2,932,676 
   ลูกหน้ีอ่ืน (697,275) (387,650) (697,275) (387,650) 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 183,967 (496,695) 171,068 (510,963) 
   ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้และรำยจ่ำยรอตดับญัชี (170,115) (214,492) (52,112) (127,963) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,653 (59,318) 16,653 (59,320) 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 498,479 230,655 498,862 234,991 
   เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,813,500 (1,935,384) 2,805,091 (1,924,686) 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,432 77,902 2,432 77,902 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,799 (152) 1,799 (152) 

เงนิสดรับจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,008,840 2,759,388 1,012,820 2,763,764 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด   
กำรซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 167,222 185,469 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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14 หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนัของธนำคำรใหแ้ก่บุคคลภำยนอก ซ่ึงเกิดจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติ เป็นจ ำนวนเงิน 77 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560: จ ำนวน 77 ลำ้นบำท) กลุ่มกิจกำรคำดวำ่จะไม่มีหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญั 
ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรน้ี 
 

15 ภำระผูกพนั 
 
ภาระผกูพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน จ ำนวน 934 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน 361 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
ภาระผกูพันภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจกำรท ำสัญญำเช่ำท่ีดินหลำยแห่งเพื่อใชใ้นกำรให้บริกำรขำยปลีก โดยเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิก ซ่ึงมีระยะเวลำเช่ำ 
อยูใ่นช่วงระหวำ่ง 15 ปี ถึง 30 ปี สัญญำเช่ำส่วนใหญ่สำมำรถต่ออำยขุองสัญญำไดเ้ม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำในรำคำตลำด ณ วนัสุดทำ้ยของอำยสุัญญำ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ไม่เกิน 1 ปี 86,723 163,441 91,257 163,441 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 640,847 599,800 796,536 599,800 
เกิน 5 ปีข้ึนไป 1,062,728 930,349 5,176,396 930,349 

 1,790,298 1,693,590 6,064,189 1,693,590 

 
บริษทัยอ่ยบำงแห่งใหบ้ริษทัเช่ำท่ีดิน ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ไม่มีจ  ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนเน่ืองจำก
เป็นค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดมี้กำรแกไ้ขสญัญำเช่ำกบับริษทัยอ่ยบำงแห่งนั้น โดยไดมี้กำรขยำยระยะเวลำกำรเช่ำไป 30 ปี 
 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเต็ด ไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นร้อยละ 65.43 จำกบริษทั เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง อิงค์ และ  
ร้อยละ 0.56 จำก บริษทัอ่ืนในเครือ เอก็ซอนโมบิล กรุ๊ป เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557  
 
กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดย บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเตด็ ซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 65.99 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 โดยบริษทัท่ีมีอ  ำนำจควบคุมสูงสุดคือ บริษทั เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ซ่ึงจดัตั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ นอกจำกนั้นจ ำนวนหุน้ร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวำยภุกัษ ์1 ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งโดยกระทรวงกำรคลงัโดยจ ำนวนหุน้ 
ส่วนท่ีเหลือถูกถือโดยสถำบนัและนกัลงทุนรำยยอ่ย  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีส ำคญัไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ ขอ้ 7 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
(ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร:   
- บริษทัยอ่ย - - 

- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 6,588,939 7,239,353 

 6,588,939 7,239,353 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำยน ้ ำมนัปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
 

(ข) ซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ซ้ือสินคำ้จำก:   
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 66,594,233 47,200,911 
รับบริกำรจำก:   

- บริษทัร่วม 416,078 608,502 

 67,010,311 47,809,413 

 
กำรซ้ือสินคำ้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส่วนใหญ่เป็นกำรซ้ือน ้ ำมนัดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี กำรรับบริกำร 
จำกบริษทัร่วมเก่ียวขอ้งกบักำรใชท่้อน ้ำมนัส ำหรับกำรส่งผลิตภณัฑข์องกลุ่มกิจกำร กำรซ้ือสินคำ้และบริกำรใชเ้กณฑร์ำคำตลำด 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

(ค) ค่ำใช้จ่ำย 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยให:้     
- บริษทัยอ่ย - - 101,700 92,550 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,515,581 1,647,321 1,513,217 1,644,543 

 1,515,581 1,647,321 1,614,917 1,737,093 
 

ค่ำใชจ่้ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรสนบัสนุนโดยเรียกเกบ็ในรำคำทุนหรือรำคำทุนบวกส่วนเพิ่ม 
 

(ง) ต้นทุนทำงกำรเงนิ - สุทธิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ดอกเบ้ียรับจำก:     
- บริษทัยอ่ย - - 90,571 85,939 

 - - 90,571 85,939 
     

ดอกเบ้ียจ่ำยให:้     
- บริษทัยอ่ย - - 63 130 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 69,595 135,011 69,595 135,011 

 69,595 135,011 69,658 135,141 
 

ดอกเบ้ียจ่ำยก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืในตลำด ณ เวลำท่ีไดมี้กำรท ำสญัญำกูย้มืเงิน 
 

(จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกจิกำร 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 36,346 42,126 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 8,974 15,236 

 45,320 57,362 
 

ขอ้มูลขำ้งตน้จดัท ำข้ึนตำมกฎเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูจ้ดักำรส่ีรำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูจ้ดักำรทุกคนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

(ฉ) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรขำย ซ้ือสินค้ำ บริกำรและค่ำใช้จ่ำย 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
- บริษทัยอ่ย - - 46,108 45,483 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - - - - 

 - - 46,108 45,483 
     

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
- บริษทัยอ่ย - - 19 8,180 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 10,805,022 8,354,556 10,804,636 8,354,446 

 10,805,022 8,354,556 10,804,655 8,362,626 

 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เก่ียวกบัดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินใหกู้ย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ ขอ้ 16 ช) 
 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัแสดงถึงยอดเจำ้หน้ีสุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซ้ือและขำยน ้ ำมนัดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีซ่ึงมีระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 
 

(ช) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่:     
- บริษทัยอ่ย - - 2,941,025 2,887,873 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
(ช) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ได ้ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,887,873 2,748,600 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึน 96,955 72,513 

เงินใหกู้ย้มืจ่ำยคืน (43,803) (22,554) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 2,941,025 2,798,559 

 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส ำหรับลูกคำ้
ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
 

(ซ) เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ส่วนหมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก:     
   - บริษทัยอ่ย - - 911 9,803 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 5,921,841 2,274,913 5,921,841 2,274,913 
 5,921,841 2,274,913 5,922,752 2,284,716 
     

เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จำก:     

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 
 8,221,841 4,574,913 8,222,752 4,584,716 

     

ส่วนไม่หมุนเวยีน 
    

เงินกูย้มืระยะยำวจำก:     
   - บริษทัยอ่ย - - 1,509 1,748 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,550,000 2,700,000 1,550,000 2,700,000 

 1,550,000 2,700,000 1,551,509 2,701,748 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

(ซ) เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ได ้ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด 7,274,913 14,949,571 7,286,464 14,964,421 
เงินกูย้มืเพิ่มข้ึน 3,703,341 1,736,614 3,707,775 1,742,243 
เงินกูจ่้ำยคืนระหวำ่งงวด (1,206,413) (3,691,328) (1,219,978) (3,700,040) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 9,771,841 12,994,857 9,774,261 13,006,624 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

- เงินกูย้มืแบบหมุนเวียนจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ณ ส้ินเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีจ  ำนวน 3,410 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำว
มีวงเงิน 12,000 ลำ้นบำท 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภำยใตส้ัญญำกูย้ืมและฝำกเงินแบบเดินสะพดั ณ ส้ินเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561  
มีจ  ำนวน 2,511 ลำ้นบำท 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืน 
ท่ีแน่นอนและดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส ำหรับลูกคำ้ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) หรือ
อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ (BIBOR) 
 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

- เงินกูย้ืมจ ำนวน 7,000 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  
รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 2,100 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี เป็นจ ำนวน 1,400 ลำ้นบำท 

 

- เงินกู้ยืมจ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  
รวมทั้ งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี เป็นจ ำนวน 400 ลำ้นบำท 

 

- เงินกูย้ืมจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 3 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  
รวมทั้งส้ิน 12 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 750 ลำ้นบำท  
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี เป็นจ ำนวน 500 ลำ้นบำท 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
(ซ) เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส ำหรับลูกคำ้ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกดั (มหำชน) หรืออตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ (BIBOR) 
 
ก ำหนดช ำระคืนของเงนิกู้ยืมระยะยำวกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ไม่เกิน 1 ปี 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,550,000 2,700,000 1,551,509 2,701,748 

 3,850,000 5,000,000 3,851,509 5,001,748 

 
17 เงนิปันผลจ่ำย 

 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีมีมติโดยเสียงขำ้งมำกอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมญัส ำหรับปี พ.ศ. 2560 
ในอตัรำหุน้ละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,461 ลำ้นบำท และบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2561  
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