
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ 

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ี

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูล 

ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน 

และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

พงทว ี รัตนะโกเศศ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 

กรุงเทพมหานคร 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 800,271 448,169 800,271 448,169

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 5,910,631 5,063,925 5,910,631 5,063,925

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ฉ - - 92,440 45,483

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 22,025,413 18,075,385 22,025,413 18,075,385

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,148,712 837,668 2,148,712 837,668

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,116,475 1,116,031 1,296,919 1,290,174

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 32,001,502 25,541,178 32,274,386 25,760,804

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 5 1,541,250 2,103,750 1,541,250 2,103,750

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,105,300 2,160,658 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 114,589 114,589

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ช - - 2,941,270 2,887,873

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 25,963,207 26,914,243 21,772,562 22,679,966

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 160,345 149,535 160,345 149,535

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 552,631 512,433 436,266 405,499

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 1,773,688 1,596,589 2,437,451 2,421,980

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 27,218 41,120 26,945 40,848

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 32,123,639 33,478,328 31,160,038 32,533,400

รวมสินทรัพย์ 64,125,141 59,019,506 63,434,424 58,294,204

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 5,354,396 3,971,478 5,354,396 3,971,478

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 4,176,455 6,047,813 4,176,177 6,047,345

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ฉ 9,569,078 8,354,556 9,568,725 8,362,626

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ซ 10,597,063 4,574,913 10,597,974 4,584,716

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 212,868 487,353 212,747 487,036

เงินปันผลคา้งจ่าย 17 692,172 - 692,172 -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานระยะสั้น 846,523 840,583 846,523 840,583

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 31,448,555 24,276,696 31,448,714 24,293,784

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 425,000 1,100,000 425,000 1,100,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ซ 975,000 2,700,000 976,312 2,701,748

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว 2,773,957 2,760,408 2,773,957 2,760,408

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,471 192 2,471 192

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,176,428 6,560,600 4,177,740 6,562,348

รวมหนีสิ้น 35,624,983 30,837,296 35,626,454 30,856,132

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม

3



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 6,046,420 5,278,472 5,359,486 4,539,588

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 447,244 897,244 449,424 899,424

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 28,492,724 28,174,776 27,807,970 27,438,072

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 28,500,158 28,182,210 27,807,970 27,438,072

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 64,125,141 59,019,506 63,434,424 58,294,204

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายไดจ้ากการขาย 51,202,318 43,240,605 51,202,318 43,240,605
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 580,907 249,694 580,907 249,694
ตน้ทุนขาย (49,022,127) (38,254,960) (49,026,316) (38,259,409)

กําไรขั้นต้น 2,761,098 5,235,339 2,756,909 5,230,890
คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,356,579) (1,381,457) (1,402,093) (1,423,529)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (86,092) (77,797) (86,092) (77,797)

กําไรจากการขาย 1,318,427 3,776,085 1,268,724 3,729,564
รายไดอ่ื้น 13,175 64,546 13,175 64,547
รายไดด้อกเบ้ีย 714 611 47,046 44,702
ตน้ทุนทางการเงิน (69,022) (88,584) (69,031) (88,632)
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 88,865 93,727 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,352,159 3,846,385 1,259,914 3,750,181
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (249,479) (749,054) (248,853) (748,660)

กําไรสําหรับงวด 1,102,680 3,097,331 1,011,061 3,001,521

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทุนเผือ่ขาย 99,000 63,000 99,000 63,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,201,680 3,160,331 1,110,061 3,064,521

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,102,680 3,097,331 1,011,061 3,001,521
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

1,102,680 3,097,331 1,011,061 3,001,521

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,201,680 3,160,331 1,110,061 3,064,521
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

1,201,680 3,160,331 1,110,061 3,064,521

กําไรต่อหุ้นสําหรับการแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.32 0.89 0.29 0.87

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายไดจ้ากการขาย 4 148,116,433 128,166,540 148,116,433 128,166,540
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 4 1,257,733 905,980 1,257,733 905,980
ตน้ทุนขาย (139,244,895) (119,634,084) (139,255,576) (119,645,004)

กําไรขั้นต้น 10,129,271 9,438,436 10,118,590 9,427,516
คา่ใชจ่้ายในการขาย (4,022,371) (3,992,814) (4,154,405) (4,111,524)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (243,105) (258,287) (243,105) (258,287)

กําไรจากการขาย 4 5,863,795 5,187,335 5,721,080 5,057,705
รายไดอ่ื้น 64,025 129,964 424,589 472,892
รายไดด้อกเบ้ีย 5,152 2,580 142,054 132,608
ตน้ทุนทางการเงิน (183,554) (298,577) (183,626) (298,753)
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 294,665 297,927 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 6,044,083 5,319,229 6,104,097 5,364,452
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (1,122,343) (988,467) (1,131,169) (983,856)

กําไรสําหรับงวด 4,921,740 4,330,762 4,972,928 4,380,596

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทุนเผือ่ขาย (450,000) 432,000 (450,000) 432,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,471,740 4,762,762 4,522,928 4,812,596

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,920,978 4,329,994 4,972,928 4,380,596
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 768 - -

4,921,740 4,330,762 4,972,928 4,380,596

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,470,978 4,761,994 4,522,928 4,812,596
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 768 - -

4,471,740 4,762,762 4,522,928 4,812,596

กําไรต่อหุ้นสําหรับการแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไร ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 1.42 1.25 1.44 1.27

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ส่วนแบ่งกําไร รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของผู้

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภาระผูกพนั เบ็ดเสร็จอื่น อื่นของส่วน เป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงนิลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชน์พนักงาน จากบริษทัร่วม ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม 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 - - - 4,329,994 432,000 - - 432,000 4,761,994 768 4,762,762

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

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

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

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 4,920,978 (450,000) - - (450,000) 4,470,978 762 4,471,740

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (4,153,030) - - - - (4,153,030) (762) (4,153,792)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 6,046,420 1,204,200 (754,776) (2,180) 447,244 28,492,724 7,434 28,500,158

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

รวมองค์ประกอบ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร - ภาระผูกพนั อื่นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงนิลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชน์พนักงาน ของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 - - - 4,380,596 432,000 - 432,000 4,812,596

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 4,972,928 (450,000) - (450,000) 4,522,928

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (4,153,030) - - - (4,153,030)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 5,359,486 1,204,200 (754,776) 449,424 27,807,970

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 13 693,431 6,870,794 697,540 6,875,850
จ่ายดอกเบ้ีย (170,432) (285,493) (170,523) (285,610)
จ่ายภาษีเงินได้ (1,324,732) (4,641) (1,323,725) -

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (801,733) 6,580,660 (796,708) 6,590,240

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจากการรับชาํระหน้ีเงินกูจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ช - - 44,702 23,248
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ช - - (98,099) (73,770)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (805,313) (659,916) (805,313) (659,916)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 (32,773) (32,082) (32,773) (32,082)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48,097 53,861 11,090 8,661
ดอกเบ้ียรับ 5,152 2,580 95,097 88,016
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 4,000 3,200
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 350,024 357,734 350,024 357,734
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 56,700 54,900 56,700 54,900

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (378,113) (222,923) (374,572) (230,009)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้น 1,383,521 98,740 1,383,521 98,740
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (675,000) (1,875,000) (675,000) (1,875,000)
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,010,047 (2,036,497) 6,001,155 (2,040,059)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,725,000) (2,325,000) (1,729,863) (2,328,916)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,427 4,216
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่เจา้ของของกลุ่มกิจการ 17 (3,460,858) - (3,460,858) -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (762) (768) - -

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,531,948 (6,138,525) 1,523,382 (6,141,019)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 352,102 219,212 352,102 219,212
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 448,169 557,033 448,169 557,033

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 800,271 776,245 800,271 776,245

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยท่ีอยูต่ามท่ีได ้

จดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (เรียกรวมวา่ “กลุ่มกิจการ”) ประกอบธุรกิจการกลัน่ซ่ึงรวมไปถึงเครือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนัคา้ปลีก กลุ่มกิจการประกอบ

กิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานผลิตภณัฑเ์คมีท่ีอาํเภอศรีราชา ประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจการมีคลงันํ้ ามนัและสถานีบริการนํ้ ามนัทัว่ประเทศ

สําหรับจดัเก็บและจัดจาํหน่ายนํ้ ามันขายปลีก โดยผ่านสถานีบริการขายตรงให้กับลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ  

และดาํเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากน้ี กลุ่มกิจการไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คมีให้แก่ลูกคา้ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

บริษทัเป็นบริษทัในเครือ เอก็ซอนโมบิล ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 65.99 ในบริษทั 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล

ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) 

ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนอ

งบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติม

ตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีท่ีตรวจสอบแลว้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 
 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 

งบการเงินสาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดง

รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

   (ปรับปรุง 2560)  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน

ของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า 

มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- การประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง

นาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

ใชห้กัภาษีนั้น  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขาย  

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญั 

ต่อกลุ่มกิจการ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า จะมีผลบังคับใช้สําหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสําหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  

 

• รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดถู้กนาํมาใช้

แทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

• กิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  

 

การรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

• ขั้นท่ี 1  : ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

• ขั้นท่ี 2  : ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 

• ขั้นท่ี 3  : กาํหนดราคาของรายการ 

• ขั้นท่ี 4  : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 

• ขั้นท่ี 5  : รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า จะมีผลบังคับใช้สําหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือ

ปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักับกาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมต้นใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกสาํหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนํามาตรฐานการรายงานฉบบัน้ีมา

ปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและคาดวา่จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการ

ไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 

กลุ่มมาตรฐานการายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 

   ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและ 

   สถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น 

   การลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ 

   เคร่ืองมือทางการเงิน 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการ

ไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็น

สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและ

ขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดใหกิ้จการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนยัสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับ

ระหวา่งรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า 

การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

 

• การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็นสาม

ประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

• การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

• หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ี

ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

• ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการ

ไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ

และสญัญาคํ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณา

การเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวธีิการวดั

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าและการคาํนวณวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้หรือ

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ

จดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณา 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหาร

ความเส่ียงของกิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการ

เลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดง

ถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงภายใต้การบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อให้เกิดความเขา้ใจถึง

วตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ ใหค้วามชดัเจนเก่ียวกบัวธีิการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ โดยใหแ้นวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ใหแ้นวทาง

เก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ วา่สามารถ

ถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และใหแ้นวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดั

ประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการ 

ท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 เร่ือง การชําระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน  

ให้ขอ้กาํหนดทางบญัชีสําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจา้หน้ีเพื่อชาํระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งตดัรายการหน้ีสินทาง 

การเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน)ท่ีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของ

ตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบั

เหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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3 ประมาณการทางบญัชีทีสํ่าคญั และการใช้ดุลยพนิิจ  

 

การประมาณการ และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง

การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจการจดัทาํการประมาณการและกาํหนดสมมติฐาน 

โดยคาํนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงผลของการประมาณการทางบญัชีอาจไม่เท่ากบัตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยธุรกิจ 2 ส่วน ดงัน้ี  

 

• ส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ามนั และ 

• ส่วนธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  

 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

การกลัน่นํา้มนัและ 

จัดจําหน่ายนํา้มนั 

ผลติและจําหน่าย 

ปิโตรเคม ี

 

กลุ่มกจิการ 
    

รวมรายไดจ้าํแนกตามส่วนธุรกิจ 154,293,733 25,251,267 179,545,000 

รายไดร้ะหวา่งส่วนธุรกิจ (18,585,443) (11,585,391) (30,170,834) 

รายได ้ 135,708,290 13,665,876 149,374,166 
    

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 6,540,693 (676,898) 5,863,795 

 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

การกลัน่นํา้มนัและ 

จัดจําหน่ายนํา้มนั 

ผลติและจําหน่าย 

ปิโตรเคม ี

 

กลุ่มกจิการ 
    

รวมรายไดจ้าํแนกตามส่วนธุรกิจ 134,441,886 19,197,103 153,638,989 

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

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

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 6,209,148 (1,021,813) 5,187,335 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 

การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล

สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 
   

เงินลงทุนเผือ่ขาย   

• ตราสารทุน 1,541,250 2,103,750 

 

กลุ่มกิจการและกิจการไม่มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 หรือ 3 และไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการ

ประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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6 ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
   

ลูกหน้ีการคา้  5,924,078 5,078,338 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุ ขอ้ 13) (13,447) (14,413) 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ  5,910,631 5,063,925 

 

ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,856,077 5,040,396 

เกินกาํหนดชาํระ:   

- ไม่เกิน 3 เดือน 52,383 22,617 

- 3 เดือน ถึง 6 เดือน 314 517 

- 6 เดือน ถึง 12 เดือน 906 - 

- เกินกวา่ 12 เดือน 14,398 14,808 

 5,924,078 5,078,338 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุ ขอ้ 13) (13,447) (14,413) 

 5,910,631 5,063,925 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ชนิดของธุรกจิ อตัราร้อยละ 

  ของหุ้นสามญัทีถื่อ 
   

บริษทัย่อย   

   บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนและผลิตภณัฑพ์ิเศษ 100.00 

   บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 

   บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 

    -  บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 99.99 
   

บริษทัร่วม   

   บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ขนส่ง 20.78 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ชนิดของธุรกจิ อตัราร้อยละ 

  ของหุ้นสามญัทีถื่อ 
   

บริษทัย่อย   

   บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนและผลิตภณัฑพ์ิเศษ 100.00 

   บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 

   บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 

    -  บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 99.99 

    -  บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั บริการสถานีนํ้ามนั 99.99 
   

บริษทัร่วม   

   บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ขนส่ง 20.78 

 

อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือขา้งตน้ไดร้วมถึงผลกระทบของการถือหุ้นสามญัทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ีไม่รวมผลกระทบของการถือหุ้น

บุริมสิทธิ บริษทัมิไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีออกโดยบริษทัยอ่ยเหล่าน้ี แต่บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน 

ของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง 

 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบั  

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ทั้งน้ีเป็นผลจากการเสร็จส้ินของโครงการปรับเปล่ียนสถานีบริการนํ้ ามนั ท่ีดาํเนินการโดยบริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ 

จาํกดั มาให้ตวัแทนจาํหน่ายเป็นผูด้าํเนินการ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้และไดจ้ดทะเบียน 

เสร็จส้ินการชาํระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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8 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดรั้บรู้โดยใชว้ิธีการประมาณการอยา่งดีท่ีสุดจากฝ่ายบริหาร ซ่ึงประมาณการจากผลประกอบการและอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึนสาํหรับรอบปีบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดต้ามกฎหมายร้อยละ 20 ภาษีเงินไดค้าํนวณเป็นรายบริษทั เน่ืองจากขอ้กาํหนดทางกฎหมาย

ภาษีอากรเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีเงินไดโ้ดยรวมกลุ่มกิจการยงัไม่มีบงัคบัใชใ้นประเทศไทย 

 

9 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกจิการ 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 26,914,243 22,679,966 

ซ้ือสินทรัพย ์ 611,689 611,689 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ (86,415) (42,783) 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 13) (1,476,310) (1,476,310) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 25,963,207 21,772,562 

   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 27,908,549 23,650,065 

ซ้ือสินทรัพย ์ 659,916 659,916 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ (93,477) (69,270) 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 13) (1,454,722) (1,454,722) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 27,020,266 22,785,989 

 

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วา่ตอ้งถูกเวนคืนท่ีดินแปลงหน่ึงเพื่อก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยราคามูลค่าตามบัญชีของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่บนท่ีดินแปลงนั้นมีมูลค่าทั้ งส้ิน 47 ล้านบาท และ 

ค่าทดแทนท่ีดินจากการเวนคืนนั้นเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 45 ลา้นบาท ทั้งน้ีทางกลุ่มบริษทัจะยื่นอุทธรณ์เพื่อเรียกร้องให้ทาง รฟม.พิจารณา 

จ่ายค่าทดแทนท่ีดินจากการเวนคืนเพิ่มเติม ซ่ึงขณะน้ีผลของการพิจารณายงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 และข้อมูลทางการเงนิ 

 เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561  

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 149,535 

ซ้ือสินทรัพย ์ 32,773 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 13) (21,963) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 160,345 
  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 136,603 

ซ้ือสินทรัพย ์ 32,082 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 13) (19,383) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 149,302 

 

11 เงนิกู้ยืมจากสถาบนัทางการเงนิ 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 

หมุนเวยีน   

   - เงินกูย้มืระยะสั้น 4,454,396 3,071,478 

   - เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 900,000 900,000 

 5,354,396 3,971,478 

ไม่หมุนเวยีน   

   - เงินกูย้มืระยะยาว 425,000 1,100,000 

 5,779,396 5,071,478 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,071,478 8,019,770 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืสุทธิ 707,918 (1,775,960) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,779,396 6,243,810 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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11 เงนิกู้ยืมจากสถาบนัทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ในระหวา่งเดือนมกราคมถึงกนัยายนของปี พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินกูย้มืเพิ่มข้ึนจาํนวน 708 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

- เงินกูย้มืระยะสั้นแบบหมุนเวยีนสุทธิเพิ่มข้ึนจาํนวน 884 ลา้นบาท 

- ตัว๋แลกเงินสุทธิเพิ่มข้ึนจาํนวน 499 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5 ปีซ่ึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 150 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5 ปีซ่ึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 150 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 3 ปีซ่ึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 375 ลา้นบาท 

                      ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมียอดตัว๋แลกเงินคงคา้งอยูจ่าํนวน 499 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.6 ต่อปี 

 

ในระหวา่งเดือนมกราคมถึงกนัยายนของปี พ.ศ. 2560 บริษทัมีเงินกูย้มืลดลงจาํนวน 1,776 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

- เงินกูย้มืระยะสั้นแบบหมุนเวยีนสุทธิเพิ่มข้ึนจาํนวน 299 ลา้นบาท 

- ตัว๋แลกเงินสุทธิลดลงจาํนวน 200 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 7 ปีซ่ึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 1,200 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5 ปีซ่ึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 150  ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5 ปีซ่ึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 150 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 3 ปีซ่ึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 375 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัมียอดตัว๋แลกเงินคงคา้งอยูจ่าํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.6 ต่อปี 

 

กาํหนดชําระคืนของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ไม่เกิน 1 ปี 900,000 900,000 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 425,000 1,100,000 

 1,325,000 2,000,000 

 

12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 
     

เจา้หน้ีการคา้ 2,684,188 2,064,658 2,684,188 2,064,193 

เจา้หน้ีค่าภาษีอ่ืน 679,681 3,100,677 679,681 3,100,677 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 812,586 882,478 812,308 882,475 

 4,176,455 6,047,813 4,176,177 6,047,345 

 

เจา้หน้ีค่าภาษีอ่ืน เป็นเจา้หน้ีภาษีสรรพสามิต ซ่ึงเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 เงนิสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 6,044,083 5,319,229 6,104,097 5,364,452 

รายการปรับปรุง:     

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 9) 1,476,310 1,454,722 1,476,310 1,454,722 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 10) 21,963 19,383 21,963 19,383 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตุ ขอ้ 6) (966) (3,636) (966) (3,636) 

การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเพื่อแสดงมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 2,530 2,105 2,530 2,105 

ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  38,318 39,616 31,693 60,609 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (294,665) (297,927) - - 

รายไดด้อกเบ้ีย (5,152) (2,580) (142,054) (132,608) 

ตน้ทุนทางการเงิน 183,554 298,577 183,626 298,753 

รายไดเ้งินปันผล (56,700) (54,900) (410,724) (415,834) 

กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ (69,049) (9,204) (69,049) (9,204) 
     

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน     

   ลูกหน้ีการคา้ (847,085) 16,228 (847,085) 16,228 

   ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30 - 298 

   สินคา้คงเหลือ (3,952,558) (1,759,870) (3,952,558) (1,759,870) 

   ลูกหน้ีอ่ืน (1,311,047) (1,648) (1,311,047) (1,648) 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (435) (217,428) (6,737) (225,762) 

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี (177,099) (225,587) (15,471) (98,321) 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,902 (12,486) 13,903 (12,260) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,675,329) (203,099) (1,675,343) (198,431) 

   เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,281,088 2,416,870 1,272,684 2,424,475 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,489 97,607 19,489 97,607 

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,279 (5,208) 2,279 (5,208) 

เงนิสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 693,431 6,870,794 697,540 6,875,850 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด   

การซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 192,362 228,929 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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14 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัของธนาคารใหแ้ก่บุคคลภายนอก ซ่ึงเกิดจากการดาํเนินงาน

ตามปกติ เป็นจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: จาํนวน 77 ลา้นบาท) กลุ่มกิจการคาดวา่จะไม่มีหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญั 

ท่ีเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนักบัธนาคารน้ี 

 

15 ภาระผูกพนั 

 

ภาระผกูพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน จาํนวน 824 ลา้นบาท  

และจาํนวน 361 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ภาระผกูพันภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้ เช่า 

 

กลุ่มกิจการทาํสัญญาเช่าท่ีดินหลายแห่งเพื่อใชใ้นการให้บริการขายปลีก โดยเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิก ซ่ึงมีระยะเวลาเช่า 

อยูใ่นช่วงระหวา่ง 15 ปี ถึง 30 ปี สัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายขุองสญัญาไดเ้ม่ือส้ินสุดอายสุัญญาในราคาตลาด ณ วนัสุดทา้ยของอายสุญัญา

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 

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

ไม่เกิน 1 ปี 51,001 163,441 55,535 163,441 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 651,167 599,800 823,809 599,800 

เกิน 5 ปีข้ึนไป 1,098,890 930,349 5,201,154 930,349 

 1,801,058 1,693,590 6,080,498 1,693,590 

 

บริษทัยอ่ยบางแห่งใหบ้ริษทัเช่าท่ีดิน ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานเน่ืองจาก

เป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดมี้การแกไ้ขสญัญาเช่ากบับริษทัยอ่ยบางแห่งนั้น โดยไดมี้การขยายระยะเวลาการเช่าไป 30 ปี 

 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเต็ด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 65.43 จากบริษทั เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง อิงค ์และ  

ร้อยละ 0.56 จาก บริษทัอ่ืนในเครือ เอก็ซอนโมบิล กรุ๊ป เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  

 

กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดย บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเตด็ ซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวน

ร้อยละ 65.99 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 โดยบริษทัท่ีมีอาํนาจควบคุมสูงสุดคือ บริษทั เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ซ่ึงจดัตั้งในประเทศ

สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นจาํนวนหุน้ร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวายภุกัษ ์1 ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งโดยกระทรวงการคลงัโดยจาํนวนหุน้ 

ส่วนท่ีเหลือถูกถือโดยสถาบนัและนกัลงทุนรายยอ่ย  

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีสาํคญัไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 7 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

(ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ:   

- บริษทัยอ่ย - - 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 10,009,946 9,566,152 

 10,009,946 9,566,152 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายนํ้ ามนัปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

 

(ข) ซ้ือสินค้าและบริการ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ซ้ือสินคา้จาก:   

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 97,999,445 75,281,827 

รับบริการจาก:   

- บริษทัร่วม 614,477 618,000 

 98,613,922 75,899,827 

 

การซ้ือสินคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือนํ้ ามนัดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี การรับบริการ 

จากบริษทัร่วมเก่ียวขอ้งกบัการใชท่้อนํ้ามนัสาํหรับการส่งผลิตภณัฑข์องกลุ่มกิจการ การซ้ือสินคา้และบริการใชเ้กณฑร์าคาตลาด 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

(ค) ค่าใช้จ่าย 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 

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

ค่าใชจ่้ายจ่ายให:้     

- บริษทัยอ่ย - - 152,968 140,758 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,328,673 2,431,611 2,325,175 2,427,460 

 2,328,673 2,431,611 2,478,143 2,568,218 

 

ค่าใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสนบัสนุนโดยเรียกเกบ็ในราคาทุนหรือราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม 
 

(ง) ต้นทุนทางการเงนิ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 

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

ดอกเบ้ียรับจาก:     

- บริษทัยอ่ย - - 136,903 130,030 

 - - 136,903 130,030 
     

ดอกเบ้ียจ่ายให:้     

- บริษทัยอ่ย - - 72 177 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 112,854 194,514 112,854 194,514 

 112,854 194,514 112,926 194,691 

 

ดอกเบ้ียจ่ายกาํหนดมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืในตลาด ณ เวลาท่ีไดมี้การทาํสญัญากูย้มืเงิน 
 

(จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกจิการ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 53,820 59,429 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13,756 22,092 

 67,576 81,521 

 

ขอ้มูลขา้งตน้จดัทาํข้ึนตามกฎเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการส่ีรายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา และผูจ้ดัการทุกคนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

(ฉ) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจากการขาย ซ้ือสินค้า บริการและค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 

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

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     

- บริษทัยอ่ย - - 92,440 45,483 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - - - - 

 - - 92,440 45,483 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     

- บริษทัยอ่ย - - 28 8,180 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 9,569,078 8,354,556 9,568,697 8,354,446 

 9,569,078 8,354,556 9,568,725 8,362,626 

 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เก่ียวกบัดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ ขอ้ 16 ช) 

 

เจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแสดงถึงยอดเจ้าหน้ีสุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือและขายนํ้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีซ่ึงมีระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

 

(ช) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่:     

- บริษทัยอ่ย - - 2,941,270 2,887,873 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

(ช) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,887,873 2,748,600 

เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึน 98,099 73,770 

เงินใหกู้ย้มืจ่ายคืน (44,702) (23,248) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,941,270 2,799,122 

 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมคาํนวณมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสาํหรับลูกคา้

ชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 

(ซ) เงนิกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ส่วนหมุนเวยีน     

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก:     

   - บริษทัยอ่ย - - 911 9,803 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 8,297,063 2,274,913 8,297,063 2,274,913 

 8,297,063 2,274,913 8,297,974 2,284,716 

     

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาก:     

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 

 10,597,063 4,574,913 10,597,974 4,584,716 

     

ส่วนไม่หมุนเวยีน     

เงินกูย้มืระยะยาวจาก:     

   - บริษทัยอ่ย - - 1,312 1,748 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 975,000 2,700,000 975,000 2,700,000 

 975,000 2,700,000 976,312 2,701,748 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

(ซ) เงนิกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 

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 7,710,851 1,943,039 7,715,285 1,948,667 

เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด (3,413,701) (6,286,328) (3,427,463) (6,295,218) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 11,572,063 10,606,282 11,574,286 10,617,870 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

- เงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ณ ส้ินเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 มีจาํนวน 5,721 ลา้นบาท เงินกู้ยืม

ดงักล่าวมีวงเงิน 12,000 ลา้นบาท 

- เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภายใตส้ญัญากูย้มืและฝากเงินแบบเดินสะพดั ณ ส้ินเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561  

มีจาํนวน 2,576 ลา้นบาท 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีกาํหนดการจ่ายชาํระคืน 

ท่ีแน่นอนและดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมคาํนวณมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสําหรับลูกคา้ชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ปรับ

ดว้ยส่วนต่าง หรืออตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรับดว้ยส่วนต่าง 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

- เงินกูย้ืมจาํนวน 7,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี เร่ิมกูย้ืมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายไตรมาส  

รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมชาํระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย 

BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม  ณ  วันท่ี  30 กันยายน  พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจํานวน  

1,750 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เป็นจาํนวน 1,400 ลา้นบาท 
 

- เงินกู้ยืมจาํนวน 6,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน กนัยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายไตรมาส  

รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมชาํระคืนงวดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 วงเงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย 

BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม  ณ  วันท่ี  30 กันยายน  พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจํานวน  

900 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เป็นจาํนวน 400 ลา้นบาท 
 

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

รวมทั้งส้ิน 12 งวด โดยเร่ิมชาํระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย 

BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 625 ลา้นบาท  

ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เป็นจาํนวน 500 ลา้นบาท 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

(ซ) เงนิกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคาํนวณมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสาํหรับลูกคา้ชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ปรับดว้ยส่วนต่าง หรืออตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรับดว้ยส่วนต่าง 

 

กาํหนดชําระคืนของเงนิกู้ยืมระยะยาวกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 

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 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 975,000 2,700,000 976,312 2,701,748 

 3,275,000 5,000,000 3,276,312 5,001,748 

 

17 เงนิปันผลจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีมีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามญัสาํหรับปี พ.ศ. 2560 

ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,461 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

 

เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 692 

ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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