
 
 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
รวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าว 
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทว ี รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ .ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 651,850 482,648 651,850 482,648

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 7 7,510,549 6,289,896 7,510,549 6,289,896

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ฉ - 50 94,755 47,803

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 20,571,812 18,415,967 20,571,812 18,415,967

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,376,700 2,330,760 1,376,700 2,330,760

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,920,148 1,766,063 2,122,479 1,940,141

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 32,031,059 29,285,384 32,328,145 29,507,215

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 6 1,575,000 1,473,750 1,575,000 1,473,750

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8 2,307,681 2,194,255 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - - 114,589 114,589

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ช - - 3,049,211 3,035,705

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 10 25,737,416 25,999,722 21,532,526 21,794,832

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 156,433 160,958 156,433 160,958

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 494,147 537,283 380,562 423,700

คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี 2,184,789 2,074,810 2,714,197 2,694,946

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 23,615 23,820 23,343 23,548

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 32,479,081 32,464,598 31,275,221 31,451,388

รวมสินทรัพย 64,510,140 61,749,982 63,603,366 60,958,603

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 9 ถึง 22 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

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

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงินรวม
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ .ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 11 3,073,441 5,296,189 3,073,441 5,296,189

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 7,356,640 6,994,856 7,356,143 6,982,006

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ฉ 11,923,048 9,995,379 11,922,764 10,010,154

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปจากสถาบันการเงิน 11 1,225,000 1,400,000 1,225,000 1,400,000

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ซ 1,825,000 2,300,000 1,825,000 2,300,000

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ซ 7,047,596 4,749,161 7,048,514 4,750,079

ภาษีเงินไดคางจาย 194,617 776 193,433 -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานระยะส้ัน 872,285 851,261 872,285 851,261

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,517,627 31,587,622 33,516,580 31,589,689

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 1,025,000 1,200,000 1,025,000 1,200,000

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ซ 300,000 400,000 305,356 401,200

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานระยะยาว 2,725,399 2,728,319 2,725,399 2,728,319

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,878 1,943 1,878 1,943

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 4,052,277 4,330,262 4,057,633 4,331,462

รวมหนี้สิน 37,569,904 35,917,884 37,574,213 35,921,151

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 9 ถึง 22 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงินรวม
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ .ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนที่ออกและชําระแลว 

หุนสามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน

มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

สวนเกินมูลคาหุน 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

   สํารองตามกฎหมาย 1,000,901 1,000,901 1,000,901 1,000,901

ยังไมไดจัดสรร 4,269,011 3,241,873 3,363,182 2,452,481

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 555,998 474,998 558,178 477,178

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 26,932,802 25,824,664 26,029,153 25,037,452

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมสวนของเจาของ 26,940,236 25,832,098 26,029,153 25,037,452

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 64,510,140 61,749,982 63,603,366 60,958,603

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 9 ถึง 22 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงินรวม
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอ่ืน)

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุ พ .ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5 45,959,005 46,763,264 45,959,005 46,763,264

เงนิชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง 5 75,589 345,408 75,589 345,408

ตนทุนขายและการใหบริการ (43,375,071) (44,662,588) (43,378,463) (44,665,814)

กําไรขั้นตน 2,659,523 2,446,084 2,656,131 2,442,858

คาใชจายในการขาย (1,371,316) (1,267,323) (1,418,490) (1,313,509)

คาใชจายในการบริหาร (84,153) (82,827) (84,153) (82,827)

กําไรจากการขาย 5 1,204,054 1,095,934 1,153,488 1,046,522

รายไดอื่น 3,041 2,201 3,041 2,161

รายไดดอกเบี้ย 803 1,128 47,749 45,591

ตนทุนทางการเงิน (68,364) (51,861) (68,389) (51,904)

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 113,426 105,904 - -

กําไรกอนภาษีเงนิได 1,252,960 1,153,306 1,135,889 1,042,370

คาใชจายภาษีเงินได 9 (225,822) (200,104) (225,188) (207,415)

กําไรสําหรับงวด 1,027,138 953,202 910,701 834,955

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรบังวด -สุทธจิากภาษี :

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขาย 81,000 (387,000) 81,000 (387,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,108,138 566,202 991,701 447,955

การแบงปนกําไร :

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 1,027,138 953,202 910,701 834,955

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

1,027,138 953,202 910,701 834,955

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม :

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 1,108,138 566,202 991,701 447,955

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

1,108,138 566,202 991,701 447,955

กําไรตอหุนสําหรับการแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

(แสดงหนวยเปนบาทตอหุน)

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.30 0.28 0.26 0.24

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 9 ถึง 22 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

ภาระผูกพัน สวนแบงกาํไร รวมองคประกอบ รวมสวนของ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว - ยังไมไดจัดสรร - ผลประโยชน เบ็ดเสร็จอื่น อื่นของสวนของ ผูเปนเจาของ สวนไดเสียที่ไมมี รวมสวนของ

ชาํระแลว มูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย พนักงาน จากบริษัทรวม เจาของ ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม เจาของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ

   สําหรับงวด

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม - - - 953,202 (387,000) - - (387,000) 566,202 - 566,202

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 

   พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 6,231,674 1,267,200 (754,776) (2,180) 510,244 28,740,978 7,434 28,748,412

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

   พ.ศ. 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 3,241,873 1,150,200 (673,022) (2,180) 474,998 25,824,664 7,434 25,832,098

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ

   สําหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - 1,027,138 81,000 - - 81,000 1,108,138 - 1,108,138

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 

   พ.ศ. 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 4,269,011 1,231,200 (673,022) (2,180) 555,998 26,932,802 7,434 26,940,236

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิในหนา 9 ถงึ 22 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)

สวนของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กาํไรสะสม 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

รวมองคประกอบ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว - ยังไมไดจัดสรร - ภาระผูกพัน อื่นของสวน รวมสวนของ

ชาํระแลว มูลคาหุน สาํรองตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชนพนักงาน ของเจาของ เจาของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับงวด

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม - - - 834,955 (387,000) - (387,000) 447,955

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 5,374,543 1,267,200 (754,776) 512,424 27,886,027

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 2,452,481 1,150,200 (673,022) 477,178 25,037,452

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - 910,701 81,000 - 81,000 991,701

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 3,363,182 1,231,200 (673,022) 558,178 26,029,153

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิในหนา 9 ถงึ 22 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม 
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอ่ืน)

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุ พ .ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงนิสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 12 1,428,879 2,231,889 1,438,008 2,228,581

จายดอกเบี้ย (46,549) (53,312) (46,549) (53,366)

จายภาษีเงินได (9,094) (6,195) (8,867) (6,171)

เงนิสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,373,236 2,172,382 1,382,592 2,169,044

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจากการรับชําระหนี้เงินกูจากกิจการที่เก่ียวของกัน 14 ช - - 50 8,672

เงนิใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 14 ช - - (13,556) (852)

เงนิสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (348,326) (312,561) (348,326) (312,561)

เงนิสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 10 (3,357) (8,823) (3,357) (8,823)

เงนิสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5,490 1,326 5,490 1,326

ดอกเบี้ยรับ 803 1,128 797 1,128

เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (345,390) (318,930) (358,902) (311,110)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดจายสุทธิจากเงินกูยืมระยะส้ัน (2,222,748) (976,147) (2,222,748) (976,147)

เงนิสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (350,000) (225,000) (350,000) (225,000)

เงนิสดรับสุทธิจากเงินกูยืมระยะส้ัน

จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,289,104 207,701 2,289,104 198,838

เงนิสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (575,000) (575,000) (575,123) (575,046)

เงนิสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 4,279 4,427

เงนิสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (858,644) (1,568,446) (854,488) (1,572,928)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 169,202 285,006 169,202 285,006

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 482,648 448,169 482,648 448,169

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 651,850 733,175 651,850 733,175

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 9 ถึง 22 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดซึ่งจัดต้ังและจดทะเบียนในประเทศไทย  

โดยที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551  

 

บริษัทและบริษัทย่อย (เรียกรวมว่ำ “กลุ่มกิจกำร”) ประกอบธุรกิจกำรกลั่นซึ่งรวมไปถึงเครือข่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมันค้ำปลีก  

กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรโรงกลั่นน้ ำมันและโรงงำนผลิตภัณฑ์เคมีที่อ ำเภอศรีรำชำ ประเทศไทย ทั้งนี้กลุ่มกิจกำรมีคลังน้ ำมัน

และสถำนีบริกำรน้ ำมันทั่วประเทศส ำหรับจัดเก็บและจัดจ ำหน่ำยน้ ำมันขำยปลีก โดยผ่ำนสถำนีบริกำรขำยตรงให้กับลูกค้ำ

ทำงด้ำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ภำยในประเทศ และด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มกิจกำรได้เกี่ยวข้องกับ  

กำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมีให้แก่ลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

บริษัทเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในบริษัท 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่  

7 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอ่ืนเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของรอบปีบัญชี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ภำษำไทยที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับภำษำไทยเป็นหลัก 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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3 นโยบำยกำรบญัช ี

 

นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำ

งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่  1 มกรำคม 

พ.ศ.2562 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ยกเว้นเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคบัใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และมีผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำร 

 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ได้แก่ 

 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

   ฉบับที่ 16 

เรื่อง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน 

   ต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

   ฉบับที่ 19 

เรื่อง กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 

มำตรฐำนเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมูลค่ำและกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์

ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง และกำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรรับรู้สัญญำเช่ำเกือบทั้งหมดที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจกำร

ต้องรับรู้สินทรัพย์ (สิทธิในกำรใช้สินทรัพย์ที่เช่ำ) และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสัญญำเช่ำระยะสั้นหรือ 

เป็นสัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำต่ ำ 

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุม่กิจกำรไมไ่ด้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินที่มกีำรปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหำรของกลุ่ม

กิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช ้

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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4 ประมำณกำรทำงบญัช ี 

 

กำรประมำณกำร และกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและ

ปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจกำรจัดท ำกำร

ประมำณกำรและก ำหนดสมมติฐำนโดยค ำนึงถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต ซึ่งผลของกำรประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่เท่ำกับตัวเลข

ที่เกิดขึ้นจริง  

 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคัญในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชขีองกลุ่มกิจกำรและ

แหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

5 ขอ้มลูตำมสว่นงำนและรำยได ้

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำรประกอบด้วยธุรกิจ 2 ส่วน ดังนี้  

 

• ส่วนธุรกิจกำรกลั่นน้ ำมันและจัดจ ำหน่ำยน้ ำมัน และ 

• ส่วนธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

 กำรกลัน่น้ ำมนัและ 

จดัจ ำหนำ่ยน้ ำมนั 

ผลติและจ ำหนำ่ย 

ปโิตรเคม ี

รวม 

    

รวมรำยได้จ ำแนกตำมส่วนธุรกจิ 46,502,249 7,551,858 54,054,107 

รำยได้ระหว่ำงส่วนธรุกิจ (4,928,915) (3,090,598) (8,019,513) 

รวมรำยได ้ 41,573,334 4,461,260 46,034,594 

    

ก ำไรจำกกำรขำยตำมสว่นงำน 981,781 222,273 1,204,054 

    

รำยได้จำกสัญญำที่ท ำจำกลกูค้ำ    

จังหวะเวลำกำรรับรูร้ำยได ้    

- เมื่อปฏบิัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น  

(point in time) 

 

41,504,870 

 

4,448,981 

 

45,953,851 

- ตลอดช่วงเวลำที่ปฏบิัติตำมภำระทีต้่องปฏิบัติ 

(over time) 

 

12,741 

 

12,279 

 

25,020 

รวม 41,517,611 4,461,260 45,978,871 

    

รำยได้อ่ืนที่ไมไ่ด้มำจำกสญัญำที่ท ำจำกลูกค้ำ 55,723 - 55,723 

รวมรำยได ้ 41,573,334 4,461,260 46,034,594 

 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

 กำรกลัน่น้ ำมนัและ 

จดัจ ำหนำ่ยน้ ำมนั 

ผลติและจ ำหนำ่ย 

ปโิตรเคม ี

รวม 

    

รวมรำยได้จ ำแนกตำมส่วนธุรกจิ 48,544,531 7,455,495 56,000,026 

รำยได้ระหว่ำงส่วนธรุกิจ (5,487,722) (3,403,632) (8,891,354) 

รวมรำยได ้ 43,056,809 4,051,863 47,108,672 

    

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรขำยตำมสว่นงำน 1,234,488 (138,554) 1,095,934 

 

ข้อมูลรำยได้ตำมส่วนงำนส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 จัดท ำขึ้นภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 

เรื่องรำยได้  

 

6 มลูคำ่ยตุธิรรม 

 

กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของ

ระดับข้อมูลสำมำรถแสดงได้ดังนี้ 

 

• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน  

• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 

ข้อมูลรำคำตลำด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  

• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ 

ไม่สำมำรถสังเกตได้) 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและ 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  

  

เงนิลงทนุเผือ่ขำย   

ตรำสำรทุน 1,575,000 1,473,750 

 

กลุ่มกิจกำรและกิจกำรไม่มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2 หรือ 3 และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเทคนิค

ในกำรประเมินมูลค่ำในระหว่ำงงวด 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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7 ลกูหนีก้ำรคำ้ – สทุธ ิ

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและ 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม  31 ธนัวำคม  

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  

   

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 7,449,718 6,221,910 

เกินก ำหนดช ำระ :   

   - ไมเ่กิน 3 เดือน 58,944 53,061 

   - 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,587 14,625 

   - 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - 

   - เกินกว่ำ 12 เดือน 14,653 14,653 

 7,524,902 6,304,249 

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ ข้อ 12) (14,353) (14,353) 

รวม 7,510,549 6,289,896 

 

8 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจัดต้ังและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปนี้ 

 

 วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 และ 

วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 ชนดิของธรุกจิ อัตรำรอ้ยละ 

  ของหุน้สำมญัทีถ่อื 

   

บรษิทัยอ่ย   

   บริษัท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซิส (ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 

   และผลิตภณัฑ์พิเศษ 100.00 

   บริษัท วิสำหกจิส่งเสริมอุตสำหกรรม จ ำกัด ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 100.00 

   บริษัท ร่วมพัฒนำอุตสำหกิจ จ ำกัด และบริษัทย่อย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 100.00 

      - บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ ำกัด ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 99.99 

   

บรษิทัรว่ม   

   บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด ขนส่ง 20.78 

 

อัตรำร้อยละของหุ้นที่ถือข้ำงต้นได้รวมถึงผลกระทบของกำรถือหุ้นสำมัญทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมผลกระทบของ 

กำรถือหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทมิได้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยบริษัทย่อยเหล่ำนี้ แต่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยทำงกำรเงิน

และกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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9 คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้

 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 มนีำคม  31 มนีำคม  31 มนีำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ภำษีเงินได้งวดปัจจบุัน 202,934 170,771 202,300 169,860 

ภำษีเงินได้รอตัดบัญช ี 22,888 29,333 22,888 37,555 

รวม 225,822 200,104 225,188 207,415 

 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ต้ังค้ำงจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำรโดยใช้อัตรำภำษีเดียวกันกับที่ใช้กับอัตรำ

ของก ำไรรวมทั้งปีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี  

 

10 ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ ์– สทุธ ิและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ

 

กำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562  

มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ทีด่นิ อำคำร  

และอปุกรณ ์

สนิทรพัย ์

ไมม่ตีวัตน 

ทีด่นิ อำคำร  

และอปุกรณ ์

สนิทรพัย ์

ไมม่ตีวัตน 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 25,999,722 160,958 21,794,832 160,958 

ซื้อสินทรัพย์ 240,787 3,357 240,787 3,357 

จ ำหน่ำยสินทรัพย์ (9,240) - (9,240) - 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (493,853) (7,882) (493,853) (7,882) 

รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 25,737,416 156,433 21,532,526 156,433 

 

11 เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

สว่นหมนุเวยีน   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,073,441 5,296,189 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี 1,225,000 1,400,000 

 4,298,441 6,696,189 
   

สว่นไมห่มนุเวยีน   

เงินกู้ยืมระยะยำว 1,025,000 1,200,000 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด 5,323,441 7,896,189 



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมส ำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม  31 มนีำคม 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 7,896,189 5,071,478 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมสทุธิ (2,572,748) (1,201,146) 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด 5,323,441 3,870,332 

 

ในระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงมีนำคมของปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมลดลงจ ำนวน 2,573 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุทธิลดลงจ ำนวน 1,724 ล้ำนบำท 

- ต๋ัวแลกเงินสุทธิลดลงจ ำนวน 499 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 5 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 50 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 5 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 50 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 3 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 125 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 3 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 125 ล้ำนบำท 

 

ในระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงมีนำคมของปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมลดลงจ ำนวน 1,201 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุทธิลดลงจ ำนวน 976 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 5 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 50 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 5 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 50 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 3 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 125 ล้ำนบำท 

 

12 เงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม 31 มนีำคม  31 มนีำคม  31 มนีำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 1,252,960 1,153,306 1,135,889 1,042,370 

รำยกำรปรับปรุง:     

ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ ข้อ 10) 493,853 479,719 493,853 479,719 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ข้อ 10) 7,882 7,281 7,882 7,281 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมำยเหตุ ข้อ 7) - (1,420) - (1,420) 

กำรลดมลูค่ำสินค้ำคงเหลือเพื่อแสดงมูลค่ำสุทธิ 

   ที่คำดว่ำจะได้รบั - 12,067 - 12,067 

ขำดทุนจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,750 4,401 3,750 4,401 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วม (113,426) (105,904) - - 

รำยได้ดอกเบี้ย (803) (1,128) (47,749) (45,591) 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 68,364 51,861 68,389 51,904 

ก ำไร(ขำดทุน)ที่ยังไมร่ับรู้จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ     

   ต่ำงประเทศสุทธ ิ 86,090 (122,908) 86,090 (122,908) 
  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม 31 มนีำคม  31 มนีำคม  31 มนีำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน     

   ลูกหนีก้ำรค้ำ (1,212,332) (462,706) (1,212,332) (462,706) 

   ลูกหนีก้ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 50 - - - 

   สินค้ำคงเหลือ (2,155,845) (3,897,184) (2,155,845) (3,897,184) 

   ลูกหนี้อ่ืน 954,063 (422,591) 954,063 (422,591) 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (154,085) (177,983) (182,338) (200,159) 

   ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตัดบัญช ี (109,979) (13,603) (19,251) 62,872 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 205 (47) 205 (47) 

   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 468,000 125,536 480,354 125,766 

   เจ้ำหนี้กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 1,822,093 5,598,491 1,807,009 5,590,106 

   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 18,104 4,713 18,104 4,713 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (65) (12) (65) (12) 

เงนิสดรบัจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 1,428,879 2,231,889 1,438,008 2,228,581 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 31 มนีำคม  31 มนีำคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

กำรซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 138,220 202,317 

 

13 ภำระผกูพนัและเหตกุำรณท์ีอ่ำจเกดิขึน้ 

 

13.1 ภำระผกูพนัรำยจำ่ยฝำ่ยทนุ 

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

จ ำนวน 654 ล้ำนบำท และจ ำนวน 666 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

13.2 สญัญำเชำ่ด ำเนนิงำนทีย่กเลกิไมไ่ด ้- กรณกีลุม่บรษิทัเปน็ผูเ้ชำ่ 

 

กลุ่มกิจกำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำรให้บริกำรขำยปลีก โดยเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิก 

ซึ่งมีระยะเวลำเช่ำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่ำง 15 ปี ถึง 30 ปี สัญญำเช่ำส่วนใหญ่สำมำรถต่ออำยุของสัญญำได้เมื่อสิ้นสุด

อำยุสัญญำในรำคำตลำด ณ วันสุดท้ำยของอำยุสัญญำ 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม  31 ธนัวำคม  31 มนีำคม  31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ภำยใน 1 ป ี 124,262 164,551 128,797 169,085 

เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 710,851 697,251 934,572 886,846 

เกินกว่ำ 5 ป ี 1,146,728 1,132,103 5,452,667 5,222,965 

รวม 1,981,841 1,993,905 6,516,036 6,278,896 

 

13.3 หนีส้นิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันของธนำคำรให้แก่บุคคลภำยนอก  

ซึ่งเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ เป็นจ ำนวนเงิน 81 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 80 ล้ำนบำท) 

กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มีหนี้สินที่มีสำระส ำคัญที่เกิดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันกับธนำคำรนี้ 

 

14 รำยกำรกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ได้เข้ำซื้อหุ้นร้อยละ 65.43 จำกบริษัท เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล 

โฮลดิ้ง อิงค์ และ ร้อยละ 0.56 จำก บริษัทอ่ืนในเครือ เอ็กซอนโมบิล กรุ๊ป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557  

 

กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ซึ่งจัดต้ังในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษัท  

คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 65.99 ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทที่มีอ ำนำจควบคุมสูงสุดคือ บริษัท เอ็กซอน โมบิล  

คอร์ปอเรชั่นซึ่งจัดต้ังในประเทศสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนั้นจ ำนวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวำยุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวม

ที่จัดต้ังโดยกระทรวงกำรคลัง โดยจ ำนวนหุ้นส่วนที่เหลือถูกถือโดยสถำบันและนักลงทุนรำยย่อย  

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ส ำคัญได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ ข้อ 8 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบคุคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 

ก) รำยกำรจำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม  31 มนีำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร:   

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 2,640,510 3,544,573 

รวม 2,640,510 3,544,573 

 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำยผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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ข) ซื้อสนิคำ้และบรกิำร 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม  31 มนีำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

ซื้อสนิคำ้จำก:   

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 30,374,559 34,115,144 

รบับรกิำรจำก:   

   - บริษัทร่วม 200,255 208,620 

รวม 30,574,814 34,323,764 

 

กำรซื้อสินค้ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  

กำรรับบริกำรจำกบริษัทร่วมเกี่ยวข้องกับกำรใช้ท่อน้ ำมันส ำหรับกำรส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกิจกำร กำรซื้อสินค้ำ  

และบริกำรใช้เกณฑ์รำคำตลำด 

 

ค) คำ่ใชจ้ำ่ย 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม  31 มนีำคม 31 มนีำคม  31 มนีำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยให:้     

   - บริษัทย่อย - - 53,569 50,935 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 858,472 725,571 857,051 724,388 

รวม 858,472 725,571 910,620 775,323 
 

ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรสนับสนุนโดยเรียกเก็บในรำคำทุนหรือรำคำทุนบวกส่วนเพิ่ม 
 

ง) ตน้ทนุทำงกำรเงนิ - สทุธ ิ

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม  31 มนีำคม 31 มนีำคม  31 มนีำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ดอกเบีย้รบัจำก:     

   - บริษัทย่อย - - 46,951 44,463 

รวม - - 46,951 44,463 

 

ดอกเบีย้จำ่ยให:้ 

    

   - บริษัทย่อย - - 26 43 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 38,907 33,313 38,907 33,313 

รวม 38,907 33,313 38,933 33,356 

 

ดอกเบี้ยจ่ำยและดอกเบี้ยรับก ำหนดมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลำด ณ เวลำที่ได้มีกำรท ำสัญญำกู้ยืมเงิน  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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จ) คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม  31 มนีำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสั้นอ่ืน 17,495 17,482 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 4,558 4,515 

รวม 22,053 21,997 

 

ข้อมูลข้ำงต้นจัดท ำขึ้นตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง

กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรสี่รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผู้จัดกำรลงมำ และผู้จัดกำรทุกคนที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
 

ฉ) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรขำย ซือ้สินคำ้ บรกิำร และคำ่ใชจ้ำ่ย 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม  31 ธนัวำคม  31 มนีำคม  31 ธนัวำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ลกูหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     

   - บริษัทย่อย - - 94,755 47,803 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน - 50 - - 

รวม - 50 94,755 47,803 

     

เจำ้หนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     

   - บริษัทย่อย - - 34 14,868 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 11,923,048 9,995,379 11,922,730 9,995,286 

รวม 11,923,048 9,995,379 11,922,764 10,010,154 

 

ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เกี่ยวกับดอกเบี้ยค้ำงรับจำกเงินให้กู้ยืมระยะยำว (หมำยเหตุ ข้อ 14 ช) 

 

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแสดงถึงยอดเจ้ำหนี้สุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซื้อและขำยน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งมีระยะเวลำกำรให้สินเชื่อตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 

 

ช) เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม  31 ธนัวำคม  31 มนีำคม  31 ธนัวำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก:่     

   - บริษัทย่อย - - 3,049,211 3,035,705 

รวม - - 3,049,211 3,035,705 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถวิเครำะห์ได้ ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม  31 มนีำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,035,705 2,887,873 

เงินให้กู้ยืมเพิม่ขึ้น 13,556 852 

เงินให้กู้ยืมจ่ำยคืน (50) (8,672) 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด 3,049,211 2,880,053 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค ำนวณมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ส ำหรับลูกค้ำชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

 

ซ) เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม  31 ธนัวำคม  31 มนีำคม  31 ธนัวำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

สว่นหมนุเวยีน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำก:     

   - บริษัทย่อย - - 918 918 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 7,047,596 4,749,161 7,047,596 4,749,161 

รวม 7,047,596 4,749,161 7,048,514 4,750,079 

     

เงินกู้ยืมระยะยำวทีถ่ึงครบก ำหนดช ำระ 

   ภำยใน 1 ปี จำก: 

    

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 1,825,000 2,300,000 1,825,000 2,300,000 

รวม 8,872,596 7,049,161 8,873,514 7,050,079 

     

สว่นไมห่มนุเวยีน     

เงินกู้ยืมระยะยำวจำก:     

   - บริษัทย่อย - - 5,356 1,200 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 300,000 400,000 300,000 400,000 

รวม 300,000 400,000 305,356 401,200 

 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถวิเครำะห์ได้ ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม  31 มนีำคม  31 มนีำคม  31 มนีำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด 7,449,161 7,274,913 7,451,279 7,286,464 

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 2,444,409 207,730 2,448,688 212,156 

เงินกู้จ่ำยคืนระหว่ำงงวด (720,974) (575,000) (721,097) (583,909) 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด 9,172,596 6,907,643 9,178,870 6,914,711 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน ประกอบด้วย 

 

- เงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ณ สิ้นเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 4,644 ล้ำนบำท 

เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีวงเงิน 12,000 ล้ำนบำท 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งภำยใต้สัญญำกู้ยืมและฝำกเงินแบบเดินสะพัด ณ สิ้นเดือน

มีนำคม พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 2,404 ล้ำนบำท 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันไม่มีก ำหนดกำร

จ่ำยช ำระคืนที่แน่นอน และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค ำนวณมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส ำหรับลูกค้ำชั้นดีของธนำคำร

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ปรับด้วยส่วนต่ำง หรืออัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรับด้วยส่วนต่ำง 

 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน ประกอบด้วย 

 

- เงินกู้ยืมจ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืน 

เป็นรำยไตรมำส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ .2558 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 

วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืม

ดังกล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 1,050 ล้ำนบำท ซึ่งจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจ ำนวน 

 

- เงินกู้ยืมจ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืน 

เป็นรำยไตรมำส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนมกรำคม พ.ศ .2559 ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 

วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืม

ดังกล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 700 ล้ำนบำท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 400 ล้ำนบำท 

 

- เงินกู้ยืมจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืน 

เป็นรำยไตรมำส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 

วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืม

ดังกล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 375 ล้ำนบำท ซึ่งจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจ ำนวน 

 

อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันค ำนวณมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส ำหรับลูกค้ำชั้นดี  

ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ปรับด้วยส่วนต่ำง หรืออัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ(BIBOR)  

ปรับด้วยส่วนต่ำง 

  



บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหวำ่งกำลสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหนว่ยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอ่ืน) 
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15     เหตกุำรณภ์ำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำน 

 

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมี 

ผลบังคับใช้เมื่อพ้นก ำหนด 30 วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรับ

พนักงำนที่เกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วัน ของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วัน 

ของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรก ำลังประเมินผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยนี้ต่องบกำรเงินของ 

กลุ่มกิจกำร 

 

เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีมีมติโดยเสียงข้ำงมำกอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมัญเพิ่มเติม

ส ำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346 ล้ำนบำท และบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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