
 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วั นที่  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับ 

งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหาร

ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า 

เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล

ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้า 

ไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า 

จึงไมอ่าจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล

ดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญ

จากการสอบทานของข้าพเจ้า  

 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

 

 

 

 

 

พงทวี  รัตนะโกเศศ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 

กรุงเทพมหานคร 

6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอ่ืน)

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 637,149 482,648 637,149 482,648

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 7 6,391,469 6,289,896 6,391,469 6,289,896

ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 13 ฉ - 50 49,068 47,803

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 18,790,833 18,415,967 18,790,833 18,415,967

ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 1,041,501 2,330,760 1,041,501 2,330,760

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,547,531 1,766,063 1,743,350 1,940,141

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 28,408,483 29,285,384 28,653,370 29,507,215

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 6 1,597,500 1,473,750 1,597,500 1,473,750

เงินลงทุนในบริษัทรวม 2,039,706 2,194,255 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 114,589 114,589

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 13 ช - - 3,151,743 3,035,705

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 25,636,406 25,999,722 21,431,516 21,794,832

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 153,139 160,958 153,139 160,958

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 558,326 537,283 444,743 423,700

คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี 2,408,839 2,074,810 2,892,611 2,694,946

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 578,961 23,820 578,689 23,548

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 32,972,877 32,464,598 32,093,890 31,451,388

รวมสินทรัพย 61,381,360 61,749,982 60,747,260 60,958,603

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 23 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

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

ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอ่ืน)

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 10 3,349,548 5,296,189 3,349,548 5,296,189

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 6,996,993 6,994,856 6,996,950 6,982,006

เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 13 ฉ 8,279,138 9,995,379 8,278,972 10,010,154

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปจากสถาบันการเงิน 10 1,483,333 1,400,000 1,483,333 1,400,000

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปจากกิจการที่เก่ียวของกัน 13 ซ 1,583,333 2,300,000 1,583,333 2,300,000

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 13 ซ 7,932,469 4,749,161 7,933,362 4,750,079

ภาษีเงินไดคางจาย 99 776 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังานระยะสั้น 843,417 851,261 843,417 851,261

รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,468,330 31,587,622 30,468,915 31,589,689

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10 1,716,667 1,200,000 1,716,667 1,200,000

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน 13 ซ 666,667 400,000 667,544 401,200

ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังานระยะยาว 2,843,068 2,728,319 2,843,068 2,728,319

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,854 1,943 1,854 1,943

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5,228,256 4,330,262 5,229,133 4,331,462

รวมหนี้สิน 35,696,586 35,917,884 35,698,048 35,921,151

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 23 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอ่ืน)

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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

ทุนท่ีออกและชําระแลว 

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 2,995,549 3,241,873 2,365,241 2,452,481

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 573,998 474,998 576,178 477,178

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 25,677,340 25,824,664 25,049,212 25,037,452

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมสวนของเจาของ 25,684,774 25,832,098 25,049,212 25,037,452

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 61,381,360 61,749,982 60,747,260 60,958,603

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 23 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอ่ืน)

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

รายไดจากการขายและการใหบริการ 45,581,325 50,150,851 45,581,325 50,150,851

เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง 166,580 331,418 166,580 331,418

ตนทุนขายและการใหบริการ (45,463,292) (45,560,180) (45,466,723) (45,563,446)

กําไรขั้นตน 284,613 4,922,089 281,182 4,918,823

คาใชจายในการขาย (1,477,152) (1,398,469) (1,519,382) (1,438,803)

คาใชจายในการบริหาร (80,124) (74,186) (80,124) (74,186)

(ขาดทุน) กําไรจากการขาย (1,272,663) 3,449,434 (1,318,324) 3,405,834

รายไดอื่น 54,221 48,649 420,194 409,253

รายไดดอกเบี้ย 3,307 3,309 52,374 49,417

ตนทุนทางการเงิน (81,907) (62,671) (81,927) (62,691)

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 94,296 99,896 - -

(ขาดทุน) กําไรกอนภาษีเงนิได (1,202,746) 3,538,617 (927,683) 3,801,813

เครดิต (คาใชจาย) ภาษีเงินได 276,132 (672,759) 275,828 (674,901)

(ขาดทุน) กําไรสําหรับงวด (926,614) 2,865,858 (651,855) 3,126,912

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -สุทธิจากภาษี :

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมเงินลงทุนเผ่ือขาย 18,000 (162,000) 18,000 (162,000)

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (908,614) 2,703,858 (633,855) 2,964,912

การแบงปน (ขาดทุน) กําไร :

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (927,376) 2,865,096 (651,855) 3,126,912

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 762 762 - -

(926,614) 2,865,858 (651,855) 3,126,912

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (909,376) 2,703,096 (633,855) 2,964,912

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 762 762 - -

(908,614) 2,703,858 (633,855) 2,964,912

(ขาดทุน) กําไรตอหุนสําหรับการแบงปน (ขาดทุน) กําไร

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

(แสดงหนวยเปนบาทตอหุน)

(ขาดทุน) กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (0.27) 0.83 (0.19) 0.90

หมายเหตุประกอบขอมลูทางการเงินในหนา 10 ถึง 23 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอ่ืน)

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5 91,540,330 96,914,115 91,540,330 96,914,115

เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง 5 242,169 676,826 242,169 676,826

ตนทุนขายและการใหบริการ (88,838,363) (90,222,768) (88,845,186) (90,229,260)

กําไรขั้นตน 2,944,136 7,368,173 2,937,313 7,361,681

คาใชจายในการขาย (2,848,468) (2,665,792) (2,937,872) (2,752,312)

คาใชจายในการบริหาร (164,277) (157,013) (164,277) (157,013)

(ขาดทุน) กําไรจากการขาย 5 (68,609) 4,545,368 (164,836) 4,452,356

รายไดอื่น 57,262 50,850 423,235 411,414

รายไดดอกเบี้ย 4,110 4,437 100,123 95,008

ตนทุนทางการเงิน (150,271) (114,532) (150,316) (114,595)

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 207,722 205,800 - -

กําไรกอนภาษีเงนิได 50,214 4,691,923 208,206 4,844,183

เครดิต (คาใชจาย) ภาษีเงินได 8 50,310 (872,863) 50,640 (882,316)

กําไรสําหรับงวด 100,524 3,819,060 258,846 3,961,867

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี :

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมเงินลงทุนเผ่ือขาย 99,000 (549,000) 99,000 (549,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 199,524 3,270,060 357,846 3,412,867

การแบงปนกําไร :

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 99,762 3,818,298 258,846 3,961,867

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 762 762 - -

100,524 3,819,060 258,846 3,961,867

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม :

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 198,762 3,269,298 357,846 3,412,867

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 762 762 - -

199,524 3,270,060 357,846 3,412,867

กําไรตอหุนสําหรับการแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

(แสดงหนวยเปนบาทตอหุน)

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.03 1.10 0.07 1.14

หมายเหตุประกอบขอมลูทางการเงินในหนา 10 ถึง 23 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

ภาระผูกพัน สวนแบงกําไร รวมองคประกอบ รวมสวนของ

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

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เผื่อขาย พนักงาน จากบริษัทรวม เจาของ ของบริษัทใหญ อาํนาจควบคุม 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

การเปลี่ยนแปลงในสวนของ

   เจาของสําหรับงวด

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

เงินปนผลจาย - - - (3,460,858) - - - - (3,460,858) (762) (3,461,620)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

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

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

การเปลี่ยนแปลงในสวนของ

   เจาของสําหรับงวด

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - 99,762 99,000 - - 99,000 198,762 762 199,524

เงินปนผลจาย 14 - - - (346,086) - - - - (346,086) (762) (346,848)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

   30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 2,995,549 1,249,200 (673,022) (2,180) 573,998 25,677,340 7,434 25,684,774

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิในหนา 10 ถึง 23 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ )

สวนของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรสะสม 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

 ภาระผูกพัน รวมองคประกอบ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว - ยังไมไดจัดสรร - ผลประโยชน อื่นของสวน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน สาํรองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย พนักงาน 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

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

เงินปนผลจาย - - - (3,460,858) - - - (3,460,858)

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - 258,846 99,000 - 99,000 357,846

เงินปนผลจาย 14 - - - (346,086) - - - (346,086)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 2,365,241 1,249,200 (673,022) 576,178 25,049,212

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงนิระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม 
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บรษิัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(จํานวนเงนิเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงนิสด (ใชไป) ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11 (449,619) 1,008,840 (433,414) 1,012,820

จายดอกเบี้ย (119,156) (119,786) (119,190) (119,877)

รับคืน (จาย) ภาษีเงินได 31,421 (496,103) 32,426 (495,410)

เงนิสดสุทธิ (ใชไป) ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน (537,354) 392,951 (520,178) 397,533

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจากการรับชําระหนี้เงินกูจากกิจการที่เก่ียวของกัน 13 ช - - 50 43,803

เงนิใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 13 ช - - (116,088) (96,955)

เงนิสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (737,550) (509,776) (737,550) (509,776)

เงนิสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 9 (8,031) (20,375) (8,031) (20,375)

เงนิสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 8,634 44,744 8,634 7,737

ดอกเบี้ยรับ 4,110 4,437 98,858 94,383

เงนิปนผลรับจากบริษัทยอย - - 3,700 4,000

เงนิปนผลรับจากบริษัทรวม 362,271 350,024 362,271 350,024

เงนิปนผลรับจากเงนิลงทุนเผื่อขาย 51,300 46,350 51,300 46,350

เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (319,266) (84,596) (336,856) (80,809)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสด (จาย) รับสุทธิจากเงินกูยืมระยะส้ัน (1,946,641) 1,613,522 (1,946,641) 1,613,522

เงนิสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (700,000) (450,000) (700,000) (450,000)

เงนิสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 1,300,000 - 1,300,000 -

เงนิสดรับสุทธิจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 3,154,610 3,645,621 3,154,584 3,636,729

เงนิสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (1,150,000) (1,150,000) (1,154,601) (1,154,666)

เงนิสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 700,000 - 704,279 4,427

เงนิปนผลจายใหแกเจาของของกลุมกิจการ 14 (346,086) (3,460,858) (346,086) (3,460,858)

เงนิปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (762) (762) - -

เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,011,121 197,523 1,011,535 189,154

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 154,501 505,878 154,501 505,878

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 637,149 954,047 637,149 954,047

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 23 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

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

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 

10 

 

1 ขอ้มลูทั่วไป 

 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดย

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

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551  

 

บริษัทและบริษัทย่อย (เรียกรวมว่ำ “กลุ่มกิจกำร”) ประกอบธุรกิจกำรกลั่นซึ่งรวมไปถึงเครือข่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมันค้ำปลีก 

กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรโรงกลั่นน้ ำมันและโรงงำนผลิตภัณฑ์เคมีที่อ ำเภอศรีรำชำ ประเทศไทย ทั้งนี้กลุ่มกิจกำรมี  

คลังน้ ำมันและสถำนีบริกำรน้ ำมันทั่วประเทศส ำหรับจัดเก็บและจัดจ ำหน่ำยน้ ำมันขำยปลีก โดยผ่ำนสถำนีบริกำรขำยตรง

ให้กับลูกค้ำทำงด้ำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ภำยในประเทศ และด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มกิจกำรได้

เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมีให้แก่ลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

บริษัทเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในบริษัท 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 

6 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงิน 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 

เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของรอบปีบัญชี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงิน

ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล

ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็นหลัก 

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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3 นโยบำยกำรบัญช ี

 

นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำร

จัดท ำงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ยกเว้นเรื่อง

กำรเปิดเผยข้อมูล 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 

 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ได้แก่ 

 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

   ฉบับที่ 19 

เรื่อง กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 

  

 

มำตรฐำนเก่ียวกับเครื่องมือทำงกำรเงินกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมูลค่ำและกำรตัดรำยกำร

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง และ

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรรับรู้สัญญำเช่ำเกือบทั้งหมดที่กลุ่มกิจกำรเป็น 

ผู้เช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป 

กลุ่มกิจกำรต้องรับรู้สินทรัพย์ (สิทธิในกำรใช้สินทรัพย์ที่เช่ำ) และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสัญญำเช่ำ

ระยะสั้นหรือเป็นสัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำต่ ำ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหำรของ 

กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช้ 

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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4 ประมำณกำรทำงบัญช ี 

 

กำรประมำณกำร และกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต

และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจกำร

จัดท ำกำรประมำณกำรและก ำหนดสมมติฐำนโดยค ำนึงถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต ซึ่งผลของกำรประมำณกำรทำงบัญชีอำจ

ไม่เท่ำกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง  

 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคัญในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร

และแหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

5 ขอ้มลูตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำรประกอบด้วยธุรกิจ 2 ส่วน ดังนี้  

 

• ส่วนธุรกิจกำรกลั่นน้ ำมันและจัดจ ำหน่ำยน้ ำมัน และ 

• ส่วนธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 

 กำรกลัน่น้ ำมนัและ 

จดัจ ำหนำ่ยน้ ำมนั 

ผลติและจ ำหนำ่ย 

ปิโตรเคม ี

 

รวม 

    

รวมรำยได้จ ำแนกตำมส่วนธุรกิจ 93,564,709 14,810,273 108,374,982 

รำยได้ระหว่ำงส่วนธุรกิจ (10,275,349) (6,317,134) (16,592,483) 

รวมรำยได ้ 83,289,360 8,493,139 91,782,499 

    

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 412,568 (481,177) (68,609) 

    

รำยได้จำกสัญญำที่ท ำจำกลูกค้ำ    

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้    

-  เม่ือปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น  

       (point in time) 

82,913,079 8,478,874 91,391,953 

-  ตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติ  

        (over time) 

 

23,076 

 

14,265 

 

37,341 

รวม 82,936,155 8,493,139 91,429,294 

    

รำยได้อื่นที่ไม่ได้มำจำกสัญญำที่ท ำจำกลูกค้ำ 353,205 - 353,205 

รวมรำยได ้ 83,289,360 8,493,139 91,782,499 

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 

 กำรกลัน่น้ ำมนัและ 

จดัจ ำหนำ่ยน้ ำมนั 

ผลติและจ ำหนำ่ย 

ปิโตรเคม ี

รวม 

    

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

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

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

    

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

 

ข้อมูลรำยได้ตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 จัดท ำขึ้นภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี

ฉบับที่ 18 เรื่องรำยได้  

 

6 มูลคำ่ยตุิธรรม 

 

กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำง

ของระดับข้อมูลสำมำรถแสดงได้ดังนี้ 

 

• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำง

เดียวกัน  

• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง 

(ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สิน

นั้น  

• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด 

(ข้อมูลที่ไมส่ำมำรถสังเกตได้) 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 1 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

และวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและ 

ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  
  

เงินลงทนุเผือ่ขำย   

ตรำสำรทุน 1,597,500 1,473,750 

 

กลุ่มกิจกำรและกิจกำรไม่มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2 หรือ 3 และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

เทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำในระหว่ำงงวด  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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7 ลูกหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและ 

ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  

   

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,299,040 6,221,910 

เกินก ำหนดช ำระ :   

   - ไม่เกิน 3 เดือน 90,560 53,061 

   - 3 เดือน ถึง 6 เดือน 834 14,625 

   - 6 เดือน ถึง 12 เดือน 734 - 

   - เกินกว่ำ 12 เดือน 28,299 14,653 

 6,419,467 6,304,249 

หัก: ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ ข้อ 11) (27,998) (14,353) 

รวม 6,391,469 6,289,896 

 

8 ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงนิได ้

 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

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

     

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน (4,517) 825,713 (4,847) 825,229 

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (45,793) 47,150 (45,793) 57,087 

รวม (50,310) 872,863 (50,640) 882,316 

 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ตั้งค้ำงจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำรโดยใช้อัตรำภำษีเดียวกันกับที่ใช้กับ

อัตรำของก ำไรรวมทั้งปีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี  

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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9 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ ์- สทุธ ิและสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - สทุธ ิ

 

กำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน  

พ.ศ. 2562 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ทีด่นิ อำคำร  

และอุปกรณ ์

สนิทรพัย ์

ไม่มตีัวตน 

ทีด่นิ อำคำร  

และอุปกรณ ์

สนิทรพัย ์

ไม่มตีัวตน 

     

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

ซื้อสินทรัพย์ 647,094 8,031 647,094 8,031 

จ ำหน่ำยสินทรัพย์ (13,470) - (13,470) - 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (996,940) (15,850) (996,940) (15,850) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สทุธ ิ 25,636,406 153,139 21,431,516 153,139 

 

10 เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

และขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

ยอดคงเหลือตน้งวด 7,896,189 5,071,478 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมสุทธิ (1,346,641) 1,163,522 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 6,549,548 6,235,000 

 

ในระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงมิถุนำยนของปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมลดลงจ ำนวน 1,347 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุทธิลดลงจ ำนวน 1,747 ล้ำนบำท 

- ตั๋วแลกเงินสุทธิลดลงจ ำนวน 200 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 5 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 100 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 5 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 100 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 3 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 250 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 3 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 250 ล้ำนบำท 

- กำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยำว 3 ปี จ ำนวน 1,300 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจ ำนวนในเดือน

มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดแรกในเดือน

กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนำยน พ.ศ. 2565 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 3 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม 

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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ในระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงมิถุนำยนของปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,164 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุทธิเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,614 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 5 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 100 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 5 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 100 ล้ำนบำท 

- จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 3 ปีซึ่งช ำระคืนเป็นงวด จ ำนวน 250 ล้ำนบำท 
 

11 เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

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

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 50,214 4,691,923 208,206 4,844,183 

รำยกำรปรับปรุง:     

ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ ข้อ 9) 996,940 975,331 996,940 975,331 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ข้อ 9) 15,850 14,544 15,850 14,544 

ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (หมำยเหตุ ข้อ 7) 13,645 (745) 13,645 (745) 

กำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพื่อแสดง     

   มูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ 161,501 46,502 161,501 46,502 

ขำดทุนจำกกำรขำยที่ดิน อำคำร     

   และอุปกรณ์ 4,836 24,574 4,836 17,948 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วม (207,722) (205,800) - - 

รำยได้ดอกเบ้ีย (4,110) (4,437) (100,123) (95,008) 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 150,271 114,532 150,316 114,595 

รำยได้เงินปันผล (51,300) (46,350) (417,271) (400,374) 

ขำดทุน (ก ำไร) ที่ยังไม่รับรู้จำกอัตรำ     

   แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศสุทธิ 10,434 (357,062) 10,434 (357,062) 
     

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน     

   ลูกหนี้กำรค้ำ (117,177) (808,987) (117,177) (808,987) 

   ลูกหนี้กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 50 - - - 

   สินค้ำคงเหลือ (536,367) (6,084,625) (536,367) (6,084,625) 

   ลูกหนี้อื่น 1,289,249 (697,275) 1,289,249 (697,275) 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 186,780 183,967 164,364 171,068 

   ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำย     

       รอตัดบัญชี (334,029) (170,115) (197,665) (52,112) 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (550,970) 16,653 (550,293) 16,653 

   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 97,632 498,479 110,439 498,862 

   เจ้ำหนี้กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (1,732,162) 2,813,500 (1,747,114) 2,805,091 

   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 106,905 2,432 106,905 2,432 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (89) 1,799 (89) 1,799 

เงินสด (ใช้ไป) ได้มำจำกกิจกรรม 

   ด ำเนินงำน (449,619) 1,008,840 (433,414) 1,012,820 

 



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

และขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

กำรซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 155,302 167,222 

 

12 ภำระผูกพนัและเหตุกำรณท์ีอ่ำจเกดิขึ้น 

 

12.1 ภำระผูกพนัรำยจำ่ยฝำ่ยทุน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน

จ ำนวน 646 ล้ำนบำท และจ ำนวน 666 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

12.2 สัญญำเช่ำด ำเนนิงำนทีย่กเลกิไมไ่ด ้- กรณีกลุม่บรษิทัเปน็ผูเ้ช่ำ 

 

กลุ่มกิจกำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำรให้บริกำรขำยปลีก โดยเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถ

ยกเลิก ซึ่งมีระยะเวลำเช่ำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่ำง 15 ปี ถึง 30 ปี สัญญำเช่ำส่วนใหญ่สำมำรถต่ออำยุของสัญญำ

ได้เมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำในรำคำตลำด ณ วันสุดท้ำยของอำยุสัญญำ 

 

จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 

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

     

ภำยใน 1 ปี 91,272 164,551 95,806 169,085 

เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 745,616 697,251 991,284 886,846 

เกินกว่ำ 5 ปี 1,249,390 1,132,103 5,538,932 5,222,965 

รวม 2,086,278 1,993,905 6,626,022 6,278,896 

 

12.3 หนีส้นิที่อำจเกดิขึน้ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันของธนำคำรให้แก่

บุคคลภำยนอก ซึ่งเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ เป็นจ ำนวนเงิน 74 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 

จ ำนวน 80 ล้ำนบำท) กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มีหนี้สินที่มีสำระส ำคัญที่เกิดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันกับธนำคำรนี้ 

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 

 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ได้เข้ำซื้อหุ้นร้อยละ 65.43 จำกบริษัท เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชั่น

แนล โฮลดิ้ง อิงค์ และ ร้อยละ 0.56 จำก บริษัทอื่นในเครือ เอ็กซอนโมบิล กรุ๊ป เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557  

 

กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ซึ่งจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้น  

ในบริษัทคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 65.99 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 โดยบริษัทที่มีอ ำนำจควบคุมสูงสุดคือ บริษัท  

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นซึ่งจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนั้นจ ำนวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวม

วำยุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งโดยกระทรวงกำรคลัง โดยจ ำนวนหุ้นส่วนที่เหลือถูกถือโดยนักลงทุนสถำบันและนัก

ลงทุนรำยย่อย 

 

ก) รำยได้กำรจำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

และขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  

  

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร:   

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 5,634,172 6,588,939 

รวม 5,634,172 6,588,939 

 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกันใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำย

ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

 

ข) ซือ้สนิคำ้และบรกิำร 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

และขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

ซือ้สนิคำ้จำก:   

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 58,592,803 66,594,233 

รบับริกำรจำก:   

   - บริษัทร่วม 393,832 416,078 

รวม 58,986,635 67,010,311 

 

กำรซื้อสินค้ำจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 

ปิโตรเคมี กำรรับบริกำรจำกบริษัทร่วมเก่ียวข้องกับกำรใช้ท่อน้ ำมันส ำหรับกำรส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกิจกำร  

กำรซื้อสินค้ำและบริกำรใช้เกณฑ์รำคำตลำด  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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ค) ค่ำใช้จำ่ย 
 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

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

ค่ำใช้จำ่ยจำ่ยให:้     

   - บริษัทย่อย - - 105,768 101,700 

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 1,697,212 1,515,581 1,694,899 1,513,217 

รวม 1,697,212 1,515,581 1,800,667 1,614,917 

 

ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรสนับสนุนโดยเรียกเก็บในรำคำทุนหรือรำคำทุนบวกส่วนเพิ่ม 
 

ง) ต้นทนุทำงกำรเงนิ - สทุธ ิ
 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

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

ดอกเบีย้รบัจำก:     

   - บริษัทย่อย - - 96,020 90,571 

รวม - - 96,020 90,571 
     

ดอกเบีย้จำ่ยให:้     

   - บริษัทย่อย - - 45 63 

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 86,593 69,595 86,593 69,595 

รวม 86,593 69,595 86,638 69,658 
 

ดอกเบ้ียจ่ำยและดอกเบ้ียรับก ำหนดมำจำกอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมในตลำด ณ เวลำที่ได้มีกำรท ำสัญญำกู้ยืมเงิน 
 

จ) ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรส ำคัญของกจิกำร 
 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

และขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 35,629 36,346 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 9,268 8,974 

รวม 44,897 45,320 

 

ข้อมูลข้ำงต้นจัดท ำขึ้นตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง

กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรสี่รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผู้จัดกำรลงมำ และผู้จัดกำรทุกคนที่อยู่ในระดับเดียวกัน 

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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ฉ) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรขำย ซือ้สินค้ำ บริกำร และคำ่ใช้จำ่ย 
 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  

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

     

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน:     

   - บริษัทย่อย - - 49,068 47,803 

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น - 50 - - 

รวม - 50 49,068 47,803 

     

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน:     

   - บริษัทย่อย - - 19 14,868 

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 8,279,138 9,995,379 8,278,953 9,995,286 

รวม 8,279,138 9,995,379 8,278,972 10,010,154 

 

ลูกหนี้กิจกำรที่เก่ียวข้องกันส่วนใหญ่เก่ียวกับดอกเบ้ียค้ำงรับจำกเงินให้กู้ยืมระยะยำว (หมำยเหตุ ข้อ 13 ช) 
 

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เก่ียวข้องกันแสดงถึงยอดเจ้ำหนี้สุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซื้อและขำยน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งมีระยะเวลำกำรให้สินเช่ือตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 
 

ช) เงินให้กูย้ืมแกก่ิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  

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

     

เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก:่     

   - บริษัทย่อย - - 3,151,743 3,035,705 

รวม - - 3,151,743 3,035,705 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน สำมำรถวิเครำะห์ได้ ดังนี้ 
 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 3,035,705 2,887,873 

เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น 116,088 96,955 

เงินให้กู้ยืมจ่ำยคืน (50) (43,803) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,151,743 2,941,025 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมค ำนวณมำจำกอัตรำดอกเบ้ีย

เงินกู้ยืมส ำหรับลูกค้ำช้ันดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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ซ) เงินกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  

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

     

สว่นหมนุเวยีน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำก:     

   - บริษัทย่อย - - 893 918 

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 7,932,469 4,749,161 7,932,469 4,749,161 

รวม 7,932,469 4,749,161 7,933,362 4,750,079 

     

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงครบก ำหนดช ำระ 

   ภำยใน 1 ปี จำก: 

    

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 1,583,333 2,300,000 1,583,333 2,300,000 

รวม 9,515,802 7,049,161 9,516,695 7,050,079 

     

สว่นไม่หมนุเวยีน     

เงินกู้ยืมระยะยำวจำก:     

   - บริษัทย่อย - - 877 1,200 

   - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 666,667 400,000 666,667 400,000 

รวม 666,667 400,000 667,544 401,200 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน สำมำรถวิเครำะห์ได้ ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

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

     

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

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 4,663,775 3,703,341 4,668,062 3,707,775 

เงินกู้จ่ำยคืนระหว่ำงงวด (1,930,467) (1,206,413) (1,935,102) (1,219,978) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 10,182,469 9,771,841 10,184,239 9,774,261 

 

  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น ประกอบด้วย 

 

- เงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 6,163 

ล้ำนบำท เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีวงเงิน 12,000 ล้ำนบำท 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งภำยใต้สัญญำกู้ยืมและฝำกเงินแบบเดินสะพัด ณ สิ้นเดือน

มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 1,770 ล้ำนบำท 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่ เ ก่ียวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่ เ ก่ียวข้องกัน 

ไม่มีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนที่แน่นอน และดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมค ำนวณมำจำกอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส ำหรับลูกค้ำ

ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ปรับด้วยส่วนต่ำง หรืออัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ 

(BIBOR) ปรับด้วยส่วนต่ำง 

 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 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 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมดังกล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 700 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 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมดังกล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 600 ล้ำนบำท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

เป็นจ ำนวน 400 ล้ำนบำท 

 

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

คืนเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวำคม 

พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมดังกล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 250 ล้ำนบำท ซึ่งจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2562 

ทั้งจ ำนวน 

 

- เงินกู้ยืมจ ำนวน 700 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืน 

เป็นรำยไตรมำส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนำยน  

พ.ศ. 2565 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 3 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมดังกล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 700 ล้ำน บำท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

เป็นจ ำนวน 233 ล้ำนบำท  

 

อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกันค ำนวณมำจำกอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส ำหรับลูกค้ำชั้นดี

ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ปรับด้วยส่วนต่ำง หรืออัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ(BIBOR) 

ปรับด้วยส่วนต่ำง 
  



บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

(จ ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบำทนอกจำกจะกล่ำวไว้เป็นหน่วยอื่น) 

23 

 

14 เงินปนัผลจ่ำย 

 

เม่ือวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีมีมติโดยเสียงข้ำงมำกอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมัญ

เพิ่มเติมส ำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346 ล้ำนบำท และบริษัทได้จ่ำยเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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