
 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ  
บรษิัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและ เก้าเดือน 
สิน้สุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท า
และน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญช ี  
ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ  
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธกีาร
สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวิธกีาร  
สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการ 
สอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 

พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 599,465 482,648 599,465 482,648

ลกูหนีการคา้ - สุทธิ 7 3,857,885 6,289,896 3,857,885 6,289,896

ลกูหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ฉ 46,642 50 145,363 47,803

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 15,195,247 18,415,967 15,195,247 18,415,967

ลกูหนีอนื - สุทธิ 913,546 2,330,760 913,546 2,330,760

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 2,630,453 1,766,063 2,819,456 1,940,141

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 23,243,238 29,285,384 23,530,962 29,507,215

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนเผอืขาย 6 1,485,000 1,473,750 1,485,000 1,473,750

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 2,129,021 2,194,255 1,729,360 1,729,360

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 114,589 114,589

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ช - - 3,152,719 3,035,705

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 25,496,185 25,999,722 21,291,295 21,794,832

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 9 160,561 160,958 160,561 160,958

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 932,613 537,283 818,867 423,700

ค่าเชา่จา่ยลว่งหน้าและรายจา่ยรอตดับญัชี 2,641,423 2,074,810 3,079,558 2,694,946

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 624,872 23,820 624,599 23,548

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 33,469,675 32,464,598 32,456,548 31,451,388

รวมสินทรพัย์ 56,712,913 61,749,982 55,987,510 60,958,603

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 10 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

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

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจาก

สถาบนัการเงนิ 10 3,379,690 5,296,189 3,379,690 5,296,189

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 7,390,954 6,994,856 7,390,939 6,982,006

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ฉ 2,526,561 9,995,379 2,526,244 10,010,154

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปีจากสถาบนัการเงนิ 10 1,308,333 1,400,000 1,308,333 1,400,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปีจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ซ 1,108,333 2,300,000 1,108,333 2,300,000

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ซ 10,980,636 4,749,161 10,981,527 4,750,079

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 106 776 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสนั 805,327 851,261 805,327 851,261

รวมหนีสินหมนุเวียน 27,499,940 31,587,622 27,500,393 31,589,689

หนีสินไมห่มุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 1,433,333 1,200,000 1,433,333 1,200,000

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ซ 508,333 400,000 508,977 401,200

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 2,969,941 2,728,319 2,969,941 2,728,319

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 1,852 1,943 1,852 1,943

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 4,913,459 4,330,262 4,914,103 4,331,462

รวมหนีสิน 32,413,399 35,917,884 32,414,496 35,921,151

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 10 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

   สาํรองตามกฎหมาย 1,000,901 1,000,901 1,000,901 1,000,901

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,700,289 3,241,873 979,043 2,452,481

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 483,998 474,998 486,178 477,178

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 24,292,080 25,824,664 23,573,014 25,037,452

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 24,299,514 25,832,098 23,573,014 25,037,452

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 56,712,913 61,749,982 55,987,510 60,958,603

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 10 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

4



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 39,517,321 51,202,318 39,517,321 51,202,318

เงนิชดเชยจากกองทุนนํามนัเชอืเพลงิ 220,555 580,907 220,555 580,907

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (39,794,971) (49,022,127) (39,799,324) (49,026,316)

(ขาดทุน) กาํไรขนัต้น (57,095) 2,761,098 (61,448) 2,756,909

คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,547,522) (1,356,579) (1,594,779) (1,402,093)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (71,976) (86,092) (71,976) (86,092)

(ขาดทุน) กาํไรจากการขาย (1,676,593) 1,318,427 (1,728,203) 1,268,724

รายไดอ้นื 18,544 13,175 18,543 13,175

รายไดด้อกเบยี 926 714 50,579 47,046

ตน้ทุนทางการเงนิ (78,733) (69,022) (78,740) (69,031)

สว่นแบ่งกาํไรในบรษิทัรว่ม 89,315 88,865 - -

(ขาดทุน) กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (1,646,541) 1,352,159 (1,737,821) 1,259,914

เครดติ (คา่ใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 351,281 (249,479) 351,623 (248,853)

(ขาดทุน) กาํไรสาํหรบังวด (1,295,260) 1,102,680 (1,386,198) 1,011,061

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด-สุทธิจากภาษี :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงมลูคา่ยุตธิรรมเงนิลงทุนเผอืขาย (90,000) 99,000 (90,000) 99,000

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (1,385,260) 1,201,680 (1,476,198) 1,110,061

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไร :

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,295,260) 1,102,680 (1,386,198) 1,011,061

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

(1,295,260) 1,102,680 (1,386,198) 1,011,061

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวม :

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,385,260) 1,201,680 (1,476,198) 1,110,061

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

(1,385,260) 1,201,680 (1,476,198) 1,110,061

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุ้นสาํหรบัการแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไร

ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.37) 0.32 (0.40) 0.29

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 10 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5 131,057,651 148,116,433 131,057,651 148,116,433

เงนิชดเชยจากกองทุนนํามนัเชอืเพลงิ 5 462,724 1,257,733 462,724 1,257,733

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (128,633,334) (139,244,895) (128,644,510) (139,255,576)

กาํไรขนัต้น 2,887,041 10,129,271 2,875,865 10,118,590

คา่ใชจ่้ายในการขาย (4,395,990) (4,022,371) (4,532,651) (4,154,405)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (236,253) (243,105) (236,253) (243,105)

(ขาดทุน) กาํไรจากการขาย 5 (1,745,202) 5,863,795 (1,893,039) 5,721,080

รายไดอ้นื 75,806 64,025 441,778 424,589

รายไดด้อกเบยี 5,036 5,152 150,702 142,054

ตน้ทุนทางการเงนิ (229,004) (183,554) (229,057) (183,626)

สว่นแบ่งกาํไรในบรษิทัรว่ม 297,037 294,665 - -

(ขาดทุน) กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (1,596,327) 6,044,083 (1,529,616) 6,104,097

เครดติ (คา่ใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 8 401,591 (1,122,343) 402,264 (1,131,169)

(ขาดทุน) กาํไรสาํหรบังวด (1,194,736) 4,921,740 (1,127,352) 4,972,928

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด-สุทธิจากภาษี :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงมลูคา่ยุตธิรรมเงนิลงทุนเผอืขาย 9,000 (450,000) 9,000 (450,000)

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (1,185,736) 4,471,740 (1,118,352) 4,522,928

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไร :

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,195,498) 4,920,978 (1,127,352) 4,972,928

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 762 762 - -

(1,194,736) 4,921,740 (1,127,352) 4,972,928

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม :

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,186,498) 4,470,978 (1,118,352) 4,522,928

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 762 762 - -

(1,185,736) 4,471,740 (1,118,352) 4,522,928

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุ้นสาํหรบัการแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไร

ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.35) 1.42 (0.33) 1.44

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 10 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ภาระผกูพนั ส่วนแบ่งกาํไร รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - เงินลงทุน ผลประโยชน์ เบด็เสรจ็อืน อืนของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสาํรองตามกฎหมาย กาํไรสะสม เผอืขาย พนักงาน จากบริษทัรว่ม เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในส่วนของ

   เจ้าของสาํหรบังวด

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

เงนิปันผลจ่าย - - - (4,153,030) - - - - (4,153,030) (762) (4,153,792)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

   30 กนัยายน 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

   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

การเปลียนแปลงในส่วนของ

   เจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - (1,195,498) 9,000 - - 9,000 (1,186,498) 762 (1,185,736)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

   30 กนัยายน พ.ศ. 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 1,700,289 1,159,200 (673,022) (2,180) 483,998 24,292,080 7,434 24,299,514

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 10 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

 ภาระผกูพนั รวมองคป์ระกอบ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ผลประโยชน์ อืนของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินลงทุนเผอืขาย พนักงาน ของเจ้าของ เจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

เงนิปันผลจา่ย - - - (4,153,030) - - - (4,153,030)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - (1,127,352) 9,000 - 9,000 (1,118,352)

เงนิปันผลจา่ย 14 - - - (346,086) - - - (346,086)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 979,043 1,159,200 (673,022) 486,178 23,573,014

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 10 ถงึ 25 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

กาํไรสะสม 
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสด (ใชไ้ป) ไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 11 (2,005,075) 693,431 (1,987,687) 697,540

จา่ยดอกเบยี (165,799) (170,432) (165,833) (170,523)

รบัคนื (จา่ย) ภาษเีงนิได้ 24,491 (1,324,732) 25,524 (1,323,725)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงาน (2,146,383) (801,733) (2,127,996) (796,708)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจากการรบัชําระหนีเงนิกูจ้ากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ช - - 777 44,702

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ช - - (117,791) (98,099)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,129,768) (805,313) (1,129,768) (805,313)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 (22,441) (32,773) (22,441) (32,773)

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 12,858 48,097 12,858 11,090

ดอกเบยีรบั 5,036 5,152 99,784 95,097

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - 3,700 4,000

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 362,271 350,024 362,271 350,024

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนเผอืขาย 61,650 56,700 61,650 56,700

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (710,394) (378,113) (728,960) (374,572)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสด (จา่ย) รบัสุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสนั (1,916,499) 1,383,521 (1,916,499) 1,383,521

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,158,334) (675,000) (1,158,334) (675,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 1,300,000 - 1,300,000 -

เงนิสดรบัสุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 6,178,609 6,010,047 6,178,582 6,001,155

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (1,783,334) (1,725,000) (1,788,169) (1,729,863)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 700,000 - 704,279 4,427

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

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (762) (762) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 2,973,594 1,531,948 2,973,773 1,523,382

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสุทธิ 116,817 352,102 116,817 352,102

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 482,648 448,169 482,648 448,169

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 599,465 800,271 599,465 800,271

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 10 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัซึง่จดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศไทย โดย
ทีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวค้อื เลขที ่3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551  
 
บรษิทัและบรษิทัย่อย (เรยีกรวมว่ำ “กลุ่มกจิกำร”) ประกอบธุรกจิกำรกลัน่ซึ่งรวมไปถงึเครอืข่ำยสถำนีบรกิำรน ้ำมนัค้ำปลกี 
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรโรงกลัน่น ้ำมนัและโรงงำนผลิตภัณฑ์เคมีที่อ ำเภอศรีรำชำ ประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรมี 
คลงัน ้ำมนัและสถำนีบรกิำรน ้ำมนัทัว่ประเทศส ำหรบัจดัเก็บและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัขำยปลกี โดยผ่ ำนสถำนีบรกิำรขำยตรง
ให้กับลูกค้ำทำงด้ำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ภำยในประเทศ และด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มกิจกำร  
ไดเ้กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์คมใีหแ้ก่ลูกคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึง่ถอืหุ้นรอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทเมื่อวนัที่  
6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับที่ 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมู ลทำงกำรเงิน 
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จ ัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ยกเวน้เรื่องกำร
เปิดเผยขอ้มลู 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และมผีลกระทบตอ่กลุ่มกจิกำร 
 
ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

  
 
มำตรฐำนเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมลูค่ำและกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยง  และกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำร
ต้องรบัรู้สนิทรพัย์ (สทิธใินกำรใชส้นิทรพัย์ทีเ่ช่ำ) และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้หรอืเป็น
สญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำ 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำร
อยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชี  

 

กำรประมำณกำร และกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ กลุ่มกจิกำรจดัท ำกำร
ประมำณกำรและก ำหนดสมมติฐำนโดยค ำนึงถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต ซึ่งผลของกำรประมำณกำรทำงบญัชอีำจไม่เท่ำกบั
ตวัเลขทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและ
แหล่งทีม่ำของขอ้มูลทีส่ ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรทีม่อียู่มำใชเ้ช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำรประกอบดว้ยธุรกจิ 2 ส่วน ดงันี้  
 

• ส่วนธุรกจิกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ 
• ส่วนธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 กำรกลัน่น ้ำมนัและ 

จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 
ผลิตและจ ำหน่ำย 

ปิโตรเคม ี
 

รวม 
    

รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมส่วนธุรกจิ 134,400,564 19,877,060 154,277,624 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนธุรกจิ (14,095,439) (8,661,810) (22,757,249) 
รวมรำยได ้ 120,305,125 11,215,250 131,520,375 
    

ขำดทุนจำกกำรขำยตำมส่วนงำน (382,219) (1,362,983) (1,745,202) 
    

รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลูกคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้    
-  เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
       (point in time) 

119,706,920 11,198,949 130,905,869 

-  ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
        (over time) 

33,097 16,301 49,398 

รวม 119,740,017 11,215,250 130,955,267 
    

รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลูกคำ้ 565,108 - 565,108 
รวมรำยได ้ 120,305,125 11,215,250 131,520,375 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 กำรกลัน่น ้ำมนัและ 

จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 
ผลิตและจ ำหน่ำย 

ปิโตรเคม ี
รวม 

    

รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมส่วนธุรกจิ 154,293,733 25,251,267 179,545,000 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนธุรกจิ (18,585,443) (11,585,391) (30,170,834) 
รวมรำยได ้ 135,708,290 13,665,876 149,374,166 
    

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 6,540,693 (676,898) 5,863,795 
 

ขอ้มลูรำยไดต้ำมส่วนงำนส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 จดัท ำขึน้ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่18 
เรื่องรำยได ้ 
 

6 มูลค่ำยุติธรรม 
 

กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำง
ของระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

• ขอ้มูลระดบัที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลำดที่มสีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สินอย่ำง
เดยีวกนั  

• ขอ้มูลระดบัที่ 2 ได้แก่ ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรง 
(ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

• ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้ำ้งองิจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูที่
ไม่สำมำรถสงัเกตได)้ 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำและรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที ่1 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
เงินลงทุนเผ่ือขำย   
ตรำสำรทุน 1,485,000 1,473,750 
 

กลุ่มกจิกำรและกจิกำรไม่มสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมระดบัที ่2 หรอื 3 และไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงเทคนิค
ในกำรประเมนิมลูค่ำในระหว่ำงงวด  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

14 

 
7 ลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  
   

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 3,784,197 6,221,910 
เกนิก ำหนดช ำระ :   
   - ไม่เกนิ 3 เดอืน 68,379 53,061 
   - 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 4,458 14,625 
   - 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 550 - 
   - เกนิกว่ำ 12 เดอืน 30,563 14,653 
 3,888,147 6,304,249 
หกั: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูลูกหนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 11) (30,262) (14,353) 
รวม 3,857,885 6,289,896 
 

8 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (4,011) 1,050,041 (4,847) 1,049,436 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (397,580) 72,302 (397,417) 81,733 
รวม (401,591) 1,122,343 (402,264) 1,131,169 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำ
ของก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี  
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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9 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ และสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน - สุทธิ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร  

และอปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
ท่ีดิน อำคำร  
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

     

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 25,999,722 160,958 21,794,832 160,958 
ซื้อสนิทรพัย ์ 1,022,567 22,441 1,022,567 22,441 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (21,706) - (21,706) - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,504,398) (22,838) (1,504,398) (22,838) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 25,496,185 160,561 21,291,295 160,561 
 

10 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 7,896,189 5,071,478 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืสุทธ ิ (1,774,833) 707,918 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 6,121,356 5,779,396 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ในระหว่ำงเดอืนมกรำคมถงึกนัยำยนของปี พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีงนิกูย้มืลดลงจ ำนวน 1,775 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมุนเวยีนสุทธลิดลงจ ำนวน 1,917 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 375 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 375 ลำ้นบำท 
- กำรเพิม่ขึ้นของเงนิกู้ยมืระยะยำว 3 ปี จ ำนวน 1,300 ล้ำนบำท โดยบรษิัทได้เบกิถอนเงนิกู้ยมืนี้เต็มจ ำนวนในเดือน

มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิน้ 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนกนัยำยน 
พ.ศ. 2562 ถงึ มถิุนำยน พ.ศ. 2565 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 3 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ 

- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 108 ลำ้นบำท 
 
ในระหว่ำงเดอืนมกรำคมถงึกนัยำยนของปี พ.ศ. 2561 บรษิทัมเีงนิกูย้มืเพิม่ขึน้จ ำนวน 708 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมุนเวยีนสุทธเิพิม่ขึน้จ ำนวน 884 ลำ้นบำท 
- ตัว๋แลกเงนิสุทธเิพิม่ขึน้จ ำนวน 499 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 375 ลำ้นบำท 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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11 เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

(ขำดทุน) ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ (1,596,327) 6,044,083 (1,529,616) 6,104,097 
รำยกำรปรบัปรุง:     
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 9) 1,504,398 1,476,310 1,504,398 1,476,310 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 9) 22,838 21,963 22,838 21,963 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (หมำยเหตุ ขอ้ 7) 15,909 (966) 15,909 (966) 
กำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอืเพื่อแสดง     
   มลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บั 311,771 2,530 311,771 2,530 
ขำดทุนจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำร     
   และอุปกรณ์ 8,848 38,318 8,848 31,693 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม (297,037) (294,665) - - 
รำยไดด้อกเบีย้ (5,036) (5,152) (150,702) (142,054) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 229,004 183,554 229,057 183,626 
รำยไดเ้งนิปันผล (61,650) (56,700) (427,621) (410,724) 
ขำดทุน (ก ำไร) ทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกอตัรำ     
   แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศสุทธ ิ 135,723 (69,049) 135,723 (69,049) 
     
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน     
   ลูกหนี้กำรคำ้ 2,419,645 (847,085) 2,419,645 (847,085) 
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (46,592) - (46,642) - 
   สนิคำ้คงเหลอื 2,908,949 (3,952,558) 2,908,949 (3,952,558) 
   ลูกหนี้อื่น 1,417,214 (1,311,047) 1,417,214 (1,311,047) 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (889,718) (435) (904,839) (6,737) 
   ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำย     
       รอตดับญัช ี (566,613) (177,099) (384,612) (15,471) 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (596,875) 13,902 (596,205) 13,903 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 504,188 (1,675,329) 517,022 (1,675,343) 
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (7,619,311) 1,281,088 (7,634,421) 1,272,684 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 195,688 19,489 195,688 19,489 
   หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น (91) 2,279 (91) 2,279 
เงนิสด (ใชไ้ป) ไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (2,005,075) 693,431 (1,987,687) 697,540 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
กำรซื้อทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 138,557 192,362 
 

12 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
12.1 ภำระผกูพนัรำยจำ่ยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
จ ำนวน 696 ลำ้นบำท และจ ำนวน 666 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

12.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรท ำสญัญำเช่ำที่ดินหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำรให้บริกำรขำยปลกี โดยเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถ
ยกเลกิ ซึ่งมรีะยะเวลำเช่ำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่ำง 15 ปี ถงึ 30 ปี สญัญำเช่ำส่วนใหญ่สำมำรถต่ออำยุของสญัญำได้
เมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำในรำคำตลำด ณ วนัสุดทำ้ยของอำยุสญัญำ 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ภำยใน 1 ปี 55,577 164,551 60,111 169,085 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 759,424 697,251 1,056,275 886,846 
เกนิกว่ำ 5 ปี 1,342,943 1,132,103 5,586,852 5,222,965 
รวม 2,157,944 1,993,905 6,703,238 6,278,896 
 

12.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรค ้ำประกนัของธนำคำรใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 
ซึง่เกดิจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกต ิเป็นจ ำนวนเงนิ 74 ลำ้นบำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 80 ลำ้นบำท) 
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไม่มหีนี้สนิทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กดิขึน้จำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรนี้  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บรษิทั เอก็ซอนโมบลิ เอเซยี โฮลดิง้ ไพรเวท ลมิเิตด็ ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้รอ้ยละ 65.43 จำกบรษิทั เอก็ซอนโมบลิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
โฮลดิง้ องิค ์และ รอ้ยละ 0.56 จำก บรษิทัอื่นในเครอื เอก็ซอนโมบลิ กรุ๊ป เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557  
 

กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ซึ่งจัดตัง้ในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้น  
ในบริษัทคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 65.99 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 โดยบริษัทที่มีอ ำนำจควบคุมสูงสุดคือ บริษัท  
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนัน้จ ำนวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวม
วำยุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดัตัง้โดยกระทรวงกำรคลงั โดยจ ำนวนหุ้นส่วนที่เหลือถูกถือโดยนักลงทุนสถำบนัและ 
นักลงทุนรำยย่อย 
 

ก) รำยไดก้ำรจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 

  

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร:   
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,476,803 10,009,946 
รวม 6,476,803 10,009,946 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัใชเ้กณฑร์ำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำยผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
 

ข) ซื้อสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ซื้อสินค้ำจำก:   
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 76,691,482 97,999,445 
รบับริกำรจำก:   
   - บรษิทัร่วม 564,976 614,477 
รวม 77,256,458 98,613,922 
 

กำรซื้อสินค้ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อน ้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  
ปิโตรเคมี กำรรับบริกำรจำกบริษัทร่วมเกี่ยวข้องกับกำรใช้ท่อน ้ ำมันส ำหรับกำรส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกิจกำร  
กำรซื้อสนิคำ้และบรกิำรใชเ้กณฑร์ำคำตลำด  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ค) ค่ำใช้จ่ำย 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ค่ำใช้จ่ำยจำ่ยให้:     
   - บรษิทัย่อย - - 159,047 152,968 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,719,462 2,328,673 2,716,137 2,325,175 
รวม 2,719,462 2,328,673 2,875,184 2,478,143 
 
ค่ำใชจ้่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรกิำรสนับสนุนโดยเรยีกเกบ็ในรำคำทุนหรอืรำคำทุนบวกส่วนเพิม่ 
 

ง) ต้นทุนทำงกำรเงิน - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ดอกเบีย้รบัจำก:     
   - บรษิทัย่อย - - 145,673 136,903 
รวม - - 145,673 136,903 
     
ดอกเบีย้จำ่ยให้:     
   - บรษิทัย่อย - - 52 72 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 134,609 112,854 134,609 112,854 
รวม 134,609 112,854 134,661 112,926 
 
ดอกเบีย้จ่ำยและดอกเบีย้รบัก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืในตลำด ณ เวลำทีไ่ดม้กีำรท ำสญัญำกูย้มืเงนิ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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จ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 53,582 53,820 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 14,064 13,756 
รวม 67,646 67,576 
 
ขอ้มูลขำ้งต้นจดัท ำขึน้ตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งรวมถงึ
กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรสีร่ำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูจ้ดักำรทุกคนทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั 
 

ฉ) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรขำย ซื้อสินค้ำ บริกำร และค่ำใช้จ่ำย 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั:     
   - บรษิทัย่อย - - 98,721 47,803 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 46,642 50 46,642 - 
รวม 46,642 50 145,363 47,803 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั:     
   - บรษิทัย่อย - - 26 14,868 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,526,561 9,995,379 2,526,218 9,995,286 
รวม 2,526,561 9,995,379 2,526,244 10,010,154 
 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส่วนใหญ่เกีย่วกบัดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ ขอ้ 13 ช) 
 
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัแสดงถึงยอดเจ้ำหนี้สุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซื้อและขำยน ้ำมนัดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีม และผลติภณัฑปิ์โตรเคมซีึง่มรีะยะเวลำกำรใหส้นิเชื่อตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่:     
   - บรษิทัย่อย - - 3,152,719 3,035,705 
รวม - - 3,152,719 3,035,705 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 3,035,705 2,887,873 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 117,791 98,099 
เงนิใหกู้ย้มืจ่ำยคนื (777) (44,702) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,152,719 2,941,270 
 
เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน ไม่มีหลกัประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบี้ย 
เงนิกูย้มืส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ซ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ส่วนหมุนเวยีน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก:     
   - บรษิทัย่อย - - 891 918 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 10,980,636 4,749,161 10,980,636 4,749,161 
รวม 10,980,636 4,749,161 10,981,527 4,750,079 
     
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึครบก ำหนดช ำระ 
   ภำยใน 1 ปี จำก: 

    

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,108,333 2,300,000 1,108,333 2,300,000 
รวม 12,088,969 7,049,161 12,089,860 7,050,079 
     
ส่วนไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก:     
   - บรษิทัย่อย - - 644 1,200 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 508,333 400,000 508,333 400,000 
รวม 508,333 400,000 508,977 401,200 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ยอดคงเหลือต้นงวด 7,449,161 7,274,913 7,451,279 7,286,464 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 9,211,942 7,710,851 9,216,228 7,715,285 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (4,063,801) (3,413,701) (4,068,670) (3,427,463) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 12,597,302 11,572,063 12,598,837 11,574,286 
 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 
 

- เงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ณ สิน้เดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 มจี ำนวน 8,587 ล้ำนบำท 
เงนิกูย้มืดงักล่ำวมวีงเงนิ 12,000 ลำ้นบำท 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่งภำยใตส้ญัญำกูย้มืและฝำกเงนิแบบเดนิสะพดั ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 
พ.ศ. 2562 มจี ำนวน 2,394 ลำ้นบำท 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
ไม่มกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืทีแ่น่นอน และดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ดี
ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ปรบัด้วยส่วนต่ำง หรอือตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) 
ปรบัดว้ยส่วนต่ำง 
 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 
 

-  เงนิกูย้มืจ ำนวน 7,000 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริม่กูย้มืในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2557 ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็น
รำยไตรมำส รวมทัง้สิ้น 20 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ .2558 ถึงเดือนธันวำคม  
พ.ศ. 2562 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
เงนิกูย้มืดงักล่ำวมยีอดคงเหลอืจ ำนวน 350 ลำ้นบำท ซึง่จะถงึก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2562 ทัง้จ ำนวน 

 

- เงนิกู้ยมืจ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริม่กู้ยมืในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2558 ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็น
รำยไตรมำส รวมทัง้สิ้น 20 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนมกรำคม พ.ศ .2559 ถึงเดือนตุลำคม  
พ.ศ. 2563 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมยีอดคงเหลอืจ ำนวน 500 ล้ำนบำท ซึ่งมส่ีวนที่จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน  
400 ลำ้นบำท 

 

- เงนิกู้ยมืจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริม่กู้ยมืในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนื
เป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวำคม  
พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมนี้มีอตัรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืดงักล่ำวมยีอดคงเหลอืจ ำนวน 125 ลำ้นบำท ซึง่จะถงึก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2562 ทัง้จ ำนวน 

 

- เงินกู้ยืมจ ำนวน 700 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืน 
เป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริ่มช ำระคืนงวดในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนำยน  
พ.ศ. 2565 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 3 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมยีอดคงเหลอืจ ำนวน 642 ล้ำน บำท ซึ่งมส่ีวนที่จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 
233 ลำ้นบำท  

 

อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบี้ยเงินกู้ยมืส ำหรบัลูกค้ำชัน้ดี  
ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ปรบัด้วยส่วนต่ำง หรอือตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ(BIBOR)  
ปรบัดว้ยส่วนต่ำง  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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14 เงินปันผลจ่ำย 

 
เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปีมมีติโดยเสยีงขำ้งมำกอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลหุน้สำมญั
เพิ่มเติมส ำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 346 ล้ำนบำท และบริษัทได้จ่ำยเงินปันผล 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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