
 
 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท า
และน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34  
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 669,357 276,683 669,357 276,683

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 8 4,560,909 6,464,042 4,560,909 6,464,042

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ฉ - - 99,168 50,526

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 15,135,967 19,085,170 15,135,967 19,085,170

ลกูหนี้อื่น - สทุธิ 2,278,742 1,377,578 2,278,742 1,377,578

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 4 2,406,551 4,774,725 2,595,351 4,957,208

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 25,051,526 31,978,198 25,339,494 32,211,207

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 4, 7 850,500 - 850,500 -

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 4, 7 - 1,350,000 - 1,350,000

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 2,305,628 2,206,905 1,729,360 1,729,360

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 114,589 114,589

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ช - - 3,251,994 3,251,419

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 25,336,377 25,599,800 21,131,487 21,394,910

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 4, 10 3,627,322 - 3,701,527 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 10 184,750 181,174 184,750 181,174

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 3,205,912 1,500,999 3,093,676 1,388,763

คา่เชา่จา่ยลว่งหน้าและรายจา่ยรอตดับญัชี 4 342,452 1,725,830 648,908 2,118,327

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,860,442 1,699,723 1,860,442 1,699,723

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 37,713,383 34,264,431 36,567,233 33,228,265

รวมสินทรพัย ์ 62,764,909 66,242,629 61,906,727 65,439,472

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ 11 6,660,291 6,488,377 6,660,291 6,488,377

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 3,999,644 5,020,169 3,999,204 5,019,720

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ฉ 10,313,553 8,091,234 10,313,413 8,101,318

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปีจากสถาบนัการเงนิ 11 1,416,667 1,466,667 1,416,667 1,466,667

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปีจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ซ 1,533,333 1,633,333 1,533,333 1,633,333

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ซ 13,662,637 13,188,379 13,663,536 13,189,278

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,336 632 - -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ่งปี 4 207,986 - 233,092 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 883,792 787,070 883,792 787,070

รวมหนี้สินหมนุเวียน 38,679,239 36,675,861 38,703,328 36,685,763

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 1,500,000 1,816,667 1,500,000 1,816,667

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ซ 2,041,667 2,350,000 2,046,479 2,350,756

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 4 1,904,774 - 1,934,572 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 3,225,916 3,280,326 3,225,916 3,280,326

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1,836 1,845 1,836 1,845

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 8,674,193 7,448,838 8,708,803 7,449,594

รวมหนี้สิน 47,353,432 44,124,699 47,412,131 44,135,357

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (6,476,769) (169,916) (7,393,461) (983,542)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (226,981) 172,619 (219,736) 179,864

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 15,404,043 22,110,496 14,494,596 21,304,115

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 15,411,477 22,117,930 14,494,596 21,304,115

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 62,764,909 66,242,629 61,906,727 65,439,472

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563
(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหต ุ พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6 38,710,856 45,959,005 38,710,856 45,959,005
เงนิชดเชยจากกองทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิ 6 675,097 75,589 675,097 75,589
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (45,830,348) (43,375,071) (45,833,905) (43,378,463)

กาํไรข ัน้ต้น (6,444,395) 2,659,523 (6,447,952) 2,656,131
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (1,408,684) (1,371,316) (1,458,836) (1,418,490)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (68,917) (84,153) (68,797) (84,153)

(ขาดทนุ) กาํไรจากการขาย 6 (7,921,996) 1,204,054 (7,975,585) 1,153,488
รายไดอ้ื่น 5,550 3,041 5,550 3,041
รายไดด้อกเบีย้ 731 803 49,373 47,749
ตน้ทุนทางการเงนิ (93,943) (68,364) (94,270) (68,389)
สว่นแบง่กาํไรในบรษิทัรว่ม 98,723 113,426 - -

(ขาดทนุ) กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (7,910,935) 1,252,960 (8,014,932) 1,135,889
เครดติ (คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ 9 1,604,082 (225,822) 1,605,013 (225,188)

(ขาดทนุ) กาํไรสาํหรบังวด (6,306,853) 1,027,138 (6,409,919) 910,701

(ขาดทนุ) กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด-สทุธิจากภาษี :

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
      ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ย
         มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (399,600) - (399,600) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมเงนิลงทุนเผือ่ขาย - 81,000 - 81,000

(ขาดทนุ) กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (6,706,453) 1,108,138 (6,809,519) 991,701

การแบง่ปัน (ขาดทนุ) กาํไร :

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (6,306,853) 1,027,138 (6,409,919) 910,701
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(6,306,853) 1,027,138 (6,409,919) 910,701

การแบง่ปัน (ขาดทนุ) กาํไรเบด็เสรจ็รวม :

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (6,706,453) 1,108,138 (6,809,519) 991,701
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(6,706,453) 1,108,138 (6,809,519) 991,701

(ขาดทนุ) กาํไรต่อหุ้นสาํหรบัการแบง่ปัน (ขาดทนุ) กาํไร
ส่วนที่เป็นของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (1.82) 0.30 (1.85) 0.26

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

จดัสรรแล้ว - ภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทนุ ส่วนแบ่งกาํไร รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ
ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้จดัสรร - เงินลงทนุ ผลประโยชน์ ในตราสารทนุผ่านกาํไร เบด็เสรจ็อื่น อื่นของส่วนของ ผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย กาํไรสะสม เผื่อขาย พนักงาน ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น จากบริษทัร่วม เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
   เจ้าของสาํหรบังวด
กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 1,027,138 81,000 - - - 81,000 1,108,138 - 1,108,138

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 
   - ตามที่รายงานไว้เดิม 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (169,916) 1,051,200 (871,336) - (7,245) 172,619 22,110,496 7,434 22,117,930
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 4 - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 
   - ปรบัปรงุใหม่ 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (169,916) - (871,336) 1,051,200 (7,245) 172,619 22,110,496 7,434 22,117,930
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
   เจ้าของสาํหรบังวด
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - (6,306,853) - - (399,600) - (399,600) (6,706,453) - (6,706,453)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (6,476,769) - (871,336) 651,600 (7,245) (226,981) 15,404,043 7,434 15,411,477

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาํไรสะสม กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

 จดัสรรแล้ว - ภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทุน รวมองคป์ระกอบ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้จดัสรร - ผลประโยชน์ ในตราสารทุนผ่านกาํไร อื่นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย พนักงาน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 910,701 81,000 - - 81,000 991,701

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (983,542) 1,051,200 (871,336) - 179,864 21,304,115
- ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 4 - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 
   1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (983,542) - (871,336) 1,051,200 179,864 21,304,115

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - (6,409,919) - - (399,600) (399,600) (6,809,519)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (7,393,461) - (871,336) 651,600 (219,736) 14,494,596

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นกาํไรสะสม 
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 12 1,117,786 1,428,879 1,140,181 1,438,008

จ่ายดอกเบีย้ (49,769) (46,549) (49,769) (46,549)

รบัคนื (จ่าย) ภาษเีงนิได้ 12,508 (9,094) 12,684 (8,867)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,080,525 1,373,236 1,103,096 1,382,592

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจากการรบัชาํระหน้ีเงนิกูจ้ากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ช - - - 50

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ช - - (575) (13,556)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (414,361) (348,326) (414,361) (348,326)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 (7,754) (3,357) (7,754) (3,357)

เงนิสดจ่ายเพือ่ไดม้าในสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (56,000) - (56,000) -

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,040 5,490 3,040 5,490

ดอกเบีย้รบั 731 803 731 797

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (474,344) (345,390) (474,919) (358,902)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั (จ่าย) สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้ 171,914 (2,222,748) 171,914 (2,222,748)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (366,667) (350,000) (366,667) (350,000)

เงนิสดรบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 445,862 2,289,104 445,862 2,289,104

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (408,333) (575,000) (408,480) (575,123)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 4,203 4,279

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (56,283) - (82,335) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (213,507) (858,644) (235,503) (854,488)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสทุธิ 392,674 169,202 392,674 169,202

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 276,683 482,648 276,683 482,648

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 669,357 651,850 669,357 651,850

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

9 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดซึ่งจัดตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย  
โดยทีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวค้อื เลขที ่3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551 
 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย (เรยีกรวมวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) ประกอบธุรกจิกำรกลัน่ซึง่รวมไปถงึเครอืขำ่ยสถำนีบรกิำรน ้ำมนัคำ้ปลกี กลุ่มกจิกำร
ประกอบกจิกำรโรงกลัน่น ้ำมนัและโรงงำนผลติภณัฑเ์คมทีีอ่ ำเภอศรรีำชำ ประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรมคีลงัน ้ำมนัและสถำนีบรกิำร
น ้ำมนัทัว่ประเทศส ำหรบัจดัเกบ็และจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัขำยปลกี โดยผ่ำนสถำนีบรกิำรขำยตรงใหก้บัลูกคำ้ทำงดำ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
ภำยในประเทศ และด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรไดเ้กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เคมี
ใหแ้ก่ลกูคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  
 
บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมือ่วนัที ่7 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และ 
ตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ส ำหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมผีลขำดทุนส ำหรบังวดเป็นจ ำนวนเงนิ 6,307 ล้ำนบำท และ ณ วนัสิ้นสุด
เดียวกนัมีหนี้สนิหมุนเวียนเกินกว่ำสนิทรพัย์หมุนเวียนเป็นจ ำนวนเงนิ 13,628 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำรมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะ
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิและสำมำรถช ำระคนืหนี้สนิดงักล่ำวเมื่อถงึก ำหนดช ำระโดย (1) กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิ
กู้ยมืแบบไม่ผูกมดัจำกทัง้กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัและสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 72,833 ล้ำนบำท และ (2) กลุ่มกจิกำรยงัได้รบัอนุมตัจิำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์หส้ำมำรถเสนอขำยตัว๋แลกเงนิแบบหมุนเวยีนจ ำนวน 11,500 ลำ้นบำท 
ถึงแม้ว่ำจะมสีถำนกำรณ์ดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรยงัคงด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเนื่องและมกีำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและแผนทำงกำรเงนิ
เพื่อใหก้ลุ่มกจิกำรสำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงต่อเนื่องโดยสอดคลอ้งกบัอุปสงคแ์ละอุปทำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำร ทัง้นี้กลุ่มกิจกำร
ไดใ้หค้วำมส ำคญัและประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิ ดงันัน้งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำภำยใตห้ลกัเกณฑ์กำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง และไม่ไดร้วมรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมสำมำรถทีจ่ะไดค้นืและกำรจดัประเภทของสนิทรพัยท์ีบ่นัทกึ หรอื
กำรจดัประเภทหนี้สนิที่อำจมีควำมจ ำเป็น ถ้ำเกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรภำยใต้หลักเกณฑ์กำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่องมคีวำมไมเ่หมำะสม 
 
 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 

4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กีย่วกบั
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรับปรุงย้อนหลังตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำกำรปรบัปรุงย้อนหลัง 
งบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรบัปรุง ฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคบัใช้วนัที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 4,774,725 - (141,336) 4,633,389 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,774,725 - (141,336) 4,633,389 

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย
มลูคำ่ 

    

ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,350,000 - 1,350,000 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย 1,350,000 (1,350,000) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ - - 3,582,743 3,582,743 
คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำย     
รอตดับญัช ี 1,725,830 - (1,367,374) 358,456 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,075,830 - 2,215,369 5,291,199 

รวมสินทรพัย ์ 7,850,555 - 2,074,033 9,924,588 

     

หน้ีสิน     
หน้ีสินหมุนเวียน 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึ 
    

ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 207,579 207,579 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 207,579 207,579 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 1,866,454 1,866,454 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 1,866,454 1,866,454 

รวมหน้ีสิน - - 2,074,033 2,074,033 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่  

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
สินทรพัย ์     

     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 4,957,208 - (141,336) 4,815,872 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,957,208 - (141,336) 4,815,872 

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่     

ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,350,000 - 1,350,000 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย 1,350,000 (1,350,000) - - 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ - - 3,663,306 3,663,306 

คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำย     

รอตดับญัช ี 2,118,327 - (1,367,292) 751,035 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,468,327 - 2,296,014 5,764,341 

รวมสินทรพัย ์ 8,425,535 - 2,154,678 10,580,213 

หน้ีสิน     
หน้ีสินหมุนเวียน 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึ 
    

ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 233,632 233,632 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 233,632 233,632 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 1,921,046 1,921,046 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 1,921,046 1,921,046 

รวมหน้ีสิน - - 2,154,678 2,154,678 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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รำยกำรปรบัปรงุและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ข้ำงต้นสำมำรถสรปุได้ดงัน้ี 
 
เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิำงบญัชขีอง
กลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
การจดัประเภทและวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในตราสารทุน  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมใิช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรซื้อขำยเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยในอดีตถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื่อขำย ดงันัน้มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์จ ำนวน  
1,350 ล้ำนบำทจงึถูกจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
สญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 (TFRS 16) มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบั
สญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้หนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ.2563 ไดถู้กรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ทัง้นี้
อตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใช้ในกำรคดิลดส ำหรบัระยะเวลำสญัญำเช่ำตัง้แต่ 1 ถงึ 5 ปีและมำกกว่ำ 5 ปี คอื รอ้ยละ 1.53 
และรอ้ยละ 1.84 ตำมล ำดบั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
2,497,817 

 
7,400,590 

หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  (245,801) (247,848) 
หกั: สญัญำเชำ่ทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไข  (177,983) (177,983) 
หกั: สญัญำเชำ่จ่ำยผนัแปร - (4,820,081) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,074,033 2,154,678 
   
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 207,579 233,632 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 1,866,454 1,921,046 
 2,074,033 2,154,678 
 
สญัญำเช่ำจ่ำยผนัแปรขำ้งตน้เกดิจำกำรที่กจิกำรเช่ำทีด่นิของบรษิทัย่อยภำยใตส้ญัญำเช่ำซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2561 โดยค่ำเช่ำ
ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึ้นจรงิส ำหรบังวดบวกด้วยก ำไรส่วนเพิม่ตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ เป็นเวลำ 30 ปี จงึไม่ถูกรวมในกำร 
วดัมลูคำ่หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
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กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ด้วยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำย
ล่วงหน้ำหรอืค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็น
สญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

     

อสงัหำรมิทรพัย ์ 3,627,322 3,582,743 3,701,527 3,663,306 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 3,627,322 3,582,743 3,701,527 3,663,306 
 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิี
ผอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• ถอืวำ่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเชำ่คงเหลอืน้อยกวำ่ 12 เดอืนนบัจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนโดยตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำมำใชเ้ป็นครัง้แรก 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน

กำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัเดมิ คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำข้อตกลงประกอบด้วย 
สญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั  
 
เงินลงทุนและสินทรพัยท์างการเงินอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวัดมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) คือ  
ก) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำก  
ตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 
กำรดอ้ยคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิวีดัมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและ
ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของ
สนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเว้นกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลือกใช้วธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรู้ผลขำดทุนจำก  
กำรดอ้ยคำ่ 
 
สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน อุปกรณ์ และทีด่นิหลำยแห่งเพื่อใชใ้นกำรใหบ้รกิำรขำยปลกี ซึง่มรีะยะเวลำเช่ำอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 
3 ถงึ 30 ปี โดยบำงสญัญำมเีงือ่นไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ 
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้จดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนจะรบัรู ้
ในก ำไรหรอืขำดทุนตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธิ 
กำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกดว้ยวธิมีูลค่ำปัจจุบนั ซึ่งหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรวมมูลค่ำปัจจุบนัสุทธขิองค่ำเช่ำ 
ทีต่อ้งช ำระ  
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิกำร  
จะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมื เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำใกล้เคียงกนั ใน
สภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ รวมถงึคำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่หรอื ณ วนัท ำสญัญำ 
โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอื
สญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี  
 
กำรประมำณกำร และกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่องและอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัอืน่ ๆ 
ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ กลุ่มกจิกำรจดัท ำกำรประมำณกำรและก ำหนด
สมมตฐิำนโดยค ำนึงถงึเหตุกำรณ์ในอนำคต ซึง่ผลของกำรประมำณกำรทำงบญัชอีำจไมเ่ท่ำกบัตวัเลขทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บริหำรจะใช้ดุลยพินิจที่มนีัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งที่มำของขอ้มูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรทีม่อียู่มำใชเ้ช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำรประกอบดว้ยธุรกจิ 2 สว่น ดงันี้  
 
• สว่นธุรกจิกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ 
• สว่นธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 
กำรกลัน่น ้ำมนัและ 
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 

ผลิตและจ ำหน่ำย 
ปิโตรเคมี 

 
รวม 

    

รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมสว่นธุรกจิ 40,878,298 4,179,323 45,057,621 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นธุรกจิ (3,556,304) (2,115,364) (5,671,668) 
รวมรำยได้ 37,321,994 2,063,959 39,385,953 
    
ขำดทุนจำกกำรขำยตำมส่วนงำน (7,570,608) (351,388) (7,921,996) 
    
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้    
-  เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
       (point in time) 

 
36,599,779 

 
2,063,907 

 
38,663,686 

-  ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
        (over time) 

 
13,383 

 
52 

 
13,435 

รวม 36,613,162 2,063,959 38,677,121 
    
รำยไดอ้ืน่ทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้ 708,832 - 708,832 
รวมรำยได้ 37,321,994 2,063,959 39,385,953 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 
กำรกลัน่น ้ำมนัและ 
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 

ผลิตและจ ำหน่ำย 
ปิโตรเคมี 

 
รวม 

    

รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมสว่นธุรกจิ 46,502,249 7,551,858 54,054,107 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นธุรกจิ (4,928,915) (3,090,598) (8,019,513) 
รวมรำยได้ 41,573,334 4,461,260 46,034,594 
    
ก ำไรจำกกำรขำยตำมส่วนงำน 981,781 222,273 1,204,054 
    
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้    
-  เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
       (point in time) 

 
41,504,870 

 
4,448,981 

 
45,953,851 

-  ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
        (over time) 

 
12,741 

 
12,279 

 
25,020 

รวม 41,517,611 4,461,260 45,978,871 
    
รำยไดอ้ืน่ทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้ 55,723 - 55,723 
รวมรำยได้ 41,573,334 4,461,260 46,034,594 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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7 มูลค่ำยติุธรรม 
 
กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถงึเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลู
สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่  

ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบัที ่3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสงัเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่  

ไมส่ำมำรถสงัเกตได)้ 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำและรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 1 ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

  

ตรำสำรทุน 850,500 - 

เงินลงทุนเผือ่ขำย   
ตรำสำรทุน - 1,350,000 
รวม 850,500 1,350,000 
 
กลุ่มกิจกำรและกิจกำรไม่มสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 2 หรอื 3 และไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงเทคนิค 
ในกำรประเมนิมลูคำ่ในระหว่ำงงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ 
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  
   

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 4,399,323 6,354,026 
เกนิก ำหนดช ำระ :   
   - ไมเ่กนิ 3 เดอืน 151,485 103,953 
   - 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 6,452 3,835 
   - 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 3,348 1,928 
   - เกนิกวำ่ 12 เดอืน 33,353 33,005 
 4,593,961 6,496,747 
หกั: ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญูลกูหนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 12) (33,052) (32,705) 
รวม 4,560,909 6,464,042 
 

9 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 931 202,934 - 202,300 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (1,605,013) 22,888 (1,605,013) 22,888 
(เครดิต) ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (1,604,082) 225,822 (1,605,013) 225,188 
 
เครดติภำษเีงนิไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบั
ทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี  
 
 
 
 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ, สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์, สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่  
31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร  

และอปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 25,599,800 - 181,174 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิฉบบัที ่16 มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม 
    พ.ศ. 2563 (หมำยเหต ุขอ้ 4) 

 
 
- 

 
 

3,582,743 

 
 
- 

ซือ้สนิทรพัย ์ 248,808 141,602 7,754 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (5,104) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (507,127) (97,023) (4,178) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 25,336,377 3,627,322 184,750 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร  

และอปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 21,394,910 - 181,174 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 

กำรเงนิฉบบัที ่16 มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม 
    พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ ขอ้ 4) 

 
 
- 

 
 

3,663,306 

 
 
- 

ซือ้สนิทรพัย ์ 248,808 141,602 7,754 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (5,104) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (507,127) (103,381) (4,178) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 21,131,487 3,701,527 184,750 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยทีด่นิและอำคำร  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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11 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 9,771,711 7,896,189 
รำยกำรเคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืสทุธ ิ (194,753) (2,572,748) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 9,576,958 5,323,441 
 
ในระหวำ่งเดอืนมกรำคมถงึมนีำคมของปี พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืลดลงจ ำนวน 195 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมนุเวยีนสทุธเิพิม่ขึน้จ ำนวน 171 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 50 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 125 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 108 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 83 ลำ้นบำท 

 
ในระหวำ่งเดอืนมกรำคมถงึมนีำคมของปี พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีงนิกูย้มืลดลงจ ำนวน 2,573 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมนุเวยีนสทุธลิดลงจ ำนวน 1,724 ลำ้นบำท 
- ตัว๋แลกเงนิสทุธลิดลงจ ำนวน 499 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 50 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 50 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 125 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 125 ลำ้นบำท 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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12 เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

(ขำดทุน) ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ (7,910,935) 1,252,960 (8,014,932) 1,135,889 
รำยกำรปรบัปรุง:     
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 10) 604,150 493,853 610,508 493,853 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 10) 4,178 7,882 4,178 7,882 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (หมำยเหตุ ขอ้ 8) 347 - 347 - 
กำรลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืเพือ่แสดง     
   มลูคำ่สุทธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บั 422,463 - 422,463 - 
ขำดทุนจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,064 3,750 2,064 3,750 
สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม (98,723) (113,426) - - 
รำยไดด้อกเบีย้ (731) (803) (49,373) (47,749) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 93,943 68,364 94,270 68,389 
ขำดทุนทีย่งัไมร่บัรูจ้ำกอตัรำ     
   แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศสทุธ ิ 239,471 86,090 239,471 86,090 
     

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน     
   ลกูหนี้กำรคำ้ 1,916,794 (1,212,332) 1,916,794 (1,212,332) 
   ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 50 - - 
   สนิคำ้คงเหลอื 3,526,740 (2,155,845) 3,526,740 (2,155,845) 
   ลกูหนี้อื่น (901,150) 954,063 (901,150) 954,063 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,355,439 (154,085) 2,349,173 (182,338) 
   คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตดับญัช ี (125,332) (109,979) (39,208) (19,251) 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอืน่ (160,719) 205 (160,719) 205 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (857,067) 468,000 (857,060) 480,354 
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,964,550 1,822,093 1,954,311 1,807,009 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 42,313 18,104 42,313 18,104 
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (9) (65) (9) (65) 
เงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,117,786 1,428,879 1,140,181 1,438,008 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

กำรซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 127,484 138,220 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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13 ภำระผกูพนัและเหตกุำรณ์ท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
13.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัเกีย่วกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน  
562 ลำ้นบำท และจ ำนวน 640 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

13.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรค ้ำประกันของธนำคำรให้แก่บุคคลภำยนอก  
ซึ่งเกดิจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกต ิเป็นจ ำนวนเงนิ 67 ล้ำนบำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 70 ล้ำนบำท)  
กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไมม่หีนี้สนิทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กดิขึน้จำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรนี้ 

 
14 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทั เอก็ซอนโมบลิ เอเซยี โฮลดิง้ ไพรเวท ลมิเิตด็ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้รอ้ยละ 65.43 จำกบรษิทั เอก็ซอนโมบลิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ องิค ์
และ รอ้ยละ 0.56 จำก บรษิทัอื่นในเครอื เอก็ซอนโมบลิ กรุ๊ป เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557  
 
กลุ่มกจิกำรถูกควบคุมโดย บรษิทั เอก็ซอนโมบลิ เอเซยี โฮลดิ้ง ไพรเวท ลมิเิตด็ ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น
จ ำนวนร้อยละ 65.99 ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 โดยบริษัทที่มอี ำนำจควบคุมสูงสุดคอื บรษิัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 
ซึง่จดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ  
 
ก) รำยได้กำรจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 

  

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร:   
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,178,618 2,640,510 
รวม 2,178,618 2,640,510 

 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำย ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ข) ซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ซ้ือสินค้ำจำก:   
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 25,195,796 30,374,559 
รบับริกำรจำก:   
   - บรษิทัรว่ม 190,194 200,255 
รวม 25,385,990 30,574,814 
 
กำรซื้อสนิคำ้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อน ้ำมนัดบิ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีกำรรบั
บรกิำรจำกบรษิทัร่วมเกีย่วขอ้งกบักำรใชท้่อน ้ำมนัส ำหรบักำรส่งผลติภณัฑข์องกลุ่มกจิกำร กำรซื้อสนิคำ้และบรกิำรใชเ้กณฑ์
รำคำตลำด 
 

ค) ค่ำใช้จ่ำย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยให้:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 54,725 53,569 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 930,473 858,472 929,800 857,051 
รวม 930,473 858,472 984,525 910,620 

 
คำ่ใชจ้่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรกิำรสนบัสนุนโดยเรยีกเกบ็ในรำคำทุนหรอืรำคำทุนบวกส่วนเพิม่ 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ง) ต้นทุนทำงกำรเงิน - สทุธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ดอกเบีย้รบัจำก:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 48,642 46,951 
รวม - - 48,642 46,951 
     
ดอกเบีย้จ่ำยให้:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 327 26 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 52,062 38,907 52,062 38,907 
รวม 52,062 38,907 52,389 38,933 

 
ดอกเบีย้จ่ำยและดอกเบีย้รบัก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืในตลำด ณ เวลำทีไ่ดม้กีำรท ำสญัญำกูย้มืเงนิ 

 
จ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 19,321 17,495 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5,239 4,558 
รวม 24,560 22,053 

 
ขอ้มูลขำ้งต้นจดัท ำขึน้ตำมกฎเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งรวมถงึกรรมกำร
ผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรสีร่ำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูจ้ดักำรทุกคนทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ฉ) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรขำย ซ้ือสินค้ำ บริกำร และค่ำใช้จ่ำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 99,168 50,526 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - - - - 
รวม - - 99,168 50,526 
     

เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 21 10,269 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 10,313,553 8,091,234 10,313,392 8,091,049 
รวม 10,313,553 8,091,234 10,313,413 8,101,318 
 

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสว่นใหญ่เกีย่วกบัดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ ขอ้ 14 ช) 
 

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัแสดงถงึยอดเจำ้หนี้สทุธ ิโดยสว่นใหญ่เกดิจำกกำรซือ้และขำยน ้ำมนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และ
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมซีึง่มรีะยะเวลำกำรใหส้นิเชือ่ตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 
 

ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 3,251,994 3,251,419 
รวม - - 3,251,994 3,251,419 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 3,251,419 3,035,705 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 575 13,556 
เงนิใหกู้ย้มืจ่ำยคนื - (50) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,251,994 3,049,211 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไมม่หีลกัประกนั ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส ำหรบั
ลกูคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ซ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 899 899 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13,662,637 13,188,379 13,662,637 13,188,379 
รวม 13,662,637 13,188,379 13,663,536 13,189,278 
     
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึครบก ำหนดช ำระ 
   ภำยใน 1 ปี จำก: 

    

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,533,333 1,633,333 1,533,333 1,633,333 
รวม 15,195,970 14,821,712 15,196,869 14,822,611 
     
ส่วนไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 4,812 756 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,041,667 2,350,000 2,041,667 2,350,000 
รวม 2,041,667 2,350,000 2,046,479 2,350,756 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ยอดคงเหลือต้นงวด 17,171,712 7,449,161 17,173,367 7,451,279 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 1,539,423 2,444,409 1,543,626 2,448,688 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหวำ่งงวด (1,473,498) (720,974) (1,473,645) (721,097) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 17,237,637 9,172,596 17,243,348 9,178,870 
 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 
 

- เงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ณ สิ้นเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 11,342 ล้ำนบำท  
เงนิกูย้มืดงักล่ำวมวีงเงนิ 12,000 ลำ้นบำท 

- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่งภำยใต้สญัญำกู้ยมืและฝำกเงนิแบบเดนิสะพดั ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 
พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 2,321 ลำ้นบำท 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไมม่หีลกัประกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัไมม่กี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนื
ทีแ่น่นอน และดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส ำหรบัลกูคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ปรบัดว้ยสว่นต่ำง หรอือตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง 
 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 
 

- เงนิกูย้มืจ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริม่กูย้มืในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2558 ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตร
มำส รวมทัง้สิน้ 20 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถงึเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 วงเงนิกูย้มืนี้มี
อตัรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยืมดงักล่ำวมียอด
คงเหลอืจ ำนวน 300 ลำ้นบำท ซึง่จะถงึก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2563 ทัง้จ ำนวน 

 

- เงนิกูย้มืจ ำนวน 700 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริม่กูย้มืในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส 
รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 ถึงเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยมืนี้ 
มีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ  วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมดังกล่ำว 
มยีอดคงเหลอืจ ำนวน 525 ลำ้น บำท ซึง่มสีว่นทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 233 ลำ้นบำท  

 
- เงนิกู้ยืมจ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืนเป็น 

รำยไตรมำส รวมทัง้สิน้ 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอตัรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืม 
ดงักล่ำวมยีอดคงเหลอืจ ำนวน 2,750 ลำ้น บำท ซึง่มสีว่นทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท 

 
อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ดขีองธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง หรอือตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง 
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