
 
 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดหกเดอืน
สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบ  
ในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญช ี
ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้้อสรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวม
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
6 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 353,987 276,683 353,987 276,683

ลกูหนี้กำรคำ้ - สุทธิ 8 4,030,829 6,464,042 4,030,829 6,464,042

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ฉ - - 46,226 50,526

สนิคำ้คงเหลอื - สุทธิ 12,659,725 19,085,170 12,659,725 19,085,170

ลกูหนี้อื่น - สุทธิ 1,669,596 1,377,578 1,669,596 1,377,578

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4 2,195,903 4,774,725 2,366,177 4,957,208

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 20,910,040 31,978,198 21,126,540 32,211,207

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม

   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 4, 7 1,048,500 - 1,048,500 -

เงนิลงทุนเผือ่ขำย 4, 7 - 1,350,000 - 1,350,000

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 2,001,223 2,206,905 1,729,360 1,729,360

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 114,589 114,589

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ช - - 3,352,385 3,251,419

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 25,155,009 25,599,800 20,950,119 21,394,910

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธิ 4, 10 4,287,401 - 4,355,246 -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 10 186,685 181,174 186,685 181,174

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 3,822,923 1,500,999 3,712,253 1,388,763

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตดับญัชี 4 310,496 1,725,830 587,447 2,118,327

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1,966,407 1,699,723 1,966,407 1,699,723

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 38,778,644 34,264,431 38,002,991 33,228,265

รวมสินทรพัย์ 59,688,684 66,242,629 59,129,531 65,439,472

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิในหน้ำ 10 ถงึ 28 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมกำร ................................................................................
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก

สถำบนักำรเงนิ 11 4,091,974 6,488,377 4,091,974 6,488,377

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 5,850,761 5,020,169 5,850,757 5,019,720

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ฉ 6,180,472 8,091,234 6,180,333 8,101,318

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปีจำกสถำบนักำรเงนิ 11 1,866,667 1,466,667 1,866,667 1,466,667

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปีจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ซ 2,933,333 1,633,333 2,933,333 1,633,333

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ซ 9,884,753 13,188,379 9,885,626 13,189,278

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 1,278 632 - -

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ

   ภำยในหนึ่งปี 4 332,641 - 358,061 -

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 867,779 787,070 867,779 787,070

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 32,009,658 36,675,861 32,034,530 36,685,763

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 11 2,683,333 1,816,667 2,683,333 1,816,667

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ซ 6,233,333 2,350,000 6,235,175 2,350,756

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 4 2,420,042 - 2,449,840 -

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 3,276,629 3,280,326 3,276,629 3,280,326

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 5 1,845 5 1,845

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,613,342 7,448,838 14,644,982 7,449,594

รวมหน้ีสิน 46,623,000 44,124,699 46,679,512 44,135,357

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิในหน้ำ 10 ถงึ 28 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สำมญัจ ำนวน 3,467,916,666 หุน้

มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 4.9338 บำท 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 

หุน้สำมญัจ ำนวน 3,460,858,000 หุน้

มลูค่ำทีไ่ดร้บัช ำระแลว้หุน้ละ 4.9338 บำท 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

   ส ำรองตำมกฎหมำย 1,000,901 1,000,901 1,000,901 1,000,901

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (8,980,962) (169,916) (9,596,438) (983,542)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (68,581) 172,619 (61,336) 179,864

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 13,058,250 22,110,496 12,450,019 21,304,115

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 13,065,684 22,117,930 12,450,019 21,304,115

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 59,688,684 66,242,629 59,129,531 65,439,472

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิในหน้ำ 10 ถงึ 28 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกลำ่วไวเ้ป็นหน่วยอืน่)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 23,798,000 45,581,325 23,798,000 45,581,325
เงนิชดเชยจำกกองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 615,458 166,580 615,458 166,580
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (26,357,193) (45,463,292) (26,360,791) (45,466,723)

(ขำดทนุ) ก ำไรขัน้ต้น (1,943,735) 284,613 (1,947,333) 281,182
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (1,179,762) (1,477,152) (1,230,146) (1,519,382)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร (59,788) (80,124) (59,667) (80,124)

ขำดทนุจำกกำรขำย (3,183,285) (1,272,663) (3,237,146) (1,318,324)

รำยไดอ้ืน่ 50,848 54,221 408,163 420,194
รำยไดด้อกเบี้ย 827 3,307 47,053 52,374
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (78,903) (81,907) (79,224) (81,927)
สว่นแบ่งก ำไรในบรษิทัร่วม 50,410 94,296 - -

ขำดทนุก่อนภำษีเงินได้ (3,160,103) (1,202,746) (2,861,154) (927,683)
เครดติภำษเีงนิได้ 656,669 276,132 658,177 275,828

ขำดทนุส ำหรบังวด (2,503,434) (926,614) (2,202,977) (651,855)

ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด-สุทธิจำกภำษี :

รำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่
   ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั
      ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดว้ย
         มลูค่ำยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 158,400 - 158,400 -

รำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น
ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยตุธิรรมเงนิลงทุนเผือ่ขำย - 18,000 - 18,000

ขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (2,345,034) (908,614) (2,044,577) (633,855)

กำรแบง่ปันขำดทนุ :

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (2,504,193) (927,376) (2,202,977) (651,855)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 759 762 - -

(2,503,434) (926,614) (2,202,977) (651,855)

กำรแบง่ปันขำดทนุเบด็เสรจ็รวม :

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (2,345,793) (909,376) (2,044,577) (633,855)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 759 762 - -

(2,345,034) (908,614) (2,044,577) (633,855)

ขำดทนุต่อหุ้นส ำหรบักำรแบง่ปันขำดทนุ
ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบำทต่อหุน้)

ขำดทุนต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (0.72) (0.27) (0.64) (0.19)

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิในหน้ำ 10 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอืน่)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 6 62,508,856 91,540,330 62,508,856 91,540,330
เงนิชดเชยจำกกองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 6 1,290,555 242,169 1,290,555 242,169
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (72,187,541) (88,838,363) (72,194,696) (88,845,186)

(ขำดทนุ) ก ำไรขัน้ต้น (8,388,130) 2,944,136 (8,395,285) 2,937,313
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (2,588,446) (2,848,468) (2,688,982) (2,937,872)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร (128,705) (164,277) (128,464) (164,277)

ขำดทนุจำกกำรขำย 6 (11,105,281) (68,609) (11,212,731) (164,836)
รำยไดอ้ืน่ 56,398 57,262 413,713 423,235
รำยไดด้อกเบีย้ 1,558 4,110 96,426 100,123
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (172,846) (150,271) (173,494) (150,316)
ส่วนแบ่งก ำไรในบรษิทัรว่ม 149,133 207,722 - -

(ขำดทนุ) ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ (11,071,038) 50,214 (10,876,086) 208,206
เครดติภำษเีงนิได้ 9 2,260,751 50,310 2,263,190 50,640

(ขำดทนุ) ก ำไรส ำหรบังวด (8,810,287) 100,524 (8,612,896) 258,846

(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด-สทุธิจำกภำษี :

รำยกำรทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหม่
   ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั
      ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดว้ย
         มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (241,200) - (241,200) -

รำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้น
ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมเงนิลงทุนเผือ่ขำย - 99,000 - 99,000

(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (9,051,487) 199,524 (8,854,096) 357,846

กำรแบง่ปัน (ขำดทนุ) ก ำไร :

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (8,811,046) 99,762 (8,612,896) 258,846
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 759 762 - -

(8,810,287) 100,524 (8,612,896) 258,846

กำรแบง่ปัน (ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสรจ็รวม :

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (9,052,246) 198,762 (8,854,096) 357,846
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 759 762 - -

(9,051,487) 199,524 (8,854,096) 357,846

(ขำดทนุ) ก ำไรต่อหุ้นส ำหรบักำรแบง่ปัน (ขำดทนุ) ก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบำทต่อหุน้)

(ขำดทุน) ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (2.55) 0.03 (2.49) 0.07

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิในหน้ำ 10 ถงึ 28 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภำระผกูพนั กำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุ ส่วนแบง่ขำดทนุ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ
ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ำรอง ก ำไรสะสม เงินลงทนุ ผลประโยชน์ ในตรำสำรทนุผ่ำนก ำไร เบด็เสรจ็อ่ืน อ่ืนของส่วนของ ผูเ้ป็นเจำ้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมำยเหตุ ช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย (ขำดทนุสะสม) เผือ่ขำย พนักงำน ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน จำกบริษทัร่วม เจำ้ของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ เจำ้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของ
   เจำ้ของส ำหรบังวด
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม - - - 99,762 99,000 - - - 99,000 198,762 762 199,524
เงนิปันผลจ่ำย - - - (346,086) - - - - - (346,086) (762) (346,848)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
   - ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 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
ผลกระทบของกำรเปลีย่นนโยบำยกำรบญัชี 4 - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของ
   เจำ้ของส ำหรบังวด
(ขำดทุน) ก ำไรเบด็เสรจ็รวม - - - (8,811,046) - - (241,200) - (241,200) (9,052,246) 759 (9,051,487)
เงนิปันผลจ่ำย - - - - - - - - - - (759) (759)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,980,962) - (871,336) 810,000 (7,245) (68,581) 13,058,250 7,434 13,065,684

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิในหน้ำ 10 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอืน่)

 จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภำระผกูพนั กำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุ รวมองคป์ระกอบ
ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ำรอง ก ำไรสะสม ผลประโยชน์ ในตรำสำรทนุผำ่นก ำไร อ่ืนของส่วน รวมส่วนของ

หมำยเหตุ ช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย (ขำดทนุสะสม) เงินลงทนุเผือ่ขำย พนักงำน ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ของเจ้ำของ เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม - - - 258,846 99,000 - - 99,000 357,846
เงนิปันผลจ่ำย - - - (346,086) - - - - (346,086)

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

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

ผลกระทบของกำรเปลีย่นนโยบำยกำรบญัชี 4 - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - -
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - (8,612,896) - - (241,200) (241,200) (8,854,096)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (9,596,438) - (871,336) 810,000 (61,336) 12,450,019

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิในหน้ำ 10 ถงึ 28 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอืน่)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

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

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

เงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 12 118,730 (449,619) 142,057 (433,414)

จ่ำยดอกเบี้ย (105,234) (119,156) (105,256) (119,190)

รบัคนืภำษเีงนิได้ 4,681 31,421 4,908 32,426

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 18,177 (537,354) 41,709 (520,178)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจำกกำรรบัช ำระหนี้เงนิกูจ้ำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ช - - - 50

เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 ช - - (100,966) (116,088)

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (746,031) (737,550) (746,031) (737,550)

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 (14,399) (8,031) (14,399) (8,031)

เงนิสดจ่ำยเพือ่ไดม้ำในสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ (121,474) - (121,474) -

เงนิสดรบัจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 3,236 8,634 3,236 8,634

ดอกเบี้ยรบั 1,558 4,110 100,726 98,858

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัยอ่ย - - 2,500 3,700

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม 354,815 362,271 354,815 362,271

เงนิปันผลรบัจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย

มลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 45,900 51,300 45,900 51,300

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (476,395) (319,266) (475,693) (336,856)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดจ่ำยสทุธจิำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ (2,396,403) (1,946,641) (2,396,403) (1,946,641)

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (733,334) (700,000) (733,334) (700,000)

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 2,000,000 1,300,000 2,000,000 1,300,000

เงนิสด (จ่ำย) รบัสทุธจิำกเงนิกูย้มืระยะสัน้

จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (3,353,997) 3,154,610 (3,354,023) 3,154,584

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (816,667) (1,150,000) (819,784) (1,154,601)

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,000,000 700,000 6,004,203 704,279

เงนิปันผลจ่ำยใหแ้กเ่จำ้ของของกลุม่กจิกำร - (346,086) - (346,086)

เงนิปันผลจ่ำยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (759) (762) - -

เงนิสดจ่ำยเพือ่ช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (163,318) - (189,371) -

เงนิสดสทุธไิดม้ำในกจิกรรมจดัหำเงนิ 535,522 1,011,121 511,288 1,011,535

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสทุธิ 77,304 154,501 77,304 154,501

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวด 276,683 482,648 276,683 482,648

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 353,987 637,149 353,987 637,149

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิในหน้ำ 10 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดซึ่งจัดตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย  
โดยทีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวค้อื เลขที ่3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (เรยีกรวมว่ำ “กลุ่มกจิกำร”) ประกอบธุรกจิกำรกลัน่ซึง่รวมไปถงึเครอืขำ่ยสถำนีบรกิำรน ้ำมนัคำ้ปลกี กลุ่มกจิกำร
ประกอบกจิกำรโรงกลัน่น ้ำมนัและโรงงำนผลติภณัฑ์เคมทีีอ่ ำเภอศรรีำชำ ประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรมคีลงัน ้ำมนัและสถำนีบริกำร
น ้ำมนัทัว่ประเทศส ำหรบัจดัเกบ็และจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัขำยปลกี โดยผ่ำนสถำนีบรกิำรขำยตรงใหก้บัลูกคำ้ทำงดำ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
ภำยในประเทศ และด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรไดเ้กี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคมี
ใหแ้ก่ลูกคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  
 

บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที่ 6 สงิหำคม 
พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

ส ำหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมผีลขำดทุนส ำหรบังวดเป็นจ ำนวนเงนิ 8,810 ล้ำนบำท และ ณ วนัสิ้นสุด
เดียวกันมีหนี้สินหมุนเวียนเกินกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจ ำนวนเงิน 11,100 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำรมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ 
ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงนิสดเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจและสำมำรถช ำระคนืหนี้สนิดงักล่ำวเมื่อถึงก ำหนดช ำระโดย (1) กลุ่มกิจกำร 
มวีงเงนิกู้ยมืแบบไม่ผูกมดัจำกทัง้กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 78,879 ล้ำนบำท และ (2) กลุ่มกจิกำรยงัไดร้บัอนุมตัิ
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ใหส้ำมำรถเสนอขำยตัว๋แลกเงนิแบบหมุนเวยีนจ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท 
ถึงแม้ว่ำจะมสีถำนกำรณ์ดงักล่ำว กลุ่มกิจกำรยงัคงด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและแผนทำงกำรเงิน
เพื่อใหก้ลุ่มกจิกำรสำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองโดยสอดคล้องกบัอุปสงค์และอุปทำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มกจิกำร ทัง้นี้กลุ่มกิจกำร
ได้ให้ควำมส ำคญัและประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิ ดงันัน้งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำภำยใต้หลกัเกณฑ์  
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง และไม่ไดร้วมรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถทีจ่ะไดค้นืและกำรจดัประเภทของสนิทรพัย์ที่บนัทกึ 
หรือกำรจดัประเภทหนี้สินที่อำจมีควำมจ ำเป็น ถ้ำเกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยใต้หลักเกณฑ์  
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองมคีวำมไม่เหมำะสม 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มู ลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 

4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กี่ยวกบั
สัญญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรับปรุงย้อนหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำกำรปรับปรุงย้อนหลัง 
งบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรปรับปรุงรำยกำร และจัดประเภทรำยกำรใหม่ตำมข้อก ำหนด 
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรบัปรุง ฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคบัใช้วันที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 4,774,725 - (141,336) 4,633,389 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,774,725 - (141,336) 4,633,389 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ     
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,350,000 - 1,350,000 

เงนิลงทุนเผื่อขำย 1,350,000 (1,350,000) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ - - 3,582,743 3,582,743 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำย     
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 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึ 

    

ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 207,579 207,579 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 207,579 207,579 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 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) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 

รำยกำรใหม ่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 4,957,208 - (141,336) 4,815,872 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,957,208 - (141,336) 4,815,872 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ     
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,350,000 - 1,350,000 

เงนิลงทุนเผื่อขำย 1,350,000 (1,350,000) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ - - 3,663,306 3,663,306 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำย     
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 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึ 

    

ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 233,632 233,632 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 233,632 233,632 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 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) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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รำยกำรปรบัปรงุและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ข้ำงต้นสำมำรถสรปุได้ดงัน้ี 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่เกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิำงบญัชขีอง
กลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การจดัประเภทและวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุน  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมใิช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรซื้อขำยเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยในอดีตถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย ดงันัน้มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์จ ำนวน  
1,350 ล้ำนบำทจึงถูกจดัประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผื่อขำยเป็นสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
สญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 (TFRS 16) มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรู้หนี้สินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบั
สญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้หนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดถู้กรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ทัง้นี้
อตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใช้ในกำรคดิลดส ำหรบัระยะเวลำสญัญำเช่ำตัง้แต่ 1 ถงึ 5 ปีและมำกกว่ำ 5 ปี คอื รอ้ยละ 1.53 
และรอ้ยละ 1.84 ตำมล ำดบั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
2,497,817 

 
7,400,590 

หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  (245,801) (247,848) 
หกั: สญัญำเช่ำทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไข  (177,983) (177,983) 
หกั: สญัญำเช่ำจ่ำยผนัแปร - (4,820,081) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,074,033 2,154,678 
   
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 207,579 233,632 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,866,454 1,921,046 
 2,074,033 2,154,678 
 
สญัญำเช่ำจ่ำยผนัแปรขำ้งต้นเกดิจำกำรที่กจิกำรเช่ำทีด่นิของบรษิทัย่อยภำยใตส้ญัญำเช่ำซึ่งมผีลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2561 โดยค่ำเช่ำ
ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจรงิส ำหรบังวดบวกด้วยก ำไรส่วนเพิม่ตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ เป็นเวลำ 30 ปี จงึไม่ถูกรวมในกำร 
วดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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กลุ่มกิจกำรรบัรู้สินทรพัย์สทิธิกำรใช้ด้วยจ ำนวนเดียวกบัหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำจ่ำย
ล่วงหน้ำหรอืค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็น
สญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

     

อสงัหำรมิทรพัย์ 3,710,155 3,582,743 3,778,000 3,663,306 
ยำนพำหนะ 577,246 - 577,246 - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 4,287,401 3,582,743 4,355,246 3,663,306 
 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กิจกำรมอียู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้เลือกใช้วธิี
ผ่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนโดยตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำมำใชเ้ป็นครัง้แรก 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน

กำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย 
สญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั  
 
เงินลงทุนและสินทรพัยท์างการเงินอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั  
โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
กำรดอ้ยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิวีดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและ
ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของ
สินทรพัย์หรือไม่ ยกเว้นกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลือกใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำรบัรู้ผลขำดทุนจำก  
กำรดอ้ยค่ำ 
 
สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำน อุปกรณ์ ยำนพำหนะ และทีด่นิหลำยแห่งเพื่อใชใ้นกำรใหบ้รกิำรขำยปลกี ซึ่งมรีะยะเวลำเช่ำอยู่
ในช่วงระหว่ำง 3 ถงึ 30 ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ 
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนจะรบัรู ้
ในก ำไรหรอืขำดทุนตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิ 
กำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกด้วยวธิมีูลค่ำปัจจุบนั ซึ่งหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรวมมูลค่ำปัจจุบนัสุทธขิองค่ำเช่ำ 
ทีต่อ้งช ำระ  
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิกำร  
จะคิดลดด้วยอัตรำกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยืม เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรพัย์ที่มีมูลค่ำใกล้เคี ยงกนั  
ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถงึค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่หรอื ณ วนัท ำสญัญำ 
โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิีเส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอื
สญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี  

 
กำรประมำณกำร และกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ 
ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ กลุ่มกจิกำรจดัท ำกำรประมำณกำรและก ำหนด
สมมตฐิำนโดยค ำนึงถงึเหตุกำรณ์ในอนำคต ซึง่ผลของกำรประมำณกำรทำงบญัชอีำจไม่เท่ำกบัตวัเลขทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มอียู่มำใช้เช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำรประกอบดว้ยธุรกจิ 2 ส่วน ดงันี้  
 
• ส่วนธุรกจิกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ 
• ส่วนธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 
กำรกลัน่น ้ำมนัและ 
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 

ผลิตและจ ำหน่ำย 
ปิโตรเคมี 

 
รวม 

    

รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมส่วนธุรกจิ 66,080,673 6,775,980 72,856,653 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนธุรกจิ (5,648,979) (3,408,263) (9,057,242) 
รวมรำยได้ 60,431,694 3,367,717 63,799,411 
    
ขำดทุนจำกกำรขำยตำมส่วนงำน (10,400,264) (705,017) (11,105,281) 
    
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลูกคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้    
-  เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
       (point in time) 

 
59,050,529 

 
3,367,661 

 
62,418,190 

-  ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ  
        (over time) 

 
25,830 

 
56 

 
25,886 

รวม 59,076,359 3,367,717 62,444,076 
    
รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลูกคำ้ 1,355,335 - 1,355,335 
รวมรำยได้ 60,431,694 3,367,717 63,799,411 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

 
กำรกลัน่น ้ำมนัและ 
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 

ผลิตและจ ำหน่ำย 
ปิโตรเคมี 

 
รวม 

    
รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมส่วนธุรกจิ 93,564,709 14,810,273 108,374,982 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนธุรกจิ (10,275,349) (6,317,134) (16,592,483) 
รวมรำยได้ 83,289,360 8,493,139 91,782,499 
    
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 412,568 (481,177) (68,609) 
    
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลูกคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้    
-  เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
       (point in time) 

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

-  ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ  
        (over time) 

 
23,076 

 
14,265 

 
37,341 

รวม 82,936,155 8,493,139 91,429,294 
    
รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลูกคำ้ 353,205 - 353,205 
รวมรำยได้ 83,289,360 8,493,139 91,782,499 
 

7 มูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูล
สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่  

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

ไม่สำมำรถสงัเกตได)้ 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำและรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 1 ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

  

ตรำสำรทุน 1,048,500 - 

เงินลงทุนเผ่ือขำย   
ตรำสำรทุน - 1,350,000 
รวม 1,048,500 1,350,000 
 
กลุ่มกิจกำรและกิจกำรไม่มสีินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 2 หรอื 3 และไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงเทคนิค 
ในกำรประเมนิมลูค่ำในระหว่ำงงวด 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  
   
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 3,911,665 6,354,026 
เกนิก ำหนดช ำระ :   
   - ไม่เกนิ 3 เดอืน 108,959 103,953 
   - 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 5,006 3,835 
   - 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 3,883 1,928 
   - เกนิกว่ำ 12 เดอืน 34,268 33,005 
 4,063,781 6,496,747 
หกั: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูลูกหนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 12) (32,952) (32,705) 
รวม 4,030,829 6,464,042 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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9 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 873 (4,517) - (4,847) 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (2,261,624) (45,793) (2,263,190) (45,793) 
เครดิตภำษีเงินได้ (2,260,751) (50,310) (2,263,190) (50,640) 

 

เครดติภำษีเงนิไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบั
ทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี  
 

10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ, สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์, สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร  

และอปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
    

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 25,599,800 - 181,174 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่16 มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ ขอ้ 4) 

 
- 

 
3,582,743 

 
- 

ซื้อสนิทรพัย์ 585,211 940,642 14,399 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (11,095) - - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,018,907) (235,984) (8,888) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 25,155,009 4,287,401 186,685 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร  

และอปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
    

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 21,394,910 - 181,174 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่16 มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ ขอ้ 4) 

 
- 

 
3,663,306 

 
- 

ซื้อสนิทรพัย์ 585,211 940,642 14,399 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (11,095) - - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,018,907) (248,702) (8,888) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 20,950,119 4,355,246 186,685 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยทีด่นิ อำคำร และยำนพำหนะ  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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11 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 9,771,711 7,896,189 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืสุทธ ิ (1,129,737) (1,346,641) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 8,641,974 6,549,548 
 
ในระหว่ำงเดอืนมกรำคมถงึมถิุนำยนของปี พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืลดลงจ ำนวน 1,130 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมุนเวยีนสุทธลิดลงจ ำนวน 1,896 ลำ้นบำท 
- ตัว๋แลกเงนิสุทธลิดลงจ ำนวน 500 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปี ซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปี ซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 250 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปี ซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 217 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปี ซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 167 ลำ้นบำท 
- กำรเพิม่ขึ้นของเงนิกู้ยมืระยะยำว 3 ปี จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท โดยบรษิัทได้เบิกถอนเงนิกู้ยมืนี้เต็มจ ำนวนในเดอืนมถิุนำยน 

พ.ศ. 2563 ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 
มถิุนำยน พ.ศ. 2566 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ 

 
ในระหว่ำงเดอืนมกรำคมถงึมถิุนำยนของปี พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีงนิกูย้มืลดลงจ ำนวน 1,347 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมุนเวยีนสุทธลิดลงจ ำนวน 1,747 ลำ้นบำท 
- ตัว๋แลกเงนิสุทธลิดลงจ ำนวน 200 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 5 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 250 ลำ้นบำท 
- จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 3 ปีซึง่ช ำระคนืเป็นงวด จ ำนวน 250 ลำ้นบำท 
- กำรเพิม่ขึ้นของเงนิกู้ยมืระยะยำว 3 ปี จ ำนวน 1,300 ล้ำนบำท โดยบรษิัทได้เบิกถอนเงนิกู้ยมืนี้เต็มจ ำนวนในเดอืนมถิุนำยน  

พ.ศ. 2562 ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 ถงึ 
มถิุนำยน พ.ศ. 2565 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ประเภท 3 เดอืนบวกดว้ยส่วนเพิม่ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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12 เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

(ขำดทุน) ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ (11,071,038) 50,214 (10,876,086) 208,206 
รำยกำรปรบัปรุง:     
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 10) 1,254,891 996,940 1,267,609 996,940 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 10) 8,888 15,850 8,888 15,850 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (หมำยเหตุ ขอ้ 8) 247 13,645 247 13,645 
กำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอืเพื่อแสดง     
   มลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บั 116,278 161,501 116,278 161,501 
ขำดทุนจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 7,859 4,836 7,859 4,836 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม (149,133) (207,722) - - 
รำยไดด้อกเบีย้ (1,558) (4,110) (96,426) (100,123) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 172,846 150,271 173,494 150,316 
รำยไดเ้งนิปันผล (45,900) (51,300) (403,215) (417,271) 
(ก ำไร) ขำดทุนทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกอตัรำ     
   แลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศสุทธ ิ (2,349) 10,434 (2,349) 10,434 

     

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน     
   ลูกหนี้กำรคำ้ 2,425,311 (117,177) 2,425,311 (117,177) 
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 50 - - 
   สนิคำ้คงเหลอื 6,309,167 (536,367) 6,309,167 (536,367) 
   ลูกหนี้อื่น (292,021) 1,289,249 (292,021) 1,289,249 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 2,432,576 186,780 2,444,787 164,364 
   ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตดับญัช ี 47,960 (334,029) 163,588 (197,665) 
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (266,684) (550,970) (266,684) (550,293) 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 988,328 97,632 988,773 110,439 
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (1,892,110) (1,732,162) (1,902,335) (1,747,114) 
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 77,012 106,905 77,012 106,905 
   หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (1,840) (89) (1,840) (89) 
เงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 118,730 (449,619) 142,057 (433,414) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

กำรซื้อทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 132,216 155,302 
กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 819,168 - 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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13 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
13.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน  
546 ลำ้นบำท และจ ำนวน 640 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

13.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรค ้ำประกันของธนำคำรให้แก่บุคคลภำยนอก  
ซึ่งเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ เป็นจ ำนวนเงนิ 67 ล้ำนบำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 70 ล้ำนบำท)  
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไม่มหีนี้สนิทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กดิขึน้จำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรน้ี 

 
14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทั เอก็ซอนโมบลิ เอเซยี โฮลดิง้ ไพรเวท ลมิเิตด็ ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้รอ้ยละ 65.43 จำกบรษิทั เอก็ซอนโมบลิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ องิค์ 
และ รอ้ยละ 0.56 จำก บรษิทัอื่นในเครอื เอก็ซอนโมบลิ กรุ๊ป เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557  
 
กลุ่มกจิกำรถูกควบคุมโดย บรษิทั เอก็ซอนโมบลิ เอเซยี โฮลดิ้ง ไพรเวท ลมิเิตด็ ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์ ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น
จ ำนวนร้อยละ 65.99 ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทที่มอี ำนำจควบคุมสูงสุดคอื บรษิัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 
ซึง่จดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ  
 
ก) รำยไดก้ำรจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  

  
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร:   
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,085,912 5,634,172 
รวม 3,085,912 5,634,172 
 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำย ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ข) ซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ซ้ือสินค้ำจำก:   
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 36,433,939 58,592,803 
รบับริกำรจำก:   
   - บรษิทัร่วม 323,453 393,832 
รวม 36,757,392 58,986,635 
 
กำรซื้อสินค้ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อน ้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
กำรรบับรกิำรจำกบรษิัทร่วมเกี่ยวข้องกบักำรใช้ท่อน ้ำมนัส ำหรบักำรส่งผลิตภณัฑ์ของกลุ่มกิจกำร กำรซื้อสนิค้ำและบรกิำร  
ใชเ้กณฑร์ำคำตลำด 
 

ค) ค่ำใช้จ่ำย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยให้:     
   - บรษิทัย่อย - - 109,490 105,768 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,702,503 1,697,212 1,701,378 1,694,899 
รวม 1,702,503 1,697,212 1,810,868 1,800,667 
 
ค่ำใชจ้่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรกิำรสนับสนุนโดยเรยีกเกบ็ในรำคำทุนหรอืรำคำทุนบวกส่วนเพิม่ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ง) ต้นทุนทำงกำรเงิน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ดอกเบีย้รบัจำก:     
   - บรษิทัย่อย - - 94,868 96,020 
รวม - - 94,868 96,020 
     
ดอกเบีย้จ่ำยให้:     
   - บรษิทัย่อย - - 647 45 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 88,468 86,593 88,468 86,593 
รวม 88,468 86,593 89,115 86,638 

 
ดอกเบีย้จ่ำยและดอกเบีย้รบัก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกู้ยมืในตลำด ณ เวลำทีไ่ดม้กีำรท ำสญัญำกูย้มืเงนิ 

 
จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 38,392 35,629 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 10,616 9,268 
รวม 49,008 44,897 
 
ขอ้มูลขำ้งต้นจดัท ำขึ้นตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งรวมถงึกรรมกำร
ผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรสีร่ำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูจ้ดักำรทุกคนทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั 
 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ฉ) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรขำย ซ้ือสินค้ำ บริกำร และค่ำใช้จ่ำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั:     
   - บรษิทัย่อย - - 46,226 50,526 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - - - - 
รวม - - 46,226 50,526 
     

เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั:     
   - บรษิทัย่อย - - 7 10,269 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,180,472 8,091,234 6,180,326 8,091,049 
รวม 6,180,472 8,091,234 6,180,333 8,101,318 
 

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส่วนใหญ่เกีย่วกบัดอกเบี้ยคำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ ขอ้ 14 ช) 
 

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัแสดงถงึยอดเจำ้หนี้สุทธ ิโดยส่วนใหญ่เกดิจำกกำรซื้อและขำยน ้ำมนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และ
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมซีึง่มรีะยะเวลำกำรใหส้นิเชื่อตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 
 

ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่:     
   - บรษิทัย่อย - - 3,352,385 3,251,419 
รวม - - 3,352,385 3,251,419 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 3,251,419 3,035,705 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 100,966 116,088 
เงนิใหกู้ย้มืจ่ำยคนื - (50) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,352,385 3,151,743 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไม่มหีลกัประกนั ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส ำหรบั
ลูกคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ซ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก:     
   - บรษิทัย่อย - - 873 899 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 9,884,753 13,188,379 9,884,753 13,188,379 
รวม 9,884,753 13,188,379 9,885,626 13,189,278 
     
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึครบก ำหนดช ำระ 
   ภำยใน 1 ปี จำก: 

    

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,933,333 1,633,333 2,933,333 1,633,333 
รวม 12,818,086 14,821,712 12,818,959 14,822,611 
     
ส่วนไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก:     
   - บรษิทัย่อย - - 1,842 756 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,233,333 2,350,000 6,233,333 2,350,000 
รวม 6,233,333 2,350,000 6,235,175 2,350,756 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 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 7,848,422 4,663,775 7,852,631 4,668,062 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (5,968,715) (1,930,467) (5,971,864) (1,935,102) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 19,051,419 10,182,469 19,054,134 10,184,239 
 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 
 
- เงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัแห่งหนึ่ง ณ สิ้นเดอืนมถิุนำยน  พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 7,364 ล้ำนบำท  

เงนิกูย้มืดงักล่ำวมวีงเงนิ 12,000 ลำ้นบำท 
- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัแห่งหนึ่งภำยใต้สญัญำกู้ยมืและฝำกเงนิแบบเดนิสะพดั ณ สิ้นเดอืนมถิุนำยน 

พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 2,521 ลำ้นบำท 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ไม่มหีลกัประกนั เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัไม่มกี ำหนดกำรจ่ำย
ช ำระคนืทีแ่น่นอน และดอกเบี้ยเงนิใหกู้้ยมืค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกู้ยมืส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) ปรบัดว้ยส่วนต่ำง หรอือตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยส่วนต่ำง 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  ประกอบดว้ย 
 
 - เงนิกู้ยมืจ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริม่กู้ยมืในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2558 ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส 

รวมทัง้สิน้ 20 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถงึเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำ
ดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมยีอดคงเหลือ
จ ำนวน 200 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 วงเงนิกู้ยืมนี้ 
มอีตัรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดอืน บวกด้วยส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมยีอด
คงเหลอืจ ำนวน 467 ลำ้นบำท ซึง่มสี่วนทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 233 ลำ้นบำท  

 
 - เงนิกู้ยมืจ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริม่กู้ยมืในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำย

ไตรมำส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เงินกู้ยมื 
ดงักล่ำวมยีอดคงเหลอืจ ำนวน 2,500 ลำ้นบำท ซึง่มสี่วนทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท 

 
- เงินกู้ยืมจ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำย 

ไตรมำส รวมทัง้สิน้ 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2566 วงเงนิกู้ยมืนี้
มอีตัรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมื ดงักล่ำวมยีอด
คงเหลอืจ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท ซึง่มสี่วนทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท 

 
อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ดขีองธนำคำร
กรุงเทพ  จ ำกดั (มหำชน) ปรบัดว้ยส่วนต่ำง  หรอือตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยส่วนต่ำง 
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