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ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ)และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่ส าคญัและหมายเหตุ 

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การรบัรู้รายได้ 
 

 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดร้บัรูร้ายไดจ้ านวน 123,649 ลา้นบาท 
โดยรายได้ของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่มาจากธุรกิจหลกัสองส่วน 
ได้แก่  ส่วนธุรกิจการกลัน่น ้ ามันและจัดจ าหน่ายน ้ ามันและ 
ส่วนธุรกิจผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ีตามรายละเอียด 
ทีเ่ปิดเผยไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้ตามราคาที่ระบุในสัญญาและปริมาณ
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมเีมื่อไดม้กีารส่งมอบ ราคาขาย
ตามสัญญาดังกล่าวก าหนดให้ใช้ราคาตลาดปรบัด้วยส่วนเพิ่ม
ส่วนลดอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่องทางการขาย และข้อตกลงตาม
สญัญากบัลูกคา้ ปรมิาณการขายนัน้วดัโดยเครื่องวดัที่เหมาะสม
เมื่อมกีารส่งมอบสนิค้าให้ลูกค้า ผ่านทางระบบท่อส่งผลติภณัฑ์ 
ทางรถบรรทุก หรอืทางเรอืบรรทุก 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรบัรู้รายได้ของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีเนื่องจากจ านวนเงนิและจ านวนรายการ
ของรายไดด้งักล่าวมสีาระส าคญัอย่างมาก อกีทัง้การก าหนดราคา
ขายขึน้อยูก่บัราคาตลาดและสว่นปรบัมลูคา่ตามทีร่ะบุในสญัญา 
 

วิธีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการรับรู้รายได้รวมถึงเรื่อง
ดงัต่อไปนี้  
• ท าความเขา้ใจและสอบถามผูบ้รหิารถงึหลกัการในการรบัรูร้ายได้

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15, รวมถงึนโยบายการ
บญัช ีการเปิดเผยขอ้มูล และระบบทีใ่ชใ้นการบนัทกึารรบัรูร้ายได้
ทีเ่กี่ยวขอ้งและประเมนิถงึความถูกต้องและความเหมาะสมในการ
ปฏบิตัติามมาตรฐานฉบบันี้และนโยบายการบญัชทีีก่ลุ่มกจิการใช ้

• ท าความเขา้ใจ ทดสอบการออกแบบ และความมปีระสทิธผิลของ
การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัการรบัรู้รายได้ โดยเฉพาะการควบคุม
เกีย่วกบัการรบัรูร้ายไดอ้ยา่งทนัต่อเวลาและถูกตอ้ง 

• สุ่มเลอืกตวัอย่างจากรายการขาย และใบลดหนี้ ใบเพิม่หนี้เพื่อ
ทดสอบรายละเอียดของรายการกบัเอกสารที่เกี่ยวขอ้งรวมถึง 
ใบแจ้งหนี้ที่ออกให้แก่ลูกค้า  เอกสารการส่งสินค้าและการ 
รบัช าระเงนิภายหลงัจากลูกคา้ นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
สญัญาการขาย และ/หรอื เอกสารอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อประเมนิว่า
การรบัรูร้ายไดน้ัน้มคีวามถูกตอ้งและเหมาะสม 

• สุ่มเลอืกตวัอยา่งจากรายการขายก่อนและหลงัวนัสิน้ปีเพือ่ทดสอบ
ว่ารายได ้ไดบ้นัทกึในช่วงเวลาทีถู่กตอ้งตามช่วงเวลาและเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งหนี้  เอกสารการส่งสินค้าหรือรายงาน 
ทีจ่ดัท าขึน้จากระบบ และ 

• ส่งหนังสอืยืนยนัยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 ไปยังกลุ่มลูกค้าเพื่ อยืนยันมูลค่าคงเหลือกับ 
กลุ่มกิจการ รวมทัง้มีการทดสอบการกระทบยอดไปยงัวนัที่  
ในงบการเงนิและ ตรวจสอบการรบัช าระเงนิภายหลงัส าหรบั
ยอดของลกูหนี้ ในกรณีทีห่นงัสอืยนืยนัยอดไม่ไดร้บัการตอบกลบั 

 
จากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าการรบัรูร้ายได้จาก
การจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสีอดคลอ้งกบันโยบาย
การบญัชขีองกลุ่มกจิการอยา่งเหมาะสม 

  



 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ 
 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมสีนิคา้คงเหลอืที่เป็น
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมจี านวน 5,077 ลา้นบาท ซึ่งคดิเป็น
อตัราส่วนรอ้ยละ 8 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดของกลุ่มกจิการ  
 
ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืประกอบไปดว้ย ราคาซื้อของน ้ามนัดบิ และ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติทีถู่กปันส่วนไปยงัผลติภณัฑ์ทีไ่ด้
จากการผลติแต่ละชนิด ซึง่ในการค านวณตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืนัน้
ทางกลุ่มกจิการจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลจากระบบสารสนเทศเพื่อ 

การค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลอืแต่ละชนิด 
ซึ่งในรายงานนัน้ ต้นทุนในการผลิตสินค้าคงเหลือทัง้หมด 
จะถูกรวมเขา้ดว้ยกนัและปันสว่นไปยงัสนิคา้แต่ละชนิด โดยใช้
อตัราส่วนรอ้ยละของมลูค่าในการขายของสนิคา้คงเหลอืแต่ละชนิด
ต่อตน้ทุนในการผลติสนิคา้คงเหลอืทัง้หมด 

• เปรยีบเทยีบราคาต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลอืกบัราคาตลาด
ของสนิคา้ชนิดนัน้ ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความมัน่ใจว่าไม่มรีายการ
ผดิปกตอิยา่งมสีาระส าคญั และ 

• จดัท าราคาต่อหน่วยของสนิคา้เพื่อในการค านวณยอดคงเหลอื
สนิคา้คงเหลอื โดยใชว้ธิคี านวณมลูคา่แบบเขา้ก่อนออกก่อน 

 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเรื่องต้นทุนสินค้าคงเหลือเนื่องจาก 
ยอดคงเหลอืของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมนีัน้มจี านวนเงนิ 
ทีเ่ป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวม อกีทัง้การค านวณต้นทุนยงัมี
ความซับซ้อน และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยเป็นสิง่ส าคญั ซึ่งมผีลกระทบโดยตรงกบั
การก าหนดราคาขาย และการรบัรูก้ าไรขาดทุนของกลุ่มกจิการ 

วธิปีฏบิตังิานของขา้พเจา้ในการทดสอบตน้ทุนสนิคา้คงเหลอื รวมถงึ
เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
• ท าความเขา้ใจ ทดสอบการออกแบบ และความมปีระสทิธผิลของ

การควบคุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอื 
และระบบการจดัซื้อ ตัง้แต่การขอซื้อ การสัง่ซื้อ การรบัของ  
การจ่ายเงนิและการบนัทกึบญัชเีพือ่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าตน้ทุนของ
สนิคา้คงเหลอืมคีวามถูกตอ้ง 

• สุ่มเลอืกตวัอย่างจากมลูค่าการซื้อสนิคา้ เพื่อทดสอบรายละเอยีด
ของรายการเกี่ยวกับมูลค่า วันที่ และปริมาณสินค้าที่ซื้อกับ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึใบแจง้หนี้ทีไ่ดร้บัจากผูผ้ลติสนิคา้และ
การเอกสารการรบัสนิคา้ เป็นตน้ 

• สุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการซื้อสินค้าก่อนและหลังวันสิ้นปี 
เพื่อทดสอบว่าการซื้อสินค้า ได้บันทึกในช่วงเวลาที่ถูกต้อง 
ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นเอกสารการส่งสนิคา้เพื่อ
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืมคีวามถูกตอ้ง 

• ท าความเข้าใจหลักการในการค านวณราคาต้นทุนของสินค้า 
แต่ชนิด เพื่อทีจ่ะประเมนิถงึความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี
ทีท่างกลุ่มกจิการใช ้

• เปรยีบเทยีบราคาตน้ทุนต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลอืแต่ละประเภท
กบัราคาตลาดของสนิคา้ชนิดนัน้ ๆ ณ วนัที่ในงบการเงนิ เพื่อให้
ไดม้าซึง่ความมัน่ใจวา่ไม่มรีายการผดิปกตอิยา่งมสีาระส าคญั และ 

• ใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการ
ประเมินรายงานที่ใช้ในการปันส่วนต้นทุนว่ามีความถูกต้อง
ครบถว้นและมคีวามน่าเชื่อถอืได ้

 
จากการปฏิบตัิงานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าต้นทุนของสนิค้า
คงเหลือมีการค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการปันส่วนที่
เหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 

  



 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การประเมินมูลค่าของสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก
ผลขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ได้ใช้ยกไป 
 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมรีายการสนิทรพัย์
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป
จ านวน 2,944 ลา้นบาท ทัง้นี้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มกิจการ  
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไปเมื่อมคีวามเป็นไปได้ว่าจะมกี าไร
ทางภาษใีนอนาคตพยีงพอทีจ่ะน าผลขาดทุนทางภาษดีงักล่าวนัน้
มาใชป้ระโยชน์ได ้
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการได้จดัท าประมาณผลการด าเนินงานของ
กลุ่มกจิการซึง่รวมถงึก าไรทางภาษทีีจ่ะเกดิในอนาคต เพือ่สนบัสนุน
ความเป็นไปได้ในการใช้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชนีัน้ 
การประมาณดงักล่าวจดัท าโดยใชข้อ้มูลในอดตีและการประมาณ
การในอนาคต ขอ้สมมตฐิานที่ส าคญัรวมถงึอตัราการเตบิโตของ
ก าไรจากการกลัน่น ้ามนั การก าหนดปรมิาณการผลติและขอ้สมมตฐิาน
ดา้นราคาน ้ามนัดบิ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเรื่องนี้ เป็นพิเศษเนื่องจากการประมาณ 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการในอนาคตมกีารใช้ขอ้สมมุติฐาน 
ที่ส าคัญเป็นจ านวนมาก ซึ่งข้อสมมุติฐานนัน้ขึ้นกับดุลยพินิจ 
ที่ส าคญัของผู้บรหิารที่ใช้ในการประเมินความสามารถของการ 
ท าก าไรที่ต้องเสียภาษีในอนาคต นอกจากนี้ยอดคงเหลือของ
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีส าหรบัผลขาดทุนทางภาษี
สะสมยกไปมจี านวนเงนิทีเ่ป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวม 

ขา้พเจา้ประเมนิหลกัฐานสนับสนุนความเป็นไปไดท้ี่กลุ่มบรษิทัจะใช้
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป  
โดยพจิารณาการประมาณการผลก าไรทางภาษใีนอนาคตทีผู่บ้รหิาร
ไดจ้ดัท าไว ้ดงันี้ 
 
• ประเมนิและสอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัดุลยพนิิจ

และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการที่จัดท าขึ้นส าหรับ 
ช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีข้อสมมติฐานด้านการเติบโต 
ในอนาคตอนัเป็นผลมาจากการเติบโตของก าไรจากการกลัน่น ้ามนั 
การก าหนดปรมิาณการผลติและขอ้สมมตฐิานด้านราคาน ้ามนัดบิ 
โดยข้าพเจ้าตรวจความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน โดย
เปรยีบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลภายนอก และข้อมูลอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

• จดัท าประมาณการก าไรทีต่้องเสยีภาษีในอนาคตของกลุ่มกจิการ
อย่างเป็นอิสระ โดยใช้ข้อมูลภายนอกและข้อมูลภายในที่ผ่าน 
การตรวจสอบแลว้ ทัง้นี้ประมาณการของขา้พเจา้ไม่ไดม้ผีลแตกต่าง
ทีเ่ป็นสาระส าคญัจากประมาณการของผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ 

 
จากวิธีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ขอ้สมมติฐานที่ส าคญัที่ผู้บรหิารใช้ในการประมาณการก าไรที่ต้อง
เสยีภาษใีนอนาคต อยูใ่นระดบัทีส่มเหตุสมผล 

  

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่
ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น  
 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื  การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสาร
เรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจาก
การทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล 
ทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  



 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล
วา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ  
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งต่างๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

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

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 261,687 276,683 261,687 276,683
ลกูหน้ีการคา้ - สทุธิ 9 5,083,153 6,464,042 5,083,153 6,464,042
ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ฉ 36,486 - 99,982 50,526
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 10 13,144,237 19,085,170 13,144,237 19,085,170
ลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 11 2,888,219 1,377,578 2,888,219 1,377,578
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 4, 12 1,507,155 4,774,725 1,639,698 4,957,208

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 22,920,937 31,978,198 23,116,976 32,211,207

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
   ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 4, 13 1,071,000 - 1,071,000 -
เงนิลงทนุเผือ่ขาย 4, 13 - 1,350,000 - 1,350,000
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 15 2,137,192 2,206,905 1,729,360 1,729,360
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - 114,589 114,589
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ช - - 3,443,943 3,251,419
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 16 24,750,398 25,599,800 20,545,508 21,394,910
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 4, 17 4,287,336 - 4,342,922 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 18 181,195 181,174 181,195 181,174
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 19 3,511,731 1,500,999 3,400,712 1,388,763
คา่เชา่จา่ยลว่งหน้าและรายจา่ยรอตดับญัชี 4 265,474 1,725,830 484,098 2,118,327
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 20 2,252,822 1,699,723 2,252,822 1,699,723

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 38,457,148 34,264,431 37,566,149 33,228,265

รวมสินทรพัย ์ 61,378,085 66,242,629 60,683,125 65,439,472

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 72 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

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

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ 21 6,081,506 6,488,377 6,081,506 6,488,377

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 22 4,451,951 5,020,169 4,451,535 5,019,720
เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ฉ 7,894,058 8,091,234 7,893,884 8,101,318
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปีจากสถาบนัการเงนิ 21 1,933,333 1,466,667 1,933,333 1,466,667

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปีจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ซ 3,233,333 1,633,333 3,233,333 1,633,333

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ซ 10,621,104 13,188,379 10,621,980 13,189,278
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 617 632 - -
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 4 357,665 - 383,717 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 23 872,389 787,070 872,389 787,070

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 35,445,956 36,675,861 35,471,677 36,685,763

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 1,716,667 1,816,667 1,716,667 1,816,667
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ซ 4,616,667 2,350,000 4,617,968 2,350,756
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 4 2,439,856 - 2,469,911 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 23 2,799,408 3,280,326 2,799,408 3,280,326
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 5 1,845 5 1,845

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 11,572,603 7,448,838 11,603,959 7,449,594

รวมหน้ีสิน 47,018,559 44,124,699 47,075,636 44,135,357

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 72 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้
ทนุจดทะเบยีน 
หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 24 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้ 
หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้
มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 24 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 24 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711
กาํไร (ขาดทนุ) สะสม
จดัสรรแลว้

   สาํรองตามกฎหมาย 25 1,000,901 1,000,901 1,000,901 1,000,901
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (8,080,990) (169,916) (8,832,838) (983,542)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 26 325,289 172,619 332,534 179,864

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 14,352,092 22,110,496 13,607,489 21,304,115
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 14,359,526 22,117,930 13,607,489 21,304,115

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 61,378,085 66,242,629 60,683,125 65,439,472

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 72 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 27 123,649,223 168,529,734 123,649,223 168,529,734
เงนิชดเชยจากกองทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิ 3,022,499 818,452 3,022,499 818,452
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (131,407,566) (167,343,727) (131,421,664) (167,358,959)

(ขาดทุน) กาํไรข ัน้ต้น (4,735,844) 2,004,459 (4,749,942) 1,989,227
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (4,948,491) (5,800,455) (5,132,340) (5,995,374)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (268,293) (309,886) (267,968) (309,886)

ขาดทุนจากการขาย (9,952,628) (4,105,882) (10,150,250) (4,316,033)
รายไดอ้ื่น 67,127 81,884 424,443 447,857
รายไดด้อกเบีย้ 2,970 8,059 187,763 204,251
ตน้ทุนทางการเงนิ (360,485) (321,533) (361,369) (321,592)
สว่นแบ่งกาํไรในบรษิทัรว่ม 15 285,102 379,986 - -

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (9,957,914) (3,957,486) (9,899,413) (3,985,517)
เครดติภาษเีงนิได้ 29 2,047,599 892,545 2,050,117 895,580

ขาดทุนสาํหรบัปี (7,910,315) (3,064,941) (7,849,296) (3,089,937)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น-สทุธิจากภาษี:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 375,870 (198,314) 375,870 (198,314)
สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 26 - (5,065) - -
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 26 (223,200) - (223,200) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 26 - (99,000) - (99,000)

               (7,757,645) (3,367,320) (7,696,626) (3,387,251)

การแบง่ปันขาดทุน:
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (7,911,074) (3,065,703) (7,849,296) (3,089,937)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 759 762 - -

(7,910,315) (3,064,941) (7,849,296) (3,089,937)

การแบง่ปันขาดทุนเบด็เสรจ็รวม:
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (7,758,404) (3,368,082) (7,696,626) (3,387,251)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 759 762 - -

(7,757,645) (3,367,320) (7,696,626) (3,387,251)

ขาดทุนต่อหุ้นสาํหรบัการแบง่ปันขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

ขาดทุนต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 30 (2.29) (0.89) (2.27) (0.89)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 72 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทุน ส่วนแบง่ขาดทุน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม กาํไร (ขาดทุน) เงินลงทุน ผลประโยชน์ ในตราสารทุนผา่นกาํไร เบด็เสรจ็อื่น อื่นของส่วน ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไมม่ ีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย สะสม เผือ่ขาย พนักงาน (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น จากบริษทัร ่วม ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - (3,065,703) (99,000) (198,314) - (5,065) (302,379) (3,368,082) 762 (3,367,320)

เงนิปันผลจา่ย 36 - - - (346,086) - - - - - (346,086) (762) (346,848)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 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

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - (7,911,074) - 375,870 (223,200) - 152,670 (7,758,404) 759 (7,757,645)

เงนิปันผลจา่ย 36 - - - - - - - - - - (759) (759)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,080,990) - (495,466) 828,000 (7,245) 325,289 14,352,092 7,434 14,359,526

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 72 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม 

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทนุ รวมองคป์ระกอบ

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง กาํไร (ขาดทนุ) เงินลงทนุ ผลประโยชน์ ในตราสารทนุผ่านกาํไร อื่นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สะสม เผื่อขาย พนักงาน (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - (3,089,937) (99,000) (198,314) - (297,314) (3,387,251)

เงนิปันผลจา่ย 36 - - - (346,086) - - - - (346,086)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (983,542) 1,051,200 (871,336) - 179,864 21,304,115

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563

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

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - (7,849,296) - 375,870 (223,200) 152,670 (7,696,626)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,832,838) - (495,466) 828,000 332,534 13,607,489

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 72 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 31 135,975 (9,947,982) 159,735 (9,930,863)
จา่ยดอกเบีย้ (220,810) (237,803) (220,844) (237,864)
รบัคนืภาษเีงนิได้ 493,764 18,938 495,079 20,126

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 408,929 (10,166,847) 433,970 (10,148,601)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจากการรบัชาํระหน้ีเงนิกูจ้ากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ช - - 658 1,003
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ช - - (193,182) (216,717)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,468,673) (1,610,879) (1,468,673) (1,610,879)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 (17,923) (47,838) (17,923) (47,838)
เงนิสดจา่ยเพือ่ไดม้าในสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (181,872) - (181,872) -
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 31 13,292 15,437 13,292 15,437
ดอกเบีย้รบั 2,970 8,059 192,725 201,528
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - 2,500 3,700
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 354,815 362,271 354,815 362,271
เงนิปันผลรบัจากสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 45,900 61,650 45,900 61,650

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (1,251,491) (1,211,300) (1,251,760) (1,229,845)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสด (จา่ย) รบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้ (406,872) 1,192,188 (406,872) 1,192,188
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,633,333) (1,616,666) (1,633,333) (1,616,666)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 2,000,000 2,300,000 2,000,000 2,300,000
เงนิสด (จา่ย) รบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (2,641,717) 8,360,175 (2,641,740) 8,360,156
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (2,133,333) (2,416,667) (2,136,991) (2,421,629)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,000,000 3,700,000 6,004,203 3,704,518
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่เจา้ของของกลุม่กจิการ - (346,086) - (346,086)
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (759) (762) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (356,420) - (382,473) -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 827,566 11,172,182 802,794 11,172,481

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (14,996) (205,965) (14,996) (205,965)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 276,683 482,648 276,683 482,648

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 8 261,687 276,683 261,687 276,683

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 72 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัซึ่งจดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศไทย โดยที่อยู่
ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวค้อื เลขที ่3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
 

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (เรยีกรวมวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) ประกอบธุรกจิกำรกลัน่ซึง่รวมไปถงึเครอืขำ่ยสถำนีบรกิำรน ้ำมนัคำ้ปลกี กลุ่มกจิกำร
ประกอบกจิกำรโรงกลัน่น ้ำมนัและโรงงำนผลติภณัฑ์เคมทีีอ่ ำเภอศรรีำชำ ประเทศไทย ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรมคีลงัน ้ำมนัและสถำนีบรกิำร
น ้ำมนัทัว่ประเทศส ำหรบัจดัเกบ็และจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัขำยปลกี โดยผ่ำนสถำนีบรกิำรขำยตรงใหก้บัลูกคำ้ทำงดำ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
ภำยในประเทศ และด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรไดเ้กี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เคมี
ใหแ้ก่ลกูคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมือ่วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิ ยกเวน้ตำมทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชสี ำหรบั
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิบำงรำยกำร  
 

กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้กำรประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั  
กำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องอำศัยดุลยพินิจของผู้บรหิำรในกำรน ำนโยบำยทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ รำยกำรใน 
งบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำร หรอืทีม่คีวำมซบัซ้อน หรอืกำรก ำหนดสมมตฐิำนและกำรประมำณกำรทีส่่งผล  
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุ ขอ้ 6 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินหมุนเวียนเกินกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวนประมำณ 12,525 ล้ำนบำท  
กลุ่มกจิกำรมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิและสำมำรถช ำระคนืหนี้สนิดงักล่ำวเมื่อ 
ถงึก ำหนดช ำระ โดย (1) กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืแบบไม่ผูกมดัจำกทัง้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 76,866 ลำ้นบำท 
และ (2) กลุ่มกจิกำรยงัไดร้บัอนุมตัจิำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์หส้ำมำรถเสนอขำยตัว๋แลกเงนิ
แบบหมุนเวยีนจ ำนวน 11,500 ล้ำนบำท ถึงแม้ว่ำจะมสีถำนกำรณ์ดงักล่ำว กลุ่มกิจกำรยงัคงด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและมกีำร  
วำงแผนกำรด ำเนินงำนและแผนทำงกำรเงนิเพื่อให้กลุ่มกิจกำรสำมำรถด ำเนินธุรกจิได้อย่ำงต่อเนื่องโดยสอดคล้องกบัอุปสงค์และ
อุปทำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มกจิกำร ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมส ำคญัและประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิ  ดงันัน้งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรได้จดัท ำภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง และไม่ไดร้วมรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมสำมำรถ 
ทีจ่ะไดค้นืและกำรจดัประเภทของสนิทรพัยท์ีบ่นัทกึ หรอืกำรจดัประเภทหนี้สนิทีอ่ำจมคีวำมจ ำเป็น ถ้ำเกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรด ำเนินงำนต่อเนื่องมคีวำมไมเ่หมำะสม 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณี  
ทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมลูคำ่ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ กจิกำรตอ้งพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส ำหรบักำร
ถือสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่ยงั
รวมถงึกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ ซึ่งกจิกำร
จะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอื
ปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 4 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรู้สญัญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป 
กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำ 
ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกับสญัญำเช่ำฉบับใหม่ 
มำถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ
ขอ้ 4 
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนั และ 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำมำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใชม้ดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ 
รวมทัง้ได้อธบิำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิ 
ของกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถงึ
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
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4 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 (TFRS 7) เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) 
เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไวใ้น
หมำยเหตขุอ้ 5.5 และ 5.10 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถือปฏบิตัติัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) 
โดยไมป่รบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหมแ่ละรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 

 
 

หมำยเหต ุ
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

TFRS 9 และ  
TAS 32 

 
TFRS 16 

1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ข, ค 4,774,725 - (141,336) 4,633,389 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
ก - 1,350,000 

 
- 1,350,000 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย ก 1,350,000 (1,350,000) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ ข, ค - - 3,582,743 3,582,743 
คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำย      
รอตดับญัช ี ข, ค 1,725,830 - (1,367,374) 358,456 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  7,850,555 - 2,074,033 9,924,588 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

 
ข, ค - - 

 
207,579 207,579 

      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ข, ค - - 1,866,454 1,866,454 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  - - 2,074,033 2,074,033 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

หมำยเหต ุ
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

TFRS 9 และ  
TAS 32 

 
TFRS 16 

1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ข, ค 4,957,208 - (141,336) 4,815,872 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่
ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
ก - 1,350,000 

 
- 1,350,000 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย ก 1,350,000 (1,350,000) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ ข, ค - - 3,663,306 3,663,306 
คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำย      
รอตดับญัช ี ข, ค 2,118,327 - (1,367,292) 751,035 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  8,425,535 - 2,154,678 10,580,213 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

ข, ค 
- - 

 
233,632 233,632 

      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ข, ค - - 1,921,046 1,921,046 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  - - 2,154,678 2,154,678 
 
หมำยเหต ุ
ก) กำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหม ่(หมำยเหตขุอ้ 4.1) 
ข) กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ตำม TFRS 16 (หมำยเหตขุอ้ 4.2) 
ค) กำรโอนจดัประเภทใหมใ่นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 4.2) 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิของ
กลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหมต่ำม TFRS 9 ดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
 

หมำยเหต ุ
เงินลงทุน 
เผือ่ขำย 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
(FVOCI) 

    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

(ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  
 

1,350,000 
 

- 
กำรจดัประเภทใหมข่องตรำสำรทุนจำกเงนิลงทนุเผือ่ขำย 
เป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI 

 
ก,ข 

 
(1,350,000) 

 
1,350,000 

    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั 

  
- 

 
1,350,000 

    
 
(ก) กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีจ่ดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทได้เลือกแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุน  
ในตรำสำรทุนในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจำกมีกลยุทธ์ในกำรลงทุนระยะยำว  ดังนัน้ กลุ่มกิจกำรและบริษัท 
ได้จดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวซึ่งมมีูลค่ำยุติธรรม จ ำนวน 1,350 ล้ำนบำท จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็น 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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(ข) กำรจดัประเภทของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ 

 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตั ิTFRS 9 เป็นครัง้แรก) กำรวดัมลูคำ่และมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 
(ตำม TAS 105 และ 

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำน 
ไว้เดิม 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุ 

ใหม่ 

 
 

ผลต่ำง 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน -  
   หมุนเวียน   

     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบ      
   เท่ำเงนิสด    รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 276,683 276,683 - 
ลกูหนี้กำรคำ้ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 6,464,042 6,464,042 - 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน -  
   ไม่หมุนเวียน   

     

เงนิลงทุนเผือ่ขำย เผือ่ขำย FVOCI 1,350,000 1,350,000 - 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน -  
   หมุนเวียน 

     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื      
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 6,488,377 6,488,377 - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 4,150,723 4,150,723 - 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 8,091,234 8,091,234 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี
จำกสถำบนักำรเงนิ 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,466,667 1,466,667 - 

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ง
ปีจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,633,333 1,633,333 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 13,188,379 13,188,379 - 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน -  
   ไม่หมุนเวียน 

     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิ 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,816,667 1,816,667 - 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,350,000 2,350,000 - 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 
(ตำม TAS 105 และ 

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำน 
ไว้เดิม 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุ 

ใหม่ 

 
 

ผลต่ำง 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน -  
   หมุนเวียน   

     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบ      
   เท่ำเงนิสด    รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 276,683 276,683 - 
ลกูหนี้กำรคำ้ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 6,464,042 6,464,042 - 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 50,526 50,526 - 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน -  
   ไม่หมุนเวียน   

     

เงนิลงทุนเผือ่ขำย เผือ่ขำย FVOCI 1,350,000 1,350,000 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
3,251,419 

 
3,251,419 

 
- 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน -  
   หมุนเวียน 

     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื      
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 6,488,377 6,488,377 - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 4,150,274 4,150,274 - 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 8,101,318 8,101,318 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี
จำกสถำบนักำรเงนิ 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 

1,466,667 

 
 

1,466,667 

 
 
- 

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ง
ปีจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 

1,633,333 

 
 

1,633,333 

 
 
- 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
13,189,278 

 
13,189,278 

 
- 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน -  
   ไม่หมุนเวียน 

     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิ 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
1,816,667 

 
1,816,667 

 
- 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 2,350,756  

 
2,350,756 

 
- 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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(ค) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ โดยรวมกำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิวีดัมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำร
เพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ ซึ่งกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำร
อยำ่งงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงือ่นไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลกูหนี้กำรคำ้ 
• ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ทัง้นี้ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิขำ้งตน้ไมเ่ป็นจ ำนวนเงนิทีม่สีำระส ำคญั 
 
ลกูหนี้การคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมวธิอียำ่งงำ่ย (Simplified approach) ในกำรวดัมลูคำ่ของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้
ตลอดอำยุของลกูหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหนี้กำรค้ำจะถูกจดักลุ่มตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะรว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ กลุ่มกจิกำรจงึไดส้รุปว่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติของลกูหนี้กำรคำ้
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยวิธีกำรดงักล่ำวเป็นกำรประมำณกำรที่เหมำะสม โดยค ำนึงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิต 
ประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้ 
 
กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 9 

 
4.2 สญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 (TFRS 16) มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำ
เช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำ อสงัหำรมิทรพัย์ และ ยำนพำหนะ ที่มอีำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดถู้กรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ ทัง้นี้อตัรำกูย้มื
สว่นเพิม่ทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดส ำหรบัระยะเวลำสญัญำเช่ำตัง้แต่ 1 ถงึ 5 ปีและมำกกวำ่ 5 ปี คอื รอ้ยละ 1.53 และ
รอ้ยละ 1.84 ตำมล ำดบั 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใช้ด้วยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ตำม 
อำยุสญัญำเชำ่ทีเ่หลอือยู่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิคำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำหรอืคำ่เช่ำ
ค้ำงช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรไม่มีสญัญำเช่ำที่เป็นสญัญำ 
ทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

23 

 
 งบกำรเงิน 

รวม 
งบกำรเงิน 

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 
 
สญัญำเช่ำจ่ำยผนัแปรขำ้งต้นเกดิจำกกำรทีก่จิกำรเช่ำทีด่นิของบรษิทัย่อยภำยใต้สญัญำเช่ำซึ่งมผีลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2561  
โดยค่ำเช่ำค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจรงิส ำหรบังวดบวกด้วยก ำไรส่วนเพิ่มตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำเป็นเวลำ 30 ปี  
จงึไมถู่กรวมในกำรวดัมลูคำ่หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใช้
วธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนโดยตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำมำใชเ้ป็นครัง้แรก 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของ

มำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 
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5 นโยบำยกำรบญัชี 

 
5.1 บญัชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

 
(ก) เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัยอ่ยหมำยถงึกจิกำร(ซึง่รวมถงึกจิกำรเฉพำะกจิ) ทีก่ลุ่มกจิกำรควบคุม กลุ่มกจิกำรควบคุมกจิกำรเมือ่กลุ่มกจิกำร
มกีำรเปิดรบัหรอืมสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุนและมคีวำมสำมำรถท ำให้เกิด  
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรควบคุม กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้น 
งบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรจะไม่น ำงบกำรเงนิของบรษิทัย่อย
มำรวมไวใ้นงบกำรเงนิรวมนบัจำกวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชกีำรรวมธุรกจิโดยถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อ สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ ำหรบักำรซื้อบรษิทัย่อย ตอ้งวดัดว้ย
มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ที่ผูซ้ื้อโอนให้และหนี้สนิที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดมิของผู้ถูกซื้อและส่วนไดเ้สยี 
ในส่วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ หรอืหนี้สนิที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระ 
ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซื้อจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกดิขึ้น และวดัมูลค่ำเริม่แรกของสนิทรพัย์ที่ได้มำที่ระบุได้และ
หนี้สนิและหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในกำรรวมธุรกจิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำร 
วดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม หรอื มูลค่ำของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้อง  
ผูถู้กซือ้ตำมสดัส่วนของหุน้ทีถ่อืโดยสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 
 
กรณีทีมู่ลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อ และมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิ
ของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซื้อทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ มำกกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมสุทธ ิณ วนัทีซ่ื้อ
ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมำ ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูค้่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้
มลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อ และมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของ
ของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อยเนื่องจำก 
มกีำรต่อรองรำคำซือ้ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 
รำยกำรบญัช ียอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรที่ยงัไม่ได้เกิดขึ้นจรงิซึ่งเป็นรำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มกิจกำรจะถูก 
ตดับญัชอีอกไป รวมถงึรำยกำรขำดทุนทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิจะถูกตดับญัชอีอกไปดว้ย นอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรจะเปลีย่น
นโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัยอ่ยในกรณีทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแสดงในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยใชว้ธิรีำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ต้นทุนจะรวมต้นทุน
ทำงตรงทีเ่กีย่วขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงนิลงทุนนี้ รำยละเอยีดของบรษิทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 15 
 

(ข) รายการและสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมเช่นเดยีวกนักบัส่วนที่เป็นของเจ้ำของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรบักำรซื้อส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหแ้ละหุน้ทีไ่ดม้ำของมูลค่ำตำมบญัชี
ของสนิทรพัย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมำในบรษิัทย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจ้ำของ และก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรขำย 
ในสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมจะถูกบนัทกึในสว่นของเจำ้ของ 
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(ค) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่สำมำรถควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและ 
กำรด ำเนินงำน ซึ่งโดยทัว่ไปคอืกำรที่กลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 20 ถงึรอ้ยละ 50 ของสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมด เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมนัน้ใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี ภำยใตว้ธิสี่วนไดเ้สยี กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรก
ดว้ยรำคำทุน มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนี้จะเพิม่ขึน้หรอืลดลงภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของ
ผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัสว่นทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิกำรรวมถงึคำ่ควำมนิยมทีร่ะบุได ้
ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุน 
 
สว่นแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่มทีเ่กดิขึน้ภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวอ้ยูง่บก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
และรำยกำรเคลื่อนไหวในบญัชสี่วนเกนิ (ส่วนต ่ำกว่ำ) จำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรมภำยหลงักำรไดม้ำจะแสดงในส่วนของเจำ้ของ
โดยผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำจะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรู้
สว่นแบ่งขำดทุนอกีต่อไปหำกสว่นแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่มมมีลูคำ่เท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมลูค่ำส่วนไดเ้สยี
ของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมนัน้ รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่มหีลกัประกนัอื่น เว้นแต่กลุ่มกิจกำรจะรบัผดิชอบในหนี้สนิของ
บรษิทัรว่มหรอืรบัวำ่จะจ่ำยหนี้แทนบรษิทัรว่ม หรอืใหค้ ำมัน่วำ่จะใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรพจิำรณำทุกสิน้รอบระยะเวลำบญัชวีำ่มขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงวำ่เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเกดิกำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่
หำกมขีอ้บ่งชี้เกดิขึน้กลุ่มกจิกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรยีบเทยีบมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืกบั
มลูคำ่ตำมบญัชขีองเงนิลงทุน และรบัรูผ้ลต่ำงไปทีส่ว่นแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มในงบก ำไรขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรที่ยงัไม่ได้เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิัทร่วมจะตดับญัชเีพียงเท่ำที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสยี 
ในบรษิทัรว่มนัน้ รำยกำรขำดทุนทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิกจ็ะตดับญัชใีนลกัษณะเดยีวกนัเวน้แต่เป็นรำยกำรทีม่หีลกัฐำนว่ำ
สนิทรพัยท์ีโ่อนระหว่ำงกนันัน้เกิดกำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัร่วมจะเปลีย่นเท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแสดงในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยใชว้ธิรีำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ต้นทุนจะรวมต้นทุน
ทำงตรงทีเ่กีย่วขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงนิลงทุนนี้ รำยละเอยีดของบรษิทัรว่มไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 15 

 
5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด หมำยรวมถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมและเงนิลงทุนระยะสัน้อื่น
ที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัที่ได้มำ เงนิเบิกเกินบญัชไีด้แสดงรวมอยู่ในเงนิกู้ยมืซึ่งแสดงอยู่ใน 
หนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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5.3 ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 

ลูกหนี้กำรค้ำรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวดัมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงนิตำมใบแจ้งหนี้หกัด้วยค่ำเผื่อหนี้  
สงสยัจะสญู คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูจะบนัทกึเมือ่มหีลกัฐำนทีแ่จง้ชดัว่ำกลุ่มกจิกำรจะไมส่ำมำรถเกบ็หนี้ทัง้หมดไดต้ำมระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด ลูกหนี้ที่มีปัญหำทำงกำรเงิน ลูกหนี้ที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะล้มละลำย หรือมีกำรปรบัโครงสร้ำงทำงกำรเงนิและ  
กำรผิดสญัญำกำรช ำระเงนิ ทำงกลุ่มกิจกำรถือเป็นข้อบ่งชี้ว่ำลูกหนี้กำรค้ำนัน้ด้อยค่ำ จ ำนวนของค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองลูกหนี้และมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะเรยีกเกบ็ได ้มูลค่ำทำงบญัชขีองลูกหนี้จะถูกบนัทกึ
ลดลงโดยกำรตัง้บัญชีค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย เมื่อลูกหนี้ไม่สำมำรถเกบ็เงนิไดจ้ะตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชคี่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ จ ำนวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ได้
ภำยหลงัจำกลูกหนี้ถูกตดัจ ำหน่ำยแลว้จะถูกบนัทกึหกัลำ้งกบัคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 5.5(จ) 
 

5.4 สินค้ำคงเหลือ 
 

สนิค้ำคงเหลอืแสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิคำ้คงเหลอืค ำนวณโดย  
วธิดีงัต่อไปนี้ 
 

น ้ำมนัดบิและผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  วธิเีขำ้ก่อนออกกอ่น 
ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี  วธิเีขำ้ก่อนออกกอ่น 
วสัดุสิน้เปลอืง  วธิถีวัเฉลีย่ตอ่หน่วย 
สนิคำ้ชนิดอื่น  วธิถีวัเฉลีย่ตอ่หน่วย 
 

ตน้ทุนในกำรซือ้ประกอบดว้ยรำคำซือ้และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิคำ้นัน้ เชน่ คำ่ภำษอีำกรและคำ่ขนสง่
หกัดว้ยสว่นลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจำกกำรซือ้สนิคำ้ ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ คำ่ขนสง่ คำ่แรงงำนทำงตรง 
และคำ่ใชจ้่ำยกำรผลติ มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำทีค่ำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย
ผนัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคีำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ส ำหรบัสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

5.5 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำ
จำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็น
เงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
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ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็นวนัที่
กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้   โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธิ 
ในกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมบวกตน้ทุนกำรท ำรำยกำร
ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยน์ัน้ 

 
ง) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำตรำสำรทุนดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรูก้ ำไร/ขำดทุนจำกมลูคำ่ยุตธิรรมในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน
เมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม 

 
จ) กำรดอ้ยคำ่ 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรประเมนิประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI โดยใช้กำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกำรพิจำรณำ  
กำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่ดงักล่ำวจะพจิำรณำวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอยำ่งมนียัส ำคญัหรอืไม ่ 
 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำตำมประมำณกำรผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้ 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นสินทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งไม่ใช่อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ และได้ถูกจดัประเภทอยู่ในกลุ่มสนิทรพัย์  
ทำงกำรเงนิถอืไวเ้ผื่อขำยซึง่จะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีทีฝ่่ำยบรหิำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะจ ำหน่ำย
เงนิลงทุนออกไปในชว่งเวลำ 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนบวกดว้ยตน้ทุนกำรไดม้ำ และ
จะถูกตดัออกจำกบญัช ีเมื่อสทิธใินกำรไดม้ำ ซึ่งกระแสเงนิสดจำกเงนิลงทุนนี้หมดลงหรอืเมื่อกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่ง
และผลประโยชน์อนัเป็นสำระส ำคญัออกไป เงนิลงทุนเผื่อขำยจะถูกแสดงในงบกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม โดยใช้ตำม
รำคำเสนอซือ้ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำยจะรวมไว้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร โดยแสดงสทุธจิำกภำษ ีเมือ่เงนิลงทุนดงักล่ำวถูกจ ำหน่ำย
หรอืมกีำรดอ้ยค่ำ ยอดสะสมของก ำไรหรอืขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิทีอ่ยู่ในส่วนของเจำ้ของ จะถูกแสดงรวมภำยใตร้ำยได้
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ส่วนเงนิปันผลรบัจำก  
เงนิลงทุนเผื่อขำยจะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น  ๆ เมื่อกลุ่มกจิกำรและกจิกำรมสีทิธทิีจ่ะ
ไดร้บัผลประโยชน์นัน้ ๆ 
 

5.6 ภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษเีงนิไดแ้ละภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
ยกเวน้สว่นภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ หรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ 
ในกรณีนี้ ภำษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงนิไดค้ ำนวณจำกหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยภำษีอำกรทีม่ผีลบงัคบัใชห้รอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ โดยค ำนึงถงึสถำนกำรณ์ 
ที่สำมำรถน ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบตัิซึ่งขึ้นอยู่กบักำรตีควำม และจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระเจำ้หน้ำทีภ่ำษอีำกร 
 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชบีนัทกึโดยใชว้ธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำ
ตำมบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 
อย่ำงไรกต็ำม ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะไม่รบัรูห้ำกเกดิจำกรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ซึ่ง ณ เวลำทีเ่กดิรำยกำรเป็นครัง้แรก 
โดยรำยกำรนัน้ไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษเีวน้แต่เป็นกำรรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิเป็นครัง้แรก
ซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรรวมธุรกจิ ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชกี ำหนดโดยใชอ้ตัรำภำษ ี(และตำมกฎหมำย) ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
และเป็นอตัรำทีค่ำดวำ่จะใชป้ระโยชน์เมือ่มกีำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีหรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีกีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลแตกต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกจิกำรรบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อตดับญัชรีะหว่ำงผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต่อ้งเสยีภำษี
จำกเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มเวน้แต่จะสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำในกำรกลบัรำยกำรแสดงผลแตกต่ำงชัว่ครำวได ้
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะน ำมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชตี่อเมื่อภำษเีงนิไดน้ัน้สำมำรถน ำมำหกักลบกนัได้
ตำมกฎหมำย ซึง่ถอืเป็นภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนั 
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5.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

(ก) คา่สทิธแิละใบอนุญาต 
 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ค่ำสทิธแิละใบอนุญำต ไดบ้นัทกึตำมรำคำทุน ค่ำสทิธแิละใบอนุญำตทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั 
จะแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
(5 ถงึ 20 ปี)  
 

(ข) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่โปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ดบ้นัทกึตำมตน้ทุนในกำรไดม้ำและสำมำรถน ำมำใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงค ์
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรพฒันำและบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้  
 

ตน้ทุนโดยตรงในกำรจดัท ำโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูดู้แลและมลีกัษณะเฉพำะเจำะจง ซึง่อำจใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิเป็นเวลำเกนิกว่ำหนึ่งปีจงึจะบนัทกึเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถงึ ตน้ทุนพนักงำนทีท่ ำงำน
ในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้ 
 

ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 

(5 ถงึ 20 ปี) 
 

5.8 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

ที่ดนิแสดงด้วยรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์รบัรู้ด้วยรำคำทุนเริม่แรกหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม  รำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำย 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยน์ัน้ อำคำรและอุปกรณ์อื่นทัง้หมดวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยคำ่เสื่อมรำคำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะบนัทกึรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์หรอืรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่ำงหำก เมือ่มคีวำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะไดป้ระโยชน์กลบัคนืมำและสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น 
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรระหว่ำงงวดบญัชทีีเ่กดิรำยกำรนัน้  
 

ค่ำเสื่อมรำคำค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุนตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ต่ละชนิด โดยค ำนวณตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์  
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ ยกเวน้ทีด่นิซึง่ถอืวำ่ประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์มไีมจ่ ำกดั 
 

อำคำรโรงงำนและอุปกรณ์ 3 ถงึ 25 ปี 
 

ในกรณีทีร่ำคำตำมบญัชสีงูกวำ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื รำคำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมลูคำ่ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืทนัท ี
(หมำยเหตุ ขอ้ 5.9) 
 

รำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บักบัรำคำตำมบญัช ีและจะรวมอยู่ใน
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรและรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
 

อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนทีใ่ชค้ ำนวณตน้ทุนกำรกูย้มืทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรัพย์ เป็นอตัรำดอกเบี้ยถวัเฉลีย่ของยอดเงนิกู้ 
ในระหว่ำงปี กรณีเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะเพื่อกำรก่อสรำ้งสนิทรพัย ์จ ำนวนตน้ทุนกำรกูย้มืทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ 
จะเป็นตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กดิขึน้จรงิในระหวำ่งงวดของเงนิกูน้ัน้หกัดว้ยรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูด้งักล่ำวไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำว 
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5.9 กำรด้อยค่ำของสินทรพัยซ่ึ์งมิใช่สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
สนิทรพัย์ทีต่อ้งค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำหรอืค่ำตดัจ ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำ
รำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์  
สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ซึ่งมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืคอืจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย
เทยีบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรประเมนิกำรด้อยค่ำสนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดซึ่งเป็นหน่วย  
ที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดที่สำมำรถแยกออกมำได้ ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะทบทวนควำมเป็นไปได้  
ทีจ่ะกลบับญัชขีำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีเ่คยบนัทกึไว ้
 

5.10 สญัญำเช่ำ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรมีสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำน อุปกรณ์ ยำนพำหนะ และที่ดินหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำรให้บรกิำรขำยปลีก ซึ่งมี
ระยะเวลำเชำ่อยูใ่นชว่งระหวำ่ง 3 ถงึ 30 ปี โดยบำงสญัญำมเีงือ่นไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สนิตำม
สญัญำเชำ่ โดยคำ่เชำ่ทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูม้ลูค่ำเริม่แรกดว้ยวธิมีูลค่ำปัจจุบนั ซึ่งหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรวมมลูค่ำปัจจุบนัสุทธขิอง
คำ่เชำ่ทีต่อ้งช ำระ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ย โดยนัยได ้ 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ 
 
คำ่เชำ่ทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเชำ่ระยะสัน้คือ
สญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน 
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ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่ง สญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ซึง่กลุ่มกจิกำรเป็นผูร้บัควำมเสีย่ง
และผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมดถือเป็นสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วย  
มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ หรอืมลูคำ่ปัจจุบนัสทุธขิองจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเชำ่แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  
 
สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสนิทรพัย์ซึ่งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำนัน้ 
ถอืเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเชำ่ดงักล่ำว (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ชำ่) จะบนัทกึ
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 

5.11 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน ยกเว้นกลุ่มกิจกำรมีสทิธิที่จะผ่อนผนักำรช ำระหนี้อย่ำงไม่มีเงื่อนไขไปอีก 
ไมต่ ่ำกวำ่ 12 เดอืนนบัจำกวนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิกำรตอ้งวดัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำตำมสญัญำสุทธจิำกตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรทีเ่กดิขึน้ และวดัมลูคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกเงนิกู้ยมืเมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำตำมสญัญำสุทธิจำกต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิทีไ่ดม้ำหกัจำกตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำร และจ ำนวนเงนิไถ่ถอน
เพื่อช ำระหนี้นัน้จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร ตลอดระยะเวลำกำรกูย้มืโดย
ใชว้ธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน ยกเวน้กลุ่มกจิกำรมสีทิธทิีจ่ะผ่อนผนักำรช ำระหนี้อย่ำงไม่มเีงื่อนไขไปอกีไม่ต ่ำกว่ำ 
12 เดอืนนบัจำกวนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

32 

 
5.12 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
(ก) กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

 
กลุ่มกจิกำรจดัให้มกีองทุนส ำรองเลี้ยงชพีซึ่งเป็นโครงกำรจ่ำยเงนิสมทบตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัติ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สนิทรพัย์ของกองทุนดงักล่ำวแยกออกจำกสนิทรพัย์ของกลุ่มกิจกำรและบรหิำร 
โดยผู้จดักำรกองทุน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้รบัเงนิสมทบเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงนิสมทบจำกกลุ่มกิจกำร  
เงนิจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีี่เกดิ
รำยกำรนัน้ พนกังำนทีเ่ริม่งำนในหรอืหลงัวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2540 ตอ้งเขำ้รว่มเป็นสมำชกิในกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
 
กลุ่มกจิกำรจดัใหม้ผีลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ส ำหรบัสมำชกิกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีที่ท ำงำนถึงวยัเกษียณอำยุตำม  
ที่ก ำหนดในกฎหมำยแรงงำนไทย หนี้สนิผลประโยชน์ดงักล่ำวถูกบนัทกึตำมมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกระแสเงนิสด  
ทีค่ำดว่ำจะจ่ำยในอนำคตโดยใชอ้ตัรำดอกเบี้ยทีม่รีะยะเวลำครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำโดยประมำณของหนี้สนิ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข) แผนสวสัดกิารเกีย่วกบัเงนิบ าเหน็จและเงนิรางวลัอายุงาน 
 
กลุ่มกจิกำรได้จดัโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรบัพนักงำนที่เริม่งำนก่อนวนัที่ 1 กนัยำยน พ.ศ. 2540 และไม่ได้เข้ำร่วม 
ในกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี โครงกำรผลประโยชน์นี้เป็นโครงกำรทีไ่ม่มกีำรจ่ำยเงนิสมทบ ซึ่งประกอบดว้ยแผนสวสัดกิำร
เกีย่วกบัเงนิบ ำเหน็จและเงนิรำงวลัอำยุงำน ซึง่เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและกฎหมำยของประเทศไทย สทิธขิอง
พนักงำนที่จะได้รบัผลประโยชน์เหล่ำนี้ขึ้นอยู่กบัอำยุกำรท ำงำนขัน้ต ่ำของพนักงำน เงนิเดอืนครัง้สุดท้ำยและเงื่อนไข  
ทีก่ ำหนดในแผนสวสัดกิำร 
 
หนี้สนิโครงกำรผลประโยชน์เหล่ำนี้ค ำนวณจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัซึ่งจดัท ำทุก 3 ปี โดยใชว้ธิี
คดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (projected unit credit method) กลุ่มกิจกำรบนัทึกส ำรองผลประโยชน์ที่ต้องจ่ำย
ให้แก่พนักงำนตำมกำรประมำณกำรดงักล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจรงิจะบนัทึกหกัล้ำงกบัส ำรองผลประโยชน์สะสม 
จ ำนวนหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนที่รบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเท่ำกบัมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ค ำนวณจำกกำรคดิลดประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะต้อง
จ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนของหุน้กูท้ีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัอยู่ในระดบัด ีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงนิเดยีวกบัสกุล
เงนิของภำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยและมรีะยะเวลำครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำของภำระผกูพนัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์หรอื  
กำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิำนจะตอ้งรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
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(ค) แผนเงนิออมส าหรบัพนกังาน 

 
ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัแผนเงนิออมส ำหรบัพนักงำนสญัชำตไิทยประเภทพนักงำนประจ ำ สทิธขิองพนักงำน  
ที่จะได้รบัผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับอำยุกำรท ำงำนขัน้ต ่ำของพนักงำนเป็นเวลำอย่ำงน้อยสำมปี และเงื่อนไขที่ก ำหนด
เกีย่วกบัสทิธใินกำรถอน โดยพนักงำนจะไดร้บัสทิธใินเงนิออมรอ้ยละ 50 เมือ่อำยุสมำชกิภำพตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป และรอ้ยละ 
100 เมือ่อำยุสมำชกิภำพตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป 

 
5.13 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรจะบันทึกประมำณกำรหนี้สนิเมื่อเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้อนัเป็น  
ผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี และมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะสูญเสยีทรพัยำกรเพื่อจ่ำยภำระผูกพนัดงักล่ำวและ
สำมำรถประเมนิมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรคำดว่ำประมำณกำรหนี้สนิเป็นรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื เช่น
สญัญำประกนัภยั กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ยกต่ำงหำกเมือ่คำดวำ่น่ำจะไดร้บัรำยจ่ำยนัน้คนือยำ่งแน่นอน 
 
ประมำณกำรหนี้สนิจะค ำนวณโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้เพื่อใชช้ ำระหนี้สนิ กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำร
หนี้สนิเนื่องจำกระยะเวลำจะบนัทกึเป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

5.14 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมญัจดัประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวกบักำรออกหุ้นใหม่สุทธิจำกภำษี แสดงเป็นรำยกำรหกัจำกเงนิสดรบั  
ในสว่นของทุน 
 

5.15 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงนิของแต่ละกจิกำรในกลุ่มกจิกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงนิของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกจิหลกั 
ทีบ่รษิทัด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน
และสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิของกจิกำร 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร
หรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมลูค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึ่ งเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ได้บนัทึกไว้ในก ำไร 
หรอืขำดทุน 
 
เมือ่มกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่น
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำร
ทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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5.16 กำรรบัรู้รำยได้ 

 
รำยได ้หมำยถงึ รำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขำยสนิคำ้
และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่ อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บั
ช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
(ก) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

 
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำจะรบัรู้เมื่อโอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำ ซึ่งก็คอืเมื่อผู้ซื้อได้รบัโอนควำมเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อส่งสนิคำ้และไม่มภีำระผูกพนัทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบั 
ในสนิค้ำของลูกค้ำ สนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำส่วนใหญ่มำจำกข้อตกลงกำรส่งเสรมิกำรขำย หนี้สนิที่เกิดจำกสญัญำ 
สว่นใหญ่มำจำกกำรรบัช ำระล่วงหน้ำจำกลูกคำ้และกำรคำ้งช ำระทีเ่กดิจำกสว่นลดตำมปรมิำณทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

(ข) รายไดจ้ากการบรกิารและจากการด าเนินงานอืน่ 
 
กลุ่มกิจกำรมีรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำใช้สทิธจิำกผู้ด ำเนินกำรเพื่อให้ได้ใช้สทิธดิ ำเนินกำรสถำนีบรกิำร รำยได้ค่ำเช่ำและ 
คำ่ใชส้ทิธริบัรูต้ลอดทัง้สญัญำ รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรรบัรูใ้นงวดบญัชทีีใ่หบ้รกิำร 
 

(ค) รายไดด้อกเบี้ย 
 
รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑส์ดัส่วนของเวลำโดยพจิำรณำจำกอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 

(ง) รายไดเ้งนิปันผล 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
 
เมื่อมกีำรแลกเปลีย่นสนิคำ้ทีม่ลีกัษณะและมลูค่ำทีค่ลำ้ยคลงึกนั มลูค่ำจำกกำรแลกเปลีย่นนี้จะไม่ถอืวำ่เป็นรำยกำรทีก่่อใหเ้กดิ
รำยได ้
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5.17 เงินอดุหนุนจำกรฐับำล 

 
เงนิอุดหนุนจำกรฐับำลรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุตธิรรมเมื่อบรษิทัมคีวำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้และบรษิทั
จะสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขของเงนิอุดหนุนทีก่ ำหนดไว ้
 
เงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยไดจ้ะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอย่ำงเป็นระบบตลอดระยะเวลำซึ่งบรษิทัรบัรูค้่ำใชจ้่ำย  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ทุนทีไ่ดร้บักำรชดเชย 
 
บรษิทัไดแ้สดงเงนิอุดหนุนจำกรฐับำล ซึง่กค็อืเงนิชดเชยจำกกองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิ แยกออกจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย  
 

5.18 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลจ่ำยใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัจะบนัทกึเป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรในรอบระยะเวลำบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัหรอืคณะกรรมกำรบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล 
 

5.19 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิประกอบดว้ย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลกูหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้กจิกำร
ที่เกี่ยวขอ้งกนั เงนิให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั และสนิทรพัย์อื่น หนี้สนิทำงกำรเงนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเ งนิ
ประกอบด้วย เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั  เงนิกู้ยืมจำกกิจกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั และหนี้สนิอื่น นโยบำยกำรบญัชเีฉพำะส ำหรบัรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

5.20 กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำนที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำร (ผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำน 
กำรด ำเนินงำน) จะแสดงถงึรำยกำรทีเ่กดิขึน้จำกส่วนงำนด ำเนินงำนนัน้โดยตรงรวมถงึรำยกำรทีไ่ดร้บักำรปันส่วนตำมมุมมอง
ผูบ้รหิำรอยำ่งสมเหตุสมผล 

 
6 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร และกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ  
ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัท ำกำรประมำณกำรและก ำหนดสมมตฐิำนโดยค ำนึงถงึเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของกำรประมำณกำรทำงบญัชอีำจไมเ่ท่ำกบั
ตวัเลขที่เกดิขึน้จรงิ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนที่มคีวำมเสีย่งที่อำจก่อให้เกดิกำรปรบัปรุงรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และ
หนี้สนิภำยในรอบบญัชถีดัไปอยำ่งเป็นสำระส ำคญั มดีงันี้ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรคำดกำรณ์ไดแ้น่นอนวำ่ผลขำดทุนจะมปีระโยชน์ทำงภำษเีมือ่บรษิทันัน้มผีลก ำไร
เกดิขึน้ในอนำคต โดยผูบ้รหิำรจะประเมนิจำกขอ้มูลประมำณกำรทำงกำรเงนิ 
 
ภาระผกูพนัในการรื้อถอนสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรอำจมภีำระผกูพนัในกำรรือ้ถอนสนิทรพัยแ์ละปรบัสภำพใหค้นืกลบัดงัเดมิเกีย่วกบัโรงงำนทีใ่ชใ้นกำรผลติ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำร
ไมม่คีวำมตัง้ใจจะด ำเนินกำรรือ้ถอนโรงงำนทีใ่ชใ้นกำรผลติในอนำคตอนัใกล ้กำรประมำณชว่งเวลำและปรมิำณของกระแสเงนิสดท ำไดย้ำก 
ดงันัน้ กลุ่มกิจกำรจงึไม่ได้ตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนสนิทรพัย์ เพรำะไม่สำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ เนื่องจำกมคีวำม 
ไมแ่น่นอนเป็นอยำ่งมำกซึง่สอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัใินอุตสำหกรรมนี้ 
 

7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำรประกอบดว้ยธุรกจิ 2 สว่น ดงันี้  

• สว่นธุรกจิกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ 
• สว่นธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี 

 
รำยกำรระหวำ่งสว่นธุรกจิใชร้ำคำภำยใตเ้งือ่นไขและขอ้ตกลงในกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกต ิทีใ่ชก้บับุคคลภำยนอก 
 
ขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
กำรกลัน่น ้ำมนัและ 
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 

 
ปิโตรเคมี 

 
กลุ่มกิจกำร 

    
รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมสว่นธุรกจิ 131,006,743 13,801,037 144,807,780 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นธุรกจิ (11,246,963) (6,889,095) (18,136,058) 
รำยได ้ 119,759,780 6,911,942 126,671,722 
ขำดทุนจำกกำรขำยตำมสว่นงำน (8,326,795) (1,625,833) (9,952,628) 
สนิทรพัยถ์ำวรตำมส่วนงำน 23,798,891 951,508 24,750,399 
    
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้    
-  เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 116,559,511 6,911,886 123,471,397 
-  ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 54,633 56 54,689 
รวม 116,614,144 6,911,942 123,526,086 
    
รำยไดอ้ืน่ทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้ 3,145,636 - 3,145,636 
รวมรำยได ้ 119,759,780 6,911,942 126,671,722 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 
กำรกลัน่น ้ำมนัและ 
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 

 
ปิโตรเคมี 

 
กลุ่มกิจกำร 

    
รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมสว่นธุรกจิ 173,301,257 23,873,657 197,174,914 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นธุรกจิ (17,153,402) (10,673,326) (27,826,728) 
รำยได ้ 156,147,855 13,200,331 169,348,186 
ขำดทุนจำกกำรขำยตำมสว่นงำน (2,593,424) (1,512,458) (4,105,882) 
สนิทรพัยถ์ำวรตำมส่วนงำน 24,190,455 1,409,345 25,599,800 
    
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้    
-  เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 155,149,479 13,183,309 168,332,788 
-  ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 45,064 17,022 62,086 
รวม 155,194,543 13,200,331 168,394,874 
    
รำยไดอ้ืน่ทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้ 953,312 - 953,312 
รวมรำยได ้ 156,147,855 13,200,331 169,348,186 
 

8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
เงนิสดในมอื 16,659 113,354 
เงนิฝำกธนำคำร 245,028 163,329 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 261,687 276,683 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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9 ลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ 

 
9.1 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ลกูหนี้กำรคำ้  5,103,506 6,496,747 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  
    (พ.ศ. 2562: ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (หมำยเหตุ ขอ้ 31) (20,353) (32,705) 
ลกูหนี้กำรคำ้-สทุธ ิ 5,083,153 6,464,042 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 

 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 5,055,300 6,354,026 
เกนิก ำหนดช ำระ:   
- ไมเ่กนิ 3 เดอืน 27,130 103,953 
- 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 112 3,835 
- 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 86 1,928 
- เกนิกวำ่ 12 เดอืน 20,878 33,005 
 5,103,506 6,496,747 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้   
        (พ.ศ. 2562: ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (หมำยเหตุ ขอ้ 31) (20,353) (32,705) 
 5,083,153 6,464,042 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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9.2  กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ 

 

รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 32,705 14,353 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปี - - 
   
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9  

(พ.ศ. 2562: ค ำนวณตำม TAS 101) 32,705 14,353 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 2,781 18,352 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิได ้ (915) - 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (14,218) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 20,353 32,705 

 

10 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
น ้ำมนัดบิ 7,193,780 10,023,865 
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 4,701,248 7,210,993 
ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี 375,852 862,020 
วสัดุสิน้เปลอืง 872,192 986,817 
สนิคำ้อื่น 1,165 1,475 
สนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 13,144,237 19,085,170 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคมบีำงส่วนในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
มลูคำ่ 212 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: 1,346 ลำ้นบำท) แสดงดว้ยมลูคำ่สุทธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัซึง่ต ่ำกวำ่รำคำทุนของสนิคำ้ 
 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มกจิกำรตอ้งรกัษำระดบัน ้ำมนัดบิ และผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมขัน้ต ่ำทีต่อ้งส ำรองไว้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอืดงักล่ำวมจี ำนวน 2,823 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: 6,762 ลำ้นบำท) 
 

11 ลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 

ลกูหนี้อื่นประกอบดว้ยภำษมีลูคำ่เพิม่และเงนิชดเชยขอคนืจำกรฐับำล ซึง่บรษิทัคำดวำ่จะไดร้บัคนืภำยใน 12 เดอืน  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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12 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภำษสีรรพสำมติจ่ำยล่วงหน้ำ 1,061,081 3,530,592 1,061,081 3,530,592 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตดับญัช ี 191,056 384,429 323,649 566,963 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 216,975 257,335 216,975 257,335 
ลกูหนี้ภำษเีงนิได ้ 22,209 517,912 22,209 517,912 
อื่น ๆ 15,834 84,457 15,784 84,406 
 1,507,155 4,774,725 1,639,698 4,957,208 
 

13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิทำงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 

 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
 
 

รวม 
        
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  - 261,687 261,687 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ  - 5,083,153 5,083,153 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 36,486 36,486 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม     
   ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  1,071,000 - 1,071,000 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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  งบกำรเงินรวม 

 

  
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวม 
      
    
หน้ีสินทำงกำรเงิน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  6,081,506 6,081,506 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  3,492,914 3,492,914 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  7,894,058 7,894,058 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีจำกสถำบนักำรเงนิ  1,933,333 1,933,333 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  3,233,333 3,233,333 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  10,621,104 10,621,104 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  357,665 357,665 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  1,716,667 1,716,667 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,616,667 4,616,667 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  2,439,856 2,439,856 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
 
 

รวม 
        
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  - 261,687 261,687 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ  - 5,083,153 5,083,153 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 99,982 99,982 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
  

1,071,000 
 
- 

 
1,071,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 3,443,943 3,443,943 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

  
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวม 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  6,081,506 6,081,506 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  3,492,498 3,492,498 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  7,893,884 7,893,884 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีจำกสถำบนักำรเงนิ  1,933,333 1,933,333 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  3,233,333 3,233,333 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  10,621,980 10,621,980 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  383,717 383,717 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  1,716,667 1,716,667 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,617,968 4,617,968 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  2,469,911 2,469,911 
 

13.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (พ.ศ. 2562: รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
ตำม TAS 105) 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเป็นรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
 

• ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ 
• กระแสเงนิสดตำมสญัญำนัน้เขำ้เงือ่นไขกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยนอกจำกลกูหนี้กำรคำ้ มรีำคำตำมบญัชดีงัต่อไปนี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม 
       

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 36,486 - 36,486 - - - 
รวม 36,486 - 36,486 - - - 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม 
       

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 99,982 - 99,982 50,526 - 50,526 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
- 

 
3,443,943 

 
3,443,943 

 
- 

 
3,251,419 

 
3,251,419 

รวม 99,982 3,443,943 3,543,925 50,526 3,251,419 3,301,945 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ข) มูลค่ำยติุธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิให้กู้ยมืแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมีมูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำ  
ตำมบญัช ีเนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืตำมสญัญำเป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัซึง่มกีำรเปลีย่นแปลงเป็นไปตำมอตัรำตลำด 
 

13.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI (พ.ศ. 2562: มลูคำ่ยุตธิรรมตำม TAS 105) 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI ประกอบดว้ย 
• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรซื้อขำยและกลุ่มกิจกำรเลือกใช้สทิธิในกำรวดัมูลค่ำ

ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI ประกอบไปดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

มูลค่ำยติุธรรม 
พ.ศ. 2562 

 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน    
   ตรำสำรทุนของบรษิทัจดทะเบยีน (พ.ศ. 2562: มลูคำ่ยุตธิรรม)  1,071,000 1,350,000 
รวม 1,071,000 1,350,000 
 
เงนิลงทุน ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิทั บรกิำรเชือ้เพลงิกำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ข) รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)ทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
   (พ.ศ. 2562: จำกเงนิลงทุนเผือ่ขำย) (หมำยเหตุ ขอ้ 26) 

 
(279,000) 

 
(123,750) 

รบัรูเ้งนิปันผลรบัจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI  
   ในก ำไรหรอืขำดทุนรำยไดอ้ื่น 

45,900 
 

61,650 
 

 
14 มูลค่ำยติุธรรม 

 
กำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ ำ (แต่ไม่รวมถึงรำยกำร 
ทีม่ลูคำ่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช)ี ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึง่รวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบัที ่3 ได้แก่ ขอ้มูลส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกขอ้มูลที่สำมำรถสงัเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ 

ไมส่ำมำรถสงัเกตได)้ 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่และรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมระดบัที ่1 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย   
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน   

ตรำสำรทุน 1,071,000 - 
   
เงินลงทุนเผือ่ขำย   
ตรำสำรทุน - 1,350,000 
   
รวม 1,071,000 1,350,000 
 
กลุ่มกจิกำรและกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมระดบัที ่2 (หมำยเหตุ ขอ้ 13.1 (ข)) แต่ไมม่สีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมระดบัที ่3 กลุ่มกจิกำรและกจิกำรไมม่กีำรเปลีย่นแปลงเทคนิคในกำรประเมนิมลูคำ่ในระหว่ำงปี 
 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
 

15.1 บริษทัย่อย 
 
รำยละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัยอ่ยซึง่จดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศไทยทัง้หมด มดีงัต่อไปนี้ 
 
  มูลค่ำเงินลงทุนวิธีรำคำทุน อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ 
 ชนิดของธรุกิจ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      
บรษิทั โมบลิ เอน็เทอรไ์พรซสิ  จ ำหน่ำยผลติภณัฑห์ล่อลื่น 833 833 100.00 100.00 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั    และผลติภณัฑพ์เิศษ     
บรษิทั วสิำหกจิสง่เสรมิอุตสำหกรรม จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ 51,484 51,484 100.00 100.00 
บรษิทั รว่มพฒันำอุตสำหกจิ จ ำกดั และบรษิทัยอ่ย ใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ 58,939 58,939 100.00 100.00 
บรษิทั เพซเซตเตอร ์เอน็เตอรไ์พรเซส จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ 3,333 3,333 99.99 99.99 

 
อตัรำรอ้ยละของหุน้ทีถ่อืขำ้งต้นไดร้วมถงึผลกระทบของกำรถอืหุน้สำมญัทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ทัง้นี้ไม่รวมผลกระทบของ
กำรถอืหุน้บุรมิสทิธ ิบรษิทัมไิดถ้อืหุน้บุรมิสทิธทิีอ่อกโดยบรษิทัย่อยเหล่ำนี้ แต่บรษิทัมอี ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยทำงกำรเงนิ
และกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยแต่ละแห่ง 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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15.2 บริษทัร่วม 

 
บรษิัทมเีงนิลงทุนในบรษิัทร่วมคอื บรษิัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั ร้อยละ 20.78 บรษิัทดงักล่ำวจดัตัง้และจดทะเบียน 
ในประเทศไทย ด ำเนินธุรกจิเกีย่วกบักำรขนสง่น ้ำมนัทำงท่อ  
 
กำรเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2,206,905 2,194,255 1,729,360 1,729,360 
สว่นแบ่งก ำไรในบรษิทัรว่ม (หมำยเหตุ ขอ้ 31) 285,102 379,986 - - 
เงนิปันผลรบั (354,815) (362,271) - - 
สว่นแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (หมำยเหตุ ขอ้ 26) - (5,065) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2,137,192 2,206,905 1,729,360 1,729,360 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมซึ่งไม่ไดเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีน และผลรวมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัร่วมส่วนทีเ่ป็น
ของกลุ่มกจิกำรแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

สนิทรพัย ์ 2,540,060 2,393,469 
หนี้สนิ (402,868) (186,564) 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 2,137,192 2,206,905 
   
รำยได ้ 616,146 755,342 
   
ก ำไรสทุธ ิ 285,102 379,986 

 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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16 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 

  อำคำร โรงงำน งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน และอปุกรณ์ ก่อสร้ำง รวม 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 4,966,090 61,714,388 919,268 67,599,746 
หกั: คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (41,600,024) - (41,600,024) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 4,966,090 20,114,364 919,268 25,999,722 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 4,966,090 20,114,364 919,268 25,999,722 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 9,703 1,648,454 1,658,157 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - (38,370) (870) (39,240) 
โอนสนิทรพัย ์ - 1,715,233 (1,715,233) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 31) - (2,018,839) - (2,018,839) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 4,966,090 19,782,091 851,619 25,599,800 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 4,966,090 63,081,062 851,619 68,898,771 
หกั: คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (43,298,971) - (43,298,971) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 4,966,090 19,782,091 851,619 25,599,800 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 4,966,090 19,782,091 851,619 25,599,800 
ซือ้สนิทรพัย ์ - - 1,378,228 1,378,228 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - (45,653) (1,395) (47,048) 
โอนสนิทรพัย ์ - 1,167,129 (1,167,129) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 31) - (2,058,703) - (2,058,703) 
กำรดอ้ยคำ่ (หมำยเหตุ ขอ้ 31) - (121,879) - (121,879) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 4,966,090 18,722,985 1,061,323 24,750,398 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 4,966,090 63,966,523 1,061,323  69,993,936  
หกั: คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (45,243,538) - (45,243,538)  
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 4,966,090 18,722,985 1,061,323 24,750,398 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำร โรงงำน งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน และอปุกรณ์ ก่อสร้ำง รวม 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 675,420 61,358,017 919,268 62,952,705 
หกั: คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (41,157,873) - (41,157,873) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 675,420 20,200,144 919,268 21,794,832 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 675,420 20,200,144 919,268 21,794,832 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 9,703 1,648,454 1,658,157 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - (38,370) (870) (39,240) 
โอนสนิทรพัย ์ - 1,715,233 (1,715,233) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 31) - (2,018,839) - (2,018,839) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ  675,420 19,867,871 851,619 21,394,910 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 675,420 62,724,691 851,619 64,251,730 
หกั: คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (42,856,820) - (42,856,820) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 675,420 19,867,871 851,619 21,394,910 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 675,420 19,867,871 851,619 21,394,910 
ซือ้สนิทรพัย ์ - - 1,378,228 1,378,228 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - (45,653) (1,395) (47,048) 
โอนสนิทรพัย ์ - 1,167,129 (1,167,129) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 31) - (2,058,703) - (2,058,703) 
กำรดอ้ยคำ่ (หมำยเหตุ ขอ้ 31) - (121,879) - (121,879) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ  675,420 18,808,765 1,061,323 20,545,508 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 675,420 63,610,152 1,061,323  65,346,895  
หกั: คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (44,801,387) - (44,801,387) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 675,420 18,808,765 1,061,323 20,545,508 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รำคำตำมบญัชกี่อนหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสมของสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรและกจิกำรทีต่ดัค่ำเสือ่มรำคำ
ครบตำมอำยุกำรใชง้ำนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่มมีูลค่ำ 14,793 ลำ้นบำท และ 14,466 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562: มูลค่ำ 12,169 ลำ้นบำท 
และ 11,842 ลำ้นบำท) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อสงัหำรมิทรพัย ์ 3,812,185 - 3,867,771 - 
ยำนพำหนะ 475,151 - 475,151 - 
รวม 4,287,336 - 4,342,922 - 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำประกอบดว้ยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้     
อสงัหำรมิทรพัย ์ (401,517) - (427,157) - 
ยำนพำหนะ (107,440) - (107,440) - 
รวม (508,957) - (534,597) - 
     
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี  1,213,550 - 1,214,213 - 
     
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ (538,292) - (564,345) - 
     
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 15,413 - 15,413 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระคำ่เชำ่ผนัแปร 34,560 - 209,188 - 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม ค่ำสิทธิ  
 คอมพิวเตอร ์ และใบอนุญำต รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 706,609 802,047 1,508,656 
หกั: คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (587,753) (759,945) (1,347,698) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 118,856 42,102 160,958 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 118,856 42,102 160,958 
ซือ้สนิทรพัย ์ 47,838 - 47,838 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 31) (11,502) (16,120) (27,622) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 155,192 25,982 181,174 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 754,447 802,047 1,556,494 
หกั: คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (599,255) (776,065) (1,375,320) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 155,192 25,982 181,174 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 155,192 25,982 181,174 
ซือ้สนิทรพัย ์ 17,923 - 17,923 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 31) (14,435) (3,467) (17,902) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 158,680 22,515 181,195 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 772,371 802,047 1,574,418 
หกั: คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (613,691) (779,532) (1,393,223) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 158,680 22,515 181,195 
 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกในต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ ทัง้นี้ขึ้นกบัลกัษณะ 
ของสนิทรพัย ์



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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19 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี:     
- คำดวำ่จะใชป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 12 เดอืน 917,615 1,081,619 917,615 1,081,619 
- คำดวำ่จะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ระยะเวลำ 12 เดอืน 2,881,560 768,338 2,770,541 656,102 
 3,799,175 1,849,957 3,688,156 1,737,721 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี:     
- คำดวำ่จะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ระยะเวลำ 12 เดอืน (287,444) (348,958) (287,444) (348,958) 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี-สทุธิ 3,511,731 1,500,999 3,400,712 1,388,763 
 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชคี ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวตำมวธิหีนี้สนิ โดยใชอ้ตัรำภำษตีำมกฎหมำยทีค่ำดว่ำจะก ำหนดใหใ้ชใ้นแต่ละชว่งเวลำ
เมือ่มกีำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชหีรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ควำมเคลื่อนไหวของบญัชภีำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 1,500,999 537,283 1,388,763 423,700 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ ขอ้ 29) 2,048,900 889,387 2,050,117 890,734 
รำยกำรทีบ่นัทกึในสว่นของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
   (หมำยเหตุ ขอ้ 26) (38,168) 74,329 (38,168) 74,329 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 3,511,731 1,500,999 3,400,712 1,388,763 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ควำมเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดแ้ละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอตดับญัชใีนระหว่ำงปี ซึ่งยงัมไิดม้กีำรหกักลบลบกนั ส ำหรบัหน่วยงำน 
ภำษเีดยีวกนั มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรท่ีบนัทึก  
 ณ วนัท่ี รำยกำรท่ี ในส่วนของ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม บนัทึกในก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 หรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
คำ่เสือ่มรำคำ (18,542) 18,542 - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 715,377 38,179 49,579 803,135 
ผลขำดทุนทำงภำษสีะสมยกไป - 929,291 - 929,291 
อื่น ๆ 127,998 (10,467) - 117,531 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 824,833 975,545 49,579 1,849,957 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำย (287,550) - 24,750 (262,800) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (86,158) - (86,158) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (287,550) (86,158) 24,750 (348,958) 
 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรท่ีบนัทึก  
 ณ วนัท่ี รำยกำรท่ี ในส่วนของ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม บนัทึกในก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 หรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 803,135 14,731 (93,968) 723,898 
ผลขำดทุนทำงภำษสีะสมยกไป 929,291 2,014,684 - 2,943,975 
อื่น ๆ 117,531 13,771 - 131,302 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1,849,957 2,043,186 (93,968) 3,799,175 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำย 

(262,800) - 
 

55,800 (207,000) 
คำ่เสือ่มรำคำ (86,158) 5,714 - (80,444) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (348,958) 5,714 55,800 (287,444) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรท่ีบนัทึก  
 ณ วนัท่ี รำยกำรท่ี ในส่วนของ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม บนัทึกในก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 หรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
คำ่เสือ่มรำคำ (18,542) 18,542 - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 715,377 38,179 49,579 803,135 
ผลขำดทุนทำงภำษสีะสมยกไป - 923,988 - 923,988 
อื่น ๆ 14,415 (3,817) - 10,598 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 711,250 976,892 49,579 1,737,721 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำย (287,550) - 24,750 (262,800) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (86,158) - (86,158) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (287,550) (86,158) 24,750 (348,958) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรท่ีบนัทึก  
 ณ วนัท่ี รำยกำรท่ี ในส่วนของ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม บนัทึกในก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 หรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 803,135 14,731 (93,968) 723,898 
ผลขำดทุนทำงภำษสีะสมยกไป 923,988 2,015,902 - 2,939,890 
อื่น ๆ 10,598 13,770 - 24,368 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1,737,721 2,044,403 (93,968) 3,688,156 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำย (262,800) - 55,800 (207,000) 
คำ่เสือ่มรำคำ (86,158) 5,714 - (80,444) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (348,958) 5,714 55,800 (287,444) 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนทำงภำษสีะสมยกไป จะรบัรูเ้มือ่มคีวำมเป็นไปไดท้ีค่่อนขำ้งแน่วำ่จะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคต
เพยีงพอทีจ่ะน ำขำดทุนทำงภำษดีงักล่ำวมำใชป้ระโยชน์ได ้



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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20 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 2,204,392 1,650,308 2,204,392 1,650,308 
ลกูหนี้ภำษเีงนิได ้ 25,859 25,512 25,859 25,512 
อื่น ๆ 22,571 23,903 22,571 23,903 
 2,252,822 1,699,723 2,252,822 1,699,723 
 

21 เงินกู้ยืมจำกสถำบนัทำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ส่วนหมุนเวียน   
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 11,705 33,560 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 5,570,000 5,955,000 
ตัว๋แลกเงนิ 499,801 499,817 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,933,333 1,466,667 
 8,014,839 7,955,044 
ส่วนไม่หมุนเวียน   
เงนิกูย้มืจำกธนำคำร  1,716,667 1,816,667 
 9,731,506 9,771,711 
 
เงนิกู้ยมืจำกธนำคำรและเงนิกู้ยมือื่น ๆ เป็นเงนิกู้ยมืประเภทไม่มหีลกัประกนั และมอีตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิตำมอตัรำดอกเบี้ยในตลำด  
ซึง่ในปี พ.ศ. 2563 มอีตัรำดอกเบีย้อยูร่ะหวำ่งรอ้ยละ 1 และรอ้ยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 1 ถงึรอ้ยละ 2 ต่อปี)  
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ประกอบดว้ยเงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจำกธนำคำร (เงนิกูย้มืประเภททีม่กี ำหนดช ำระคนืไม่เกนิ 1 วนั และตัว๋สญัญำ 
ใชเ้งนิทีม่กี ำหนดช ำระคนืภำยใน 3 เดอืน) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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เงนิกูย้มืระยะยำว 
 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร มดีงัต่อไปนี้ 
 

- วงเงนิกู้ยืมจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงนิกู้ยืมนี้ เต็มจ ำนวนในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558  
ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิน้ 20 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถงึเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 
วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยสว่นเพิม่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
เงนิกูย้มืดงักล่ำวไมม่ยีอดคงเหลอื 
 

- วงเงนิกู้ยืมจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้ เต็มจ ำนวนในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561  
ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิน้ 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2564 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมดังกล่ำว 
มยีอดคงเหลอืจ ำนวน 500 ลำ้นบำท ซึง่จะถงึก ำหนดช ำระในปี พ.ศ. 2564 ทัง้จ ำนวน 

 

- วงเงนิกู้ยืมจ ำนวน 1,300 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงนิกู้ยืมนี้ เต็มจ ำนวนในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562  
ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิน้ 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2565 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมดังกล่ำว 
มยีอดคงเหลอืจ ำนวน 650 ลำ้นบำท ซึง่มสีว่นทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระในปี พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวน 433 ลำ้นบำท 
 

- วงเงนิกู้ยมืจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี โดยบรษิัทได้เบิกถอนเงนิกู้ยืมนี้เต็มจ ำนวนในเดือนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562  
ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดอืนพฤศจกิำยน  
พ.ศ. 2565 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืดงักล่ำว
มยีอดคงเหลอืจ ำนวน 667 ลำ้นบำท ซึง่มสีว่นทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระในปี พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวน 333 ลำ้นบำท 

 

- วงเงนิกู้ยืมจ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงนิกู้ยืมนี้ เต็มจ ำนวนในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563  
ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง มถิุนำยน พ.ศ. 2566 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมดังกล่ำวม ี
ยอดคงเหลอืจ ำนวน 1,833 ลำ้นบำท ซึง่มสีว่นทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระในปี พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวน 667 ลำ้นบำท 

 

มูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยำวในแต่ละปี ไดแ้สดงถงึมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกู้ยมือย่ำงสมเหตุสมผล และ
เงนิกูย้มืทัง้หมดเป็นเงนิบำท 
 

ก ำหนดช ำระคืนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ไมเ่กนิ 1 ปี 1,933,333 1,466,667 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,716,667 1,816,667 
 3,650,000 3,283,334 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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22 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 2,540,173 3,249,372 2,539,612 3,248,810 
เจำ้หนี้คำ่ภำษอีื่น 959,037 869,446 959,037 869,446 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 235,273 224,706 235,273 224,706 
เจำ้หนี้อื่นและคำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 717,468 676,645 717,613 676,758 
 4,451,951 5,020,169 4,451,535 5,019,720 
 
เจำ้หนี้คำ่ภำษอีื่นสว่นใหญ่ประกอบดว้ยเจำ้หนี้ภำษสีรรพสำมติ ซึง่เกดิจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกต ิ 
 

23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ   
   หนี้สนิในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 3,671,797 4,067,396 
ขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 286,139 326,550 
กำรวดัมลูคำ่ใหม่ (469,838) 247,893 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัของผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวใ้นระหวำ่งปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 4,067,396 3,579,580 
ตน้ทุนบรกิำร 182,538 199,019 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 103,601 127,531 
 4,353,535 3,906,130 
   
กำรวดัมลูคำ่ใหมร่บัรูใ้นสว่นของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (หมำยเหตุ ขอ้ 26)   
   (ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนทำงกำรเงนิ (573,418) 288,188 
   ขำดทุน/(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 117,666 (36,259) 
   กำรยำ้ยออก (14,086) (4,036) 
 (469,838) 247,893 
   

จ่ำยช ำระเงนิจำกโครงกำรผลประโยชน์จ่ำย (167,082) (133,270) 
กำรยำ้ย(ออก)/เขำ้ (44,818) 46,643 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 3,671,797 4,067,396 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้  
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   
- สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 872,389 787,070 
- สว่นทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 2,799,408 3,280,326 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 3,671,797 4,067,396 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัมดีงันี้ 
 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
  

ข้อสมมติ 
กำรเพ่ิมขึน้ของขอ้สมมติ 

ร้อยละ 0.25 
กำรลดลงของข้อสมมติ 

ร้อยละ 0.25 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       
อตัรำคดิลด   รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 2.75 ลดลงรอ้ยละ  

1.63 
ลดลงรอ้ยละ 

1.85 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ  

1.68 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.90 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 7.00 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.68 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.82 
ลดลงรอ้ยละ 

1.62 
ลดลงรอ้ยละ 

1.78 
 
อตัรำคดิลดที่ใช้อ้ำงอิงมำจำกอตัรำผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่ได้รบักำรจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดี โดยมรีะยะเวลำกำรถือครองใกล้เคยีงกบั
ระยะเวลำของหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนถูกน ำมำใชใ้นกำรพจิำรณำปัจจยัดำ้นต่ำง ๆ ของตลำด เชน่ กำรคำดกำรณ์
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนของตลำดและขอ้สมมตฐิำนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัอตัรำเงนิเฟ้อ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดค้ำดว่ำจะมกีำรเปลี่ยนแปลงอตัรำเงนิเดอืนที่คำดว่ำจะเพิม่ขึ้น เนื่องจำกอตัรำดงักล่ำวเป็นผลมำจำกขอ้มูลในอดตี   
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติหนึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของ  
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์พนกังำนรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน  
 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงในหลำย ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนที่ก ำหนดไว้โดยควำมเสี่ยงที่มนีัยส ำคญัคอื 
กำรเปลีย่นแปลงในอตัรำผลตอบแทนของหุน้กู ้ซึง่อตัรำผลตอบแทนของหุน้กูท้ีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดทีีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิ
ของโครงกำรเพิม่สงูขึน้  
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำนทีไ่มม่กีำรคดิลด: 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
- น้อยกวำ่ 1 ปี 129,653 96,158 
- ระหว่ำง 1-2 ปี 147,690 125,367 
- ระหว่ำง 2-5 ปี 640,384 803,793 
- เกนิกวำ่ 5 ปี 4,980,634 6,055,307 
 5,898,361 7,080,625 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 
 ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
 จ ำนวนหุ้น  ส่วนเกิน  
 (ล้ำนหุ้น) หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น รวม 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
   และ พ.ศ. 2562 3,461 17,075,181 4,031,711 21,106,892 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 หุน้สำมญัจดทะเบยีนมจี ำนวน 3,468 ลำ้นหุน้ ซึง่มมีลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 4.9338 บำท 
หุน้สำมญัทีอ่อกทัง้หมดไดร้บัช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 
 

25 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 1,000,901 1,000,901 
จดัสรรระหวำ่งปี - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  1,000,901 1,000,901 
 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัสว่น
ของขำดทุนสะสมยกไปจนกวำ่ส ำรองนี้จะมมีลูคำ่ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองตำมกฎหมำยไมส่ำมำรถน ำไปจดัสรรได ้



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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26 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 

 
กำรเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 172,619 474,998 179,864 477,178 
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั     
   ผลประโยชน์พนกังำน (หมำยเหตุขอ้ 23) 469,838 (247,893) 469,838 (247,893) 
สว่นแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัรว่ม     
   (หมำยเหตุขอ้ 15) - (5,065) - - 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ     
   ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่น     
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (หมำยเหตุขอ้ 13) (279,000) - (279,000) - 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำย     
   (หมำยเหตุขอ้ 13) - (123,750) - (123,750) 
ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของ      
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (หมำยเหตุขอ้ 19) (38,168) 74,329 (38,168) 74,329 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  325,289 172,619 332,534 179,864 
 

27 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 123,219,705 167,799,824 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 429,518 729,910 
 123,649,223 168,529,734 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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28 ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมประเภท 

 
รำยกำรคำ่ใชจ้่ำยบำงรำยกำรทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนสำมำรถแยกตำมประเภทไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูสุทธ ิ 2,996,223 (587,551) 2,996,223 (587,551) 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 122,373,790 160,586,640 122,373,790 160,586,640 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 16, 17, 18) 2,585,562 2,046,461 2,611,202 2,046,461 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน 1,717,368 1,864,270 1,717,368 1,864,270 
 

29 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 4,527 1,265 3,277 - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (3,226) (4,423) (3,277) (4,846) 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 1,301 (3,158) - (4,846) 
     
ภำษีเงินได้รอตดับญัชี:     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัปี (หมำยเหตุขอ้ 19) (2,048,900) (889,387) (2,050,117) (890,734) 
รวมภำษีเงินได้รอตดับญัชี (2,048,900) (889,387) (2,050,117) (890,734) 
     
เครดิตภำษีเงินได้ (2,047,599) (892,545) (2,050,117) (895,580) 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ภำษีเงนิไดท้ีค่ ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มกจิกำรและกจิกำรทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษีเงนิได้ 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีเ่กีย่วขอ้งมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ขำดทุนก่อนภำษ ี (9,957,914) (3,957,486) (9,899,413) (3,985,517) 
     
ภำษเีงนิไดค้ ำนวณจำกอตัรำภำษใีนประเทศ (1,991,583) (791,497) (1,979,883) (797,103) 
ผลกระทบ:     
รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (69,702) (92,942) (83,920) (90,371) 
คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัไดใ้นทำงภำษ ี 27,416 3,818 27,416 3,818 
คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัเพิม่ไดใ้นทำงภำษ ี (13,730) (11,924) (13,730) (11,924) 
เครดติภำษเีงนิได ้ (2,047,599) (892,545) (2,050,117) (895,580) 
 

30 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิี่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบรษิัทด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
ทีอ่อกในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ขำดทุนสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (7,911,074) (3,065,703) (7,849,296) (3,089,937) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 3,461 3,461 3,461 3,461 
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) (2.29) (0.89) (2.27) (0.89) 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำในระหว่ำงปีทีเ่สนอรำยงำนดงันัน้จงึไมม่กีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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31 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 
31 (ก) กำรกระทบยอดขำดทุนสทุธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได ้ (9,957,914) (3,957,486) (9,899,413) (3,985,517) 
รำยกำรปรบัปรุง:     
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 16, 17) 2,567,660 2,018,839 2,593,300 2,018,839 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 18) 17,902 27,622 17,902 27,622 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562: ค่ำ
เผือ่หนี้สงสยัจะสญู) (หมำยเหตุ ขอ้ 9) 

 
(12,352) 18,352 (12,352) 18,352 

กำรลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืเพือ่แสดงมลูคำ่สุทธ ิ     
   ทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 11,864 96,742 11,864 96,742 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่     
   สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (หมำยเหตุ ขอ้ 16) 121,879 - 121,879 - 
ขำดทุนจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์      
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 33,756 23,803 33,756 23,803 
สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม (หมำยเหตุ ขอ้ 15) (285,102) (379,986) - - 
รำยไดด้อกเบีย้ (2,970) (8,059) (187,763) (204,251) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 360,486 321,533 361,369 321,592 
รำยไดเ้งนิปันผล (45,900) (61,650) (403,215) (427,622) 
ขำดทุนทีย่งัไมร่บัรูจ้ำก        
   อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศสทุธ ิ 21,042 88,706 21,042 88,706 
     
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน     
   ลกูหนี้กำรคำ้ 1,391,767 (188,167) 1,391,767 (188,167) 
   ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (36,486) 50 (54,417) - 
   สนิคำ้คงเหลอื 5,929,070 (765,945) 5,929,070 (765,945) 
   ลกูหนี้อื่น (1,510,641) 953,184 (1,510,641) 953,184 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,631,106 (3,049,956) 2,681,047 (3,057,858) 
   คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตดับญัช ี 92,982 348,980 266,938 576,619 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอืน่ (553,099) (1,650,390) (553,099) (1,650,664) 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (483,832) (2,022,588) (483,800) (2,010,188) 
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (227,642) (2,001,247) (237,898) (2,005,935) 
   ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย - (144) - - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 74,239 239,923 74,239 239,923 
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (1,840) (98) (1,840) (98) 
เงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 135,975 (9,947,982) 159,735 (9,930,863) 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ในงบกระแสเงนิสด สิง่ตอบแทนจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รำคำตำมบญัช ี 47,048 39,240 47,048 39,240 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (33,756) (23,803) (33,756) (23,803) 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 13,292 15,437 13,292 15,437 

 
31 (ข) รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหำเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  202,592 293,037 202,592 293,037 
กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 1,031,678 - 1,032,341 - 

 
31 (ค) กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  
 สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
 

เงินกู้ยืม 
 

รวม 
    
หน้ีสิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 15,345,350 15,345,350 
กระแสเงนิสด - 11,519,030 11,519,030 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสดอื่น - 79,043 79,043 
หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 26,943,423 26,943,423 
    
กระแสเงนิสด (356,420) 1,184,745 828,325 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสดอื่น 3,153,941 74,442 3,228,383 
หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 2,797,521 28,202,610 31,000,131 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
 

เงินกู้ยืม 
 

รวม 
    
หน้ีสิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 15,347,468 15,347,468 
กระแสเงนิสด - 11,518,567 11,518,567 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสดอื่น - 79,043 79,043 
หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 26,945,078 26,945,078 
    
กระแสเงนิสด (382,473) 1,185,267 802,794 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสดอื่น 3,236,101 74,442 3,310,543 
หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 2,853,628 28,204,787 31,058,415 

 
32 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิที่อำจเกดิขึ้นจำกกำรค ้ำประกนัของธนำคำรให้แก่บุคคลภำยนอก ซึ่งเกดิจำก 
กำรด ำเนินงำนตำมปกต ิเป็นจ ำนวนเงนิ 105 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: จ ำนวน 70 ลำ้นบำท) กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไม่มหีนี้สนิทีม่สีำระส ำคญั 
ทีเ่กดิขึน้จำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรนี้ 
 

33 ภำระผกูพนั 
 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 987 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: 640 ลำ้นบำท) 
 

ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเชา่ด าเนินงาน - กรณีกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรท ำสญัญำเช่ำที่ดนิหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำรให้บรกิำรขำยปลกี โดยเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
ทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิ ซึ่งมรีะยะเวลำเช่ำอยู่ในช่วงระหว่ำง 15 ปี ถงึ 30 ปี สญัญำเช่ำส่วนใหญ่สำมำรถต่ออำยุของสญัญำไดเ้มื่อสิน้สุดอำยุ
สญัญำในรำคำตลำด ณ วนัสดุทำ้ยของอำยุสญัญำ 
 

จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ไมเ่กนิ 1 ปี - 237,472 - 263,524 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 838,863 - 1,281,251 
เกนิ 5 ปีขึน้ไป - 1,421,482 - 5,855,815 
 - 2,497,817 - 7,400,590 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

66 

 
34 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิซึ่งรวมถงึควำมเสีย่งดำ้นตลำด (รวมถงึ รำคำตลำดของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 
อตัรำแลกเปลีย่นเงนิ และควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง และควำมเสีย่งดำ้นทุน 
 
34.1 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

 
(ก) ความเสีย่งจากราคาตลาดของผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรอำจได้รบัผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกควำมผนัผวนและวงจรของรำคำตลำด 
ของน ้ำมนัดบิ ผลิตภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีซึ่งไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ เนื่องจำกกลุ่มกิจกำร 
มขีนำดใหญ่และด ำเนินธุรกิจด้ำนปิโตรเลียมมำยำวนำน กลุ่มกิจกำรมีควำมเชื่อมัน่ว่ำควำมเสี่ยงจำกรำคำตลำดของ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดงักล่ำวจะอยู่ในระดบัปำนกลำง ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรไม่มนีโยบำยใช้อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเพื่อบรหิำร 
ควำมเสีย่ง 
 

(ข) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกหลำยสกุลเงนิ โดยมีเงนิสกุลดอลล่ำร์สหรฐัเป็น  
สกุลเงนิหลกั กำรซื้อสนิคำ้และกำรขำยส่งออกไปต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่มรีำยกำรเป็นเงนิสกุลดอลล่ำรส์หรฐั ส่วนกำรขำย
ภำยในประเทศสว่นใหญ่เป็นสกุลเงนิบำทจงึไมไ่ดร้บัผลกระทบจำกควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มีเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยำวที่เป็น 
สกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ทัง้นี้แนวปฏบิตัิ
ของกลุ่มกจิกำรหำ้มมใิหม้กีำรเกง็ก ำไรเกีย่วกบัอตัรำแลกเปลีย่น 
 

(ค) ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไมม่สีนิทรพัยท์ีม่ดีอกเบีย้ ซึง่มจี ำนวนเงนิอนัเป็นสำระส ำคญั ดงันัน้ รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรจงึไมไ่ดร้บัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงนิกู้ยมืซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวั เป็นควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 
ในกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรรกัษำระดบัสดัส่วนกำรกู้ยมืเงนิให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มกจิกำรม ี
สภำพคล่องสงูทีส่ดุในขณะทีต่น้ทุนกำรกูย้มืต ่ำทีส่ดุ  
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34.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อตำมหลกัเกณฑ์ของกลุ่มกจิกำร ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อเกดิจำกเงนิสด
และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กำรใหส้นิเชื่อแก่ลกูคำ้ รวมถงึลูกหนี้ทีย่งัไมไ่ดจ้่ำยช ำระและรำยกำรทีไ่ดผ้กูพนัไวแ้ลว้ ควำมเสีย่ง
ดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ในสว่นของยอดคงเหลอืกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมคีวำมเสีย่งต ่ำ เนื่องจำกควำมมัน่คงโดยรวมของกลุ่มกจิกำร 
เอก็ซอนโมบลิ 
 
ในส่วนของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กลุ่มกจิกำรจะฝำกเงนิกบัธนำคำรที่มรีะดบัควำมน่ำเชื่อถืออย่ำงต ่ำในระดบั 
BBB- หรอืเทยีบเท่ำ 
 
กำรประเมนิควำมเสีย่งของลูกคำ้ไดด้ ำเนินกำรภำยในบรษิทั โดยพจิำรณำถงึสถำนะทำงกำรเงนิ ตวัชีว้ดัควำมส ำเรจ็ทำงธุรกจิ 
ประสบกำรณ์ในอดตี และปัจจยัอื่น ระดบัควำมเสีย่งของลกูคำ้แต่ละรำยถูกก ำหนดโดยใชผ้ลจำกกำรประเมนิภำยในของบรษิทั
ซึ่งก ำหนดโดยฝ่ำยบรหิำร ส ำหรบัลูกค้ำแต่ละรำยจะถูกจดัประเภทควำมเสี่ยงภำยใต้แนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดขึ้นภำยใน  
กลุ่มกจิกำร ตัง้แต่ระดบัควำมเสีย่งต ่ำมำกถึงควำมเสีย่งสูงมำก กำรจดัประเภทควำมเสีย่งนัน้ไดส้ะท้อนถงึควำมเสีย่งในกำร 
ผดินดัช ำระหนี้ของลกูคำ้ และเพือ่ใหค้ลำ้ยคลงึกบักำรจดัประเภทควำมเสีย่งทีก่ ำหนดโดยองคก์รภำยนอก 

 
34.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กลุ่มกิจกำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยกำรรกัษำระดบัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดขัน้ต ่ำเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน อีกทัง้กลุ่มกิจกำรยงัจดัให้มีวงเงนิสนิเชื่อแบบผูกมดัและวงเงนิสนิเชื่อแบบไม่ผูกมดัจำกทัง้ธนำคำรและบรษิัท  
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำควำมต้องกำรกระแสเงนิสดในอนำคตผ่ำนแผนกำรเงนิประจ ำปี รวมถงึแผนกำรเงนิประจ ำปี
ส ำหรบัปีต่อไปได้ผ่ำนกำรพจิำรณำใหเ้สรจ็สิน้แลว้ เพื่อใหค้วำมมัน่ใจว่ำกำรประมำณกำรส ำหรบัควำมตอ้งกำรในอนำคตจะมี
กำรจดัหำวงเงนิสนิเชือ่อยำ่งเหมำะสม 
 
ปัจจุบนักลุ่มกจิกำรมแีหล่งกู้ยืมเงนิอย่ำงพอเพยีง ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมสีนิเชื่อแบบไม่มขีอ้ผูกมดั
จ ำนวน 76,866 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: 74,533 ลำ้นบำท) นอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรยงัไดร้บัอนุมตัจิำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้สนอขำยตัว๋แลกเงนิแบบหมนุเวยีนจ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 บรษิทัไดใ้ชว้งเงนิไป 500 ลำ้นบำท 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอำจเพิ่มขึ้นถ้ำลูกค้ำไม่สำมำรถจ่ำยหนี้คืนให้กับกลุ่มกิจกำรภำยใต้ระยะเวลำกำรช ำระหนี้  
เพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรมกีำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้นกำรเงนิของลูกคำ้เป็นระยะ ๆ และอำจจะรอ้งขอใหล้กูคำ้
บำงรำยวำงหนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรหรอืเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอื่นทีค่ลำ้ยคลงึกนัดงักล่ำว 
 

34.4 ควำมเส่ียงด้ำนทุน 
 
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยที่จะบรหิำรทุนเพื่อให้มคีวำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถให้ผลประโยชน์แก่  
ผูถ้อืหุ้นและผูม้สี่วนได้เสยี ในอนำคตกลุ่มกจิกำรอำจจะปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำยแก่ผูถ้อืหุน้เพื่อให้สำมำรถมโีครงสรำ้งทุน 
ทีเ่หมำะสม กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรท ำแผนทำงกำรเงนิประจ ำปี เพือ่ประมำณกำรเงนิปันผลทัง้ในปัจจุบนัและอนำคตทุกปี 
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35 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กลุ่มกจิกำรถูกควบคุมโดย บรษิทั เอก็ซอนโมบลิ เอเซยี โฮลดิง้ ไพรเวท ลมิเิตด็ ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์ ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น
จ ำนวนร้อยละ 65.99 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทที่มอี ำนำจควบคุมสูงสุดคอื บรษิัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่  
ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมริกำ นอกจำกนัน้จ ำนวนหุ้นร้อยละ 9.7 ถือโดยกองทุนรวมวำยุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดัตัง้ 
โดยกระทรวงกำรคลงัโดยจ ำนวนหุน้สว่นทีเ่หลอืถูกถอืโดยสถำบนัและนกัลงทุนรำยยอ่ย  
 
กองทุนรวมวำยุภกัษ์1ไดซ้ื้อหุน้จำกกระทรวงกำรคลงัทัง้หมดในวนัที ่15 กนัยำยน พ.ศ. 2553 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืถอืโดยสถำบนัต่ำง ๆ 
และนกัลงทุนรำยยอ่ยจ ำนวนมำก เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทีส่ ำคญัไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ ขอ้ 15 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
(ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร:   
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,268,661 7,935,657 
 5,268,661 7,935,657 
 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำย ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
 

(ข) ซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ซือ้สนิคำ้จำก:   
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 66,632,709 101,842,935 
รบับรกิำรจำก:   
- บรษิทัรว่ม 523,785 729,423 

 67,156,494 102,572,358 
 
กำรซื้อสนิคำ้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อน ้ำมนัดบิ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีกำรรบับรกิำร
จำกบรษิทัรว่มเกีย่วขอ้งกบักำรใชท้่อน ้ำมนัส ำหรบักำรสง่ผลติภณัฑข์องกลุ่มกจิกำร กำรซือ้สนิคำ้และบรกิำรใชเ้กณฑร์ำคำตลำด 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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(ค) ค่ำใช้จ่ำย 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยให:้     
- บรษิทัยอ่ย - - 202,175 221,628 
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,069,594 3,490,201 3,067,500 3,487,558 
 3,069,594 3,490,201 3,269,675 3,709,186 
 

คำ่ใชจ้่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรกิำรสนบัสนุนโดยเรยีกเกบ็ในรำคำทุนหรอืรำคำทุนบวกส่วนเพิม่ 
 

(ง) ต้นทุนทำงกำรเงิน - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ดอกเบีย้รบัจำก:     
- บรษิทัยอ่ย - - 184,794 196,199 
 - - 184,794 196,199 
     

ดอกเบีย้จ่ำยให:้     
- บรษิทัยอ่ย - - 883 58 
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 195,957 187,717 195,957 187,717 
 195,957 187,717 196,840 187,775 
 

ดอกเบีย้จ่ำยและดอกเบีย้รบัก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืในตลำด ณ เวลำทีไ่ดม้กีำรท ำสญัญำกูย้มืเงนิ 
 

(จ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 76,449 72,593 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 21,328 18,911 
 97,777 91,504 
 

ขอ้มูลขำ้งต้นจดัท ำขึน้ตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งรวมถงึกรรมกำร
ผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรสีร่ำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูจ้ดักำรทุกคนทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึผูจ้ดักำรกำรเงนิ และ 
ผูจ้ดักำรบญัช ี



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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(ฉ) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรขำย ซ้ือสินค้ำ บริกำรและค่ำใช้จ่ำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     
- บรษิทัยอ่ย - - 63,496 50,526 
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 36,486 - 36,486 - 
 36,486 - 99,982 50,526 
     
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     
- บรษิทัยอ่ย - - 4 10,269 
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 7,894,058 8,091,234 7,893,880 8,091,049 
 7,894,058 8,091,234 7,893,884 8,101,318 
 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสว่นใหญ่เกีย่วกบัดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ ขอ้ 35 ช) 
 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัแสดงถงึยอดเจำ้หนี้สุทธ ิโดยส่วนใหญ่เกดิจำกกำรซือ้และขำยน ้ำมนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและ
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมซีึง่มรีะยะเวลำกำรใหส้นิเชือ่ตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 
 

(ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่:     
- บรษิทัยอ่ย - - 3,443,943 3,251,419 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 3,251,419 3,035,705 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 193,182 216,717 
เงนิใหกู้ย้มืจ่ำยคนื (658) (1,003) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 3,443,943 3,251,419 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ไม่มีหลกัประกนั ดอกเบี้ยเงนิให้กู้ยืมค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยืม  
ส ำหรบัลกูคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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(ซ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ส่วนหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 876 899 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 10,621,104 13,188,379 10,621,104 13,188,379 
 10,621,104 13,188,379 10,621,980 13,189,278 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึครบก ำหนด     
   ช ำระภำยใน 1 ปี จำก:     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,233,333 1,633,333 3,233,333 1,633,333 
 13,854,437 14,821,712 13,855,313 14,822,611 
     

ส่วนไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 1,301 756 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,616,667 2,350,000 4,616,667 2,350,000 
 4,616,667 2,350,000 4,617,968 2,350,756 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 17,171,712 7,449,161 17,173,367 7,451,279 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 10,417,652 14,814,162 10,421,864 14,818,695 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (9,118,260) (5,091,611) (9,121,950) (5,096,607) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 18,471,104 17,171,712 18,473,281 17,173,367 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 
 

- เงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ณ สิ้นเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 7,888 ล้ำนบำท  
เงนิกูย้มืดงักล่ำวมวีงเงนิ 12,000 ลำ้นบำท 

- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่งภำยใต้สญัญำกู้ยมืและฝำกเงนิแบบเดนิสะพดั ณ สิ้นเดอืนธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 2,733 ลำ้นบำท 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ไม่มหีลกัประกนั เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัไม่มกี ำหนดกำรจ่ำย
ช ำระคนืทีแ่น่นอนและดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง หรอือตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 
 
- เงนิกูย้มืจ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 5 ปี เริม่กูย้มืในเดอืน กนัยำยน พ.ศ. 2558 ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส 

รวมทัง้สิ้น 20 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 วงเงนิกู้ยมืนี้มอีตัรำ
ดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยสว่นเพิม่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืดงักล่ำวไมม่ยีอดคงเหลอื 

 
- เงนิกู้ยมืจ ำนวน 700 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริม่กู้ยมืในเดอืน มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งมกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส 

รวมทัง้สิน้ 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยมืนี้มอีตัรำ
ดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดอืน บวกด้วยส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมยีอดคงเหลอื
จ ำนวน 350 ลำ้นบำท ซึง่มสีว่นทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 233 ลำ้นบำท 

 
- เงนิกูย้มืจ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริม่กูย้มืในเดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส 

รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยมืนี้ 
มอีตัรำดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยสว่นเพิม่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืดงักล่ำวมยีอดคงเหลอื
จ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท ซึง่มสีว่นทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท 

 
- เงนิกูย้มืจ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 3 ปี เริม่กูย้มืในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส 

รวมทัง้สิน้ 12 งวด โดยเริม่ช ำระคนืงวดแรกในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2566 วงเงนิกูย้มืนี้มอีตัรำ
ดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกด้วยส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมยีอดคงเหลอื
จ ำนวน 5,500 ลำ้นบำท ซึง่มสีว่นทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี เป็นจ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท 

 
อตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ดขีองธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง หรอือตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง 
 
ก ำหนดช ำระคืนของเงินกู้ยืมระยะยำวกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ไมเ่กนิ 1 ปี 3,233,333 1,633,333 3,233,333 1,633,333 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 4,616,667 2,350,000 4,617,968 2,350,756 
 7,850,000 3,983,333 7,851,301 3,984,089 

 
36 เงินปันผลจ่ำย 

 
เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีมมีตโิดยเสยีงขำ้งมำกอนุมตัใิห้จ่ำยเงนิปันผลหุ้นสำมญัเพิม่เติม
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 346 ล้ำนบำท และบรษิัทได้จ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที ่ 
21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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