
 
 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน

ของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด

เฉพาะกจิการสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อซึง่ผูบ้รหิาร

ของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ี

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้้าพเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้

จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

พงทวี  รตันะโกเศศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 

กรุงเทพมหานคร 

5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 335,526 261,687 335,526 261,687

ลูกหนีการคา้ 6 5,915,082 5,083,153 5,915,082 5,083,153

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ฉ 15 36,486 93,397 99,982

สนิคา้คงเหลอื 20,203,992 13,144,237 20,203,992 13,144,237

ลูกหนีอนื 3,544,070 2,888,219 3,544,070 2,888,219

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 1,831,734 1,507,155 1,972,106 1,639,698

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 31,830,419 22,920,937 32,064,173 23,116,976

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 5 1,305,000 1,071,000 1,305,000 1,071,000

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 2,036,114 2,137,192 1,729,360 1,729,360

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 114,589 114,589

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ช - - 3,458,845 3,443,943

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 8 23,758,187 24,750,398 19,573,404 20,545,508

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 8 4,166,614 4,287,336 4,202,970 4,342,922

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8 171,081 181,195 171,081 181,195

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 2,594,315 3,511,731 2,485,022 3,400,712

ค่าเชา่จา่ยล่วงหน้าและรายจา่ยรอตดับญัชี 174,111 265,474 303,401 484,098

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 2,309,278 2,252,822 2,309,278 2,252,822

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 36,514,700 38,457,148 35,652,950 37,566,149

รวมสินทรพัย์ 68,345,119 61,378,085 67,717,123 60,683,125

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ................................................................................
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 9 5,715,084 6,081,506 5,715,084 6,081,506

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 4,136,337 4,451,951 4,136,294 4,451,535

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ฉ 10,867,730 7,894,058 10,867,562 7,893,884

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระ

ภายในหนึงปีจากสถาบนัการเงนิ 9 1,950,400 1,933,333 1,950,400 1,933,333

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระ

ภายในหนึงปีจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ซ 4,008,333 3,233,333 4,008,333 3,233,333

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ซ 11,645,102 10,621,104 11,645,949 10,621,980

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 114 617 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทถีงึกําหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 416,150 357,665 442,086 383,717

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสนั 814,100 872,389 814,100 872,389

รวมหนีสินหมุนเวียน 39,553,350 35,445,956 39,579,808 35,471,677

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 9 1,624,500 1,716,667 1,624,500 1,716,667

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ซ 3,708,333 4,616,667 3,709,716 4,617,968

หนีสนิตามสญัญาเช่า 2,320,880 2,439,856 2,325,345 2,469,911

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 2,896,684 2,799,408 2,896,684 2,799,408

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 5 5 5 5

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 10,550,402 11,572,603 10,556,250 11,603,959

รวมหนีสิน 50,103,752 47,018,559 50,136,058 47,075,636

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

   สํารองตามกฎหมาย 1,000,901 1,000,901 1,000,901 1,000,901

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (4,388,119) (8,080,990) (5,048,232) (8,832,838)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 514,259 325,289 521,504 332,534

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 18,233,933 14,352,092 17,581,065 13,607,489

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 18,241,367 14,359,526 17,581,065 13,607,489

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 68,345,119 61,378,085 67,717,123 60,683,125

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 38,968,849 29,611,902 38,968,849 29,611,902

เงนิชดเชยจากกองทุนนํามนัเชอืเพลงิ 1,270,354 779,808 1,270,354 779,808

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (38,890,054) (28,583,407) (38,894,294) (28,587,794)

กาํไรขนัต้น 1,349,149 1,808,303 1,344,909 1,803,916

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,224,855) (1,142,147) (1,270,902) (1,192,486)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (56,981) (79,725) (56,899) (79,605)

กาํไรจากการขาย 67,313 586,431 17,108 531,825

รายไดอ้นื 9,596 6,355 6,173 6,355

รายไดด้อกเบยี 446 166 46,498 44,526

ตน้ทุนทางการเงนิ (76,674) (96,094) (76,795) (96,415)

สว่นแบ่งกาํไรในบรษิทัรว่ม 42,582 67,201 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 43,263 564,059 (7,016) 486,291

เครดติ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได้ 3,077 (97,313) 4,564 (95,232)

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 46,340 466,746 (2,452) 391,059

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 54,000 (100,800) 54,000 (100,800)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 100,340 365,946 51,548 290,259

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ):

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 46,340 466,746 (2,452) 391,059

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

46,340 466,746 (2,452) 391,059

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 100,340 365,946 51,548 290,259

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

100,340 365,946 51,548 290,259

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบัการแบง่ปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.01 0.13 0.00 0.11

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4 117,134,841 92,120,758 117,134,841 92,120,758

เงนิชดเชยจากกองทุนนํามนัเชอืเพลงิ 4 3,431,948 2,070,363 3,431,948 2,070,363

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (112,211,020) (100,770,948) (112,221,856) (100,782,490)

กาํไร (ขาดทนุ) ขนัต้น 8,355,769 (6,579,827) 8,344,933 (6,591,369)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,572,498) (3,730,593) (3,710,308) (3,881,468)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (174,284) (208,430) (174,040) (208,069)

กาํไร (ขาดทนุ) จากการขาย 4 4,608,987 (10,518,850) 4,460,585 (10,680,906)

รายไดอ้นื 21,267 62,753 290,217 420,068

รายไดด้อกเบยี 1,463 1,724 137,416 140,952

ตน้ทุนทางการเงนิ (234,798) (268,940) (235,165) (269,909)

สว่นแบ่งกาํไรในบรษิทัรว่ม 168,216 216,334 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 4,565,135 (10,506,979) 4,653,053 (10,389,795)

(ค่าใชจ่้าย) เครดติภาษเีงนิได้ 7 (871,548) 2,163,438 (868,447) 2,167,958

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 3,693,587 (8,343,541) 3,784,606 (8,221,837)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,770 - 1,770 -

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 187,200 (342,000) 187,200 (342,000)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 3,882,557 (8,685,541) 3,973,576 (8,563,837)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ):

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,692,871 (8,344,300) 3,784,606 (8,221,837)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 716 759 - -

3,693,587 (8,343,541) 3,784,606 (8,221,837)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม:

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,881,841 (8,686,300) 3,973,576 (8,563,837)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 716 759 - -

3,882,557 (8,685,541) 3,973,576 (8,563,837)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นสาํหรบัการแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 1.07 (2.41) 1.09 (2.38)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทุน ส่วนแบง่ขาดทนุ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทนุทีออกและ ส่วนเกิน สาํรอง กาํไรสะสม เงินลงทุน ผลประโยชน์ ในตราสารทนุผา่นกาํไร เบด็เสรจ็อืน อืนของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) เผอืขาย พนักงาน ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน จากบริษทัร่วม เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   - ตามทีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - - - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

(ขาดทนุ) กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - (8,344,300) - - (342,000) - (342,000) (8,686,300) 759 (8,685,541)

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - - - (759) (759)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,514,216) - (871,336) 709,200 (7,245) (169,381) 13,424,196 7,434 13,431,630

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - 3,692,871 - 1,770 187,200 - 188,970 3,881,841 716 3,882,557

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - - - (716) (716)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (4,388,119) - (493,696) 1,015,200 (7,245) 514,259 18,233,933 7,434 18,241,367

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอนื)

จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทนุ รวมองคป์ระกอบ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน สาํรอง กาํไรสะสม ผลประโยชน์ ในตราสารทนุผ่านกาํไร อืนของส่วน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) เงินลงทนุเผอืขาย พนักงาน ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน ของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - (8,221,837) - - (342,000) (342,000) (8,563,837)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (9,205,379) - (871,336) 709,200 (162,136) 12,740,278

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,832,838) - (495,466) 828,000 332,534 13,607,489

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - 3,784,606         - 1,770           187,200                   188,970             3,973,576

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (5,048,232) - (493,696) 1,015,200 521,504 17,581,065

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอนื)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดําเนินงาน 10 767,423 (1,527,607) 734,146 (1,503,699)

จา่ยดอกเบยี (171,879) (142,164) (171,892) (142,185)

(จา่ย) รบัคนืภาษเีงนิได้ (48,487) 501,084 (44,468) 501,599

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดําเนินงาน 547,057 (1,168,687) 517,786 (1,144,285)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจากการรบัชาํระหนีเงนิกูจ้ากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ช - - 78,438 658

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ช - - (93,340) (102,069)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (767,268) (1,092,127) (767,268) (1,092,127)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8 (3,167) (16,915) (3,167) (16,915)

เงนิสดจา่ยเพอืไดม้าในสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (102,348) (147,714) (102,348) (147,714)

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 36,080 13,001 12,550 13,001

ดอกเบยีรบั 1,463 1,724 91,349 100,892

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - 3,100 2,500

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 269,293 354,815 269,293 354,815

เงนิปันผลรบัจากสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - 45,900 - 45,900

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (565,947) (841,316) (511,393) (841,059)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยสุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสนั (366,422) (368,378) (366,422) (368,378)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,575,100) (1,100,000) (1,575,100) (1,100,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 1,500,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000

เงนิสดรบั (จา่ย) สุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสนั

จากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 991,450 (2,958,055) 991,421 (2,958,082)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (2,633,334) (1,225,000) (2,637,512) (1,228,542)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 2,500,000 6,000,000 2,504,260 6,004,203

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (716) (759) - -

เงนิสดจา่ยเพอืชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ (323,149) (262,454) (349,201) (288,506)

เงนิสดสุทธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิ 92,729 2,085,354 67,446 2,060,695

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 73,839 75,351 73,839 75,351

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 261,687 276,683 261,687 276,683

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 335,526 352,034 335,526 352,034

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

9
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดัซึ่งจดัตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย โดยที่อยู่

ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวค้อื เลขที ่3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (เรยีกรวมว่า “กลุ่มกจิการ”) ประกอบธุรกจิการกลัน่ซึง่รวมไปถงึเครอืขา่ยสถานีบรกิารน้ํามนัคา้ปลกี กลุ่มกจิการ

ประกอบกจิการโรงกลัน่น้ํามนัและโรงงานผลติภณัฑ์เคมทีีอ่ําเภอศรรีาชา ประเทศไทย ทัง้น้ีกลุ่มกจิการมคีลงัน้ํามนัและสถานีบริการ

น้ํามนัทัว่ประเทศสําหรบัจดัเกบ็และจดัจําหน่ายน้ํามนัขายปลกี โดยผ่านสถานีบรกิารขายตรงใหก้บัลูกคา้ทางดา้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ภายในประเทศ และดําเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากน้ี กลุ่มกจิการไดเ้กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์เคมี

ใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 

บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2564 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีน้ีสนิหมุนเวยีนเกนิกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนเป็นจํานวนเงนิ 7,723 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัเดยีวกนั กลุ่มกจิการมผีลกําไรสาํหรบังวดเป็นจํานวนเงนิ 3,694 ลา้นบาท และมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอที่จะ

ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อการดําเนินงานทางธุรกจิและสามารถชําระคนืหน้ีสนิดงักล่าวเมื่อถงึกําหนดชาํระโดย (1) กลุ่มกจิการมวีงเงนิ

กู้ยมืแบบไม่ผูกมดัจากทัง้กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัและสถาบนัการเงนิจํานวน 76,700 ล้านบาท และ (2) กลุ่มกจิการยงัได้รบัอนุมตัิจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ใหส้ามารถเสนอขายตัว๋แลกเงนิแบบหมุนเวยีนจํานวน 12,000 ลา้นบาท 

ถงึแมว่้าจะมสีถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มกจิการยงัคงดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและมกีารวางแผนการดําเนินงานและแผนทางการเงนิ

เพื่อให้กลุ่มกิจการสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองโดยสอดคล้องกบัอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มกิจการ ทัง้น้ีกลุ่ม

กจิการไดใ้หค้วามสาํคญัและประเมนิสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ ดงันัน้ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่าง

กาลไดจ้ดัทําภายใต้หลกัเกณฑ์การดําเนินงานต่อเน่ือง และไม่ไดร้วมรายการปรบัปรุงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถทีจ่ะไดค้นืและการ

จดัประเภทของสนิทรพัย์ทีบ่นัทกึ หรอืการจดัประเภทหน้ีสนิทีอ่าจมคีวามจําเป็น ถ้าเกณฑ์การจดัทําขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลภายใต้หลกัเกณฑ์การดําเนินงานต่อเน่ืองมคีวามไม่เหมาะสม 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงฉบบัอื่น ๆ ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิการประกอบดว้ยธุรกจิ 2 ส่วน ดงัน้ี  

 

• ส่วนธุรกจิการกลัน่น้ํามนัและจดัจําหน่ายน้ํามนั และ 

• ส่วนธุรกจิผลติและจําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

 

การกลัน่น้ํามนัและ 

จดัจาํหน่ายน้ํามนั 

ผลิตและจาํหน่าย 

ปิโตรเคมี 

 

รวม 

    

รวมรายไดจํ้าแนกตามส่วนธุรกจิ 121,947,356 8,711,718 130,659,074 

รายไดร้ะหว่างส่วนธุรกจิ (6,142,963) (3,949,322) (10,092,285) 

รวมรายได้ 115,804,393 4,762,396 120,566,789 

    

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 4,966,212 (357,225) 4,608,987 

    

รายไดจ้ากสญัญาทีท่ําจากลูกคา้    

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้    

   - เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 112,218,319 4,762,376 116,980,695 

   - ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 56,025 20 56,045 

รวม 112,274,344 4,762,396 117,036,740 

    

รายไดอ้ื่นทีไ่ม่ไดม้าจากสญัญาทีท่ําจากลูกคา้ 3,530,049 - 3,530,049 

รวมรายได้ 115,804,393 4,762,396 120,566,789 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 

การกลัน่น้ํามนัและ 

จดัจาํหน่ายน้ํามนั 

ผลิตและจาํหน่าย 

ปิโตรเคมี 

 

รวม 

    

รวมรายไดจํ้าแนกตามส่วนธุรกจิ 97,494,019 9,918,351 107,412,370 

รายไดร้ะหว่างส่วนธุรกจิ (8,216,829) (5,004,420) (13,221,249) 

รวมรายได้ 89,277,190 4,913,931 94,191,121 

    

ขาดทุนจากการขายตามส่วนงาน (9,330,569) (1,188,281) (10,518,850) 

    

รายไดจ้ากสญัญาทีท่ําจากลูกคา้    

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้    

   - เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 87,075,787 4,913,875 91,989,662 

   - ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 39,158 56 39,214 

รวม 87,114,945 4,913,931 92,028,876 

    

รายไดอ้ื่นทีไ่ม่ไดม้าจากสญัญาทีท่ําจากลูกคา้ 2,162,245 - 2,162,245 

รวมรายได้ 89,277,190 4,913,931 94,191,121 

 

5 มูลค่ายุติธรรม 

 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถงึเครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวธิีการประมาณมูลค่า (แต่ไม่รวมถงึรายการที่มูลค่า

ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช)ี ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนั  

• ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลู

ราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยนั์น้หรอืหน้ีสนินัน้  

• ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิซึ่งไม่ไดอ้้างองิจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงถงึสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าและรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่1  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

  

ตราสารทุน 1,305,000 1,071,000 

 

กลุ่มกิจการและกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 คือเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี  

เน่ืองจากอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืตามสญัญาเป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวัซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามอตัราตลาด กลุ่มกิจการและ

กิจการไม่มสีนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่3 กลุ่มกิจการและกิจการไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการ

ประเมนิมลูค่าในระหว่างงวด 

 

6 ลูกหน้ีการค้า  

 

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

   

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 5,634,645 5,055,300 

เกนิกําหนดชําระ:   

   - ไม่เกนิ 3 เดอืน 261,140 27,130 

   - 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 18,973 112 

   - 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 23 86 

   - เกนิกว่า 12 เดอืน 20,297 20,878 

 5,935,078 5,103,506 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (หมายเหตุ ขอ้ 10) (19,996) (20,353) 

รวม 5,915,082 5,083,153 

 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

เครดติภาษีเงนิไดแ้ละค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรู้จากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัที่ใช้กบั

อตัราของกําไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี  

 

8 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์, สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่  

30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

    

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 24,750,398 4,287,336 181,195 

ซื้อสนิทรพัย์ 700,433 314,384 3,167 

จําหน่ายสนิทรพัย์ (33,250) - - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (1,659,394) (435,106) (13,281) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 23,758,187 4,166,614 171,081 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

    

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 20,545,508 4,342,922 181,195 

ซื้อสนิทรพัย์ 700,433 314,384 3,167 

จําหน่ายสนิทรพัย์ (13,143) - - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (1,659,394) (454,336) (13,281) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 19,573,404 4,202,970 171,081 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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9 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  

ยอดคงเหลือต้นงวด 9,731,506 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืสุทธ ิ (441,522) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 9,289,984 

 

ในระหว่างเดอืนมกราคมถงึกนัยายนของปี พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิกูย้มืลดลงจํานวน 442 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมุนเวยีนสุทธเิพิม่ขึน้จํานวน 133 ลา้นบาท 

- ตัว๋แลกเงนิสุทธลิดลงจํานวน 500 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 3 ปี ซึง่ชาํระคนืเป็นงวด จํานวน 500 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 3 ปี ซึง่ชาํระคนืเป็นงวด จํานวน 375 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 3 ปี ซึง่ชาํระคนืเป็นงวด จํานวน 325 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 3 ปี ซึง่ชาํระคนืเป็นงวด จํานวน 250 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 3 ปี ซึง่ชาํระคนืเป็นงวด จํานวน 125 ลา้นบาท 

- การเพิม่ขึ้นของเงนิกู้ยมืระยะยาว 3 ปี จํานวน 1,500 ล้านบาท โดยบรษิัทได้เบิกถอนเงนิกู้ยมืน้ีเต็มจํานวนในเดอืนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 ซึ่งมกํีาหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ชําระคนืงวดแรกในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 ถงึ 

มถุินายน พ.ศ. 2567 วงเงนิกูย้มืน้ีมอีตัราดอกเบีย้อา้งองิระยะสัน้ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ 

 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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10 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 4,565,135 (10,506,979) 4,653,053 (10,389,795) 

รายการปรบัปรุง:     

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 8) 2,094,500 1,911,963 2,113,730 1,931,039 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 8) 13,281 13,392 13,281 13,392 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (หมายเหตุ ขอ้ 6) (357) (13,468) (357) (13,468) 

การลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืเพื่อแสดง     

   มลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั 32,238 142,621 32,238 142,621 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่     

   สนิทรพัยท์างการเงนิ  - 121,879 - 121,879 

(กําไร) ขาดทุนจากการขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (2,830) 25,705 593 25,705 

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม (168,216) (216,334) - - 

รายไดด้อกเบีย้ (1,463) (1,724) (137,416) (140,952) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 234,798 268,940 235,165 269,909 

รายไดเ้งนิปันผล - (45,900) (272,393) (403,215) 

ขาดทุนทีย่งัไม่รบัรูจ้ากอตัราแลกเปลีย่น     

   เงนิตราต่างประเทศสุทธ ิ 198,696 73,190 198,696 73,190 

     

การเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน     

   ลูกหน้ีการคา้ (805,554) 2,167,473 (805,554) 2,167,473 

   ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 36,471 - 52,653 - 

   สนิคา้คงเหลอื (7,091,993) 6,676,832 (7,091,993) 6,676,832 

   ลูกหน้ีอื่น (655,833) (816,724) (655,833) (816,724) 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (280,063) 2,409,726 (287,892) 2,441,942 

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัช ี 91,363 75,757 180,697 220,209 

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (56,456) (364,973) (56,456) (364,973) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (243,434) (83,950) (245,206) (83,506) 

   เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,765,941 (3,468,907) 2,765,941 (3,479,131) 

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 41,199 105,714 41,199 105,714 

   หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น - (1,840) - (1,840) 

เงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดําเนินงาน 767,423 (1,527,607) 734,146 (1,503,699) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

การซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 135,757 164,833 

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 212,036 960,376 

 

11 ภาระผกูพนัและเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

11.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 

760 ลา้นบาท และจํานวน 987 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

11.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก  

ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ เป็นจํานวนเงิน 154 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: จํานวน 105 ล้านบาท)  

กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มหีน้ีสนิทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้จากการคํ้าประกนักบัธนาคารน้ี 

 

12 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายได้การจากการขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ:   

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,176,543 4,063,660 

รวม 5,176,543 4,063,660 

 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
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ข) ซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

ซ้ือสินค้าจาก:   

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 75,709,474 50,022,257 

รบับริการจาก:   

   - บรษิทัร่วม 405,971 417,874 

รวม 76,115,445 50,440,131 

 

การซื้อสินค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  

การรบับรกิารจากบรษิัทร่วมเกี่ยวข้องกบัการใช้ท่อน้ํามนัสําหรบัการส่งผลติภณัฑ์ของกลุ่มกิจการ การซื้อสนิค้าและบรกิาร 

ใชเ้กณฑร์าคาตลาด 

 

ค) ค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายให้:     

   - บรษิทัย่อย - - 150,132 165,177  

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,111,333 2,394,746 2,109,775 2,393,170 

รวม 2,111,333 2,394,746 2,259,907 2,558,347 

 

ค่าใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารสนับสนุนโดยเรยีกเกบ็ในราคาทุนหรอืราคาทุนบวกส่วนเพิม่ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ง) ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

ดอกเบีย้รบัจาก:     

   - บรษิทัย่อย - - 135,953 139,229 

รวม - - 135,953 139,229 

     

ดอกเบีย้จ่ายให้:     

   - บรษิทัย่อย - - 367 969 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 133,939 144,228 133,939 144,228 

รวม 133,939 144,228 134,306 145,197 

 

ดอกเบีย้จ่ายและดอกเบีย้รบักําหนดมาจากอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืในตลาด ณ เวลาทีไ่ดม้กีารทําสญัญากูย้มืเงนิ 

 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 52,629 57,338 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,018 16,072 

รวม 64,647 73,410 

 

ขอ้มูลขา้งต้นจดัทําขึ้นตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งรวมถงึกรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการสีร่ายแรกต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา และผูจ้ดัการทุกคนทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึผูจ้ดัการการเงนิ 

และผูจ้ดัการบญัช ี

 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ฉ) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการขาย ซ้ือสินค้า บริการ และค่าใช้จ่าย 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     

  - บรษิทัย่อย - - 93,382 63,496 

  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 15 36,486 15 36,486 

 15 36,486 93,397 99,982 
     

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     

  - บรษิทัย่อย - - 10 4 

  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 10,867,730 7,894,058 10,867,552 7,893,880 

 10,867,730 7,894,058 10,867,562 7,893,884 
 

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส่วนใหญ่เกีย่วกบัดอกเบี้ยคา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ ขอ้ 12 ช) 
 

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแสดงถงึยอดเจา้หน้ีสุทธ ิโดยส่วนใหญ่เกดิจากการซื้อและขายน้ํามนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และ

ผลติภณัฑปิ์โตรเคมซีึง่มรีะยะเวลาการใหส้นิเชื่อตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม 
 

ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่:     

  - บรษิทัย่อย - - 3,458,845 3,443,943 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

สามารถวเิคราะหไ์ด ้ดงัน้ี 
 

 ขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
  

ยอดคงเหลือต้นงวด 3,443,943 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 93,340 

เงนิใหกู้ย้มืจ่ายคนื (78,438) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,458,845 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไม่มหีลกัประกนั ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืคาํนวณมาจากอตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืสําหรบั

ลูกคา้ชัน้ดขีองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ซ) เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

ส่วนหมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก:     

   - บรษิทัย่อย - - 847 876 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 11,645,102 10,621,104 11,645,102 10,621,104 

 11,645,102 10,621,104 11,645,949 10,621,980 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึครบกําหนด     

   ชาํระภายใน 1 ปี จาก:     

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,008,333 3,233,333 4,008,333 3,233,333 

 15,653,435 13,854,437 15,654,282 13,855,313 

     

ส่วนไม่หมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก:     

   - บรษิทัย่อย - - 1,383 1,301 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,708,333 4,616,667 3,708,333 4,616,667 

 3,708,333 4,616,667 3,709,716 4,617,968 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สามารถ

วเิคราะหไ์ด ้ดงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

   

ยอดคงเหลือต้นงวด 18,471,104 18,473,281 

เพิม่ขึน้ 6,037,602 6,041,866 

จ่ายคนื (5,146,938) (5,151,149) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 19,361,768 19,363,998 

 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 

 

- เงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนัแห่งหน่ึง ณ สิ้นเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 มจํีานวน 7,920 ล้านบาท  

เงนิกูย้มืดงักล่าวมวีงเงนิ 12,000 ลา้นบาท 

- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวข้องกนัแห่งหน่ึงภายใต้สญัญากู้ยมืและฝากเงนิแบบเดนิสะพดั ณ สิน้เดอืนกนัยายน 

พ.ศ. 2564 มจํีานวน 3,725 ลา้นบาท 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ไม่มหีลกัประกนั เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนัไม่มกํีาหนดการจ่าย

ชําระคนืทีแ่น่นอน และดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืคํานวณมาจากอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืสําหรบัลูกคา้ชัน้ดขีองธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ปรบัดว้ยส่วนต่าง หรอือตัราดอกเบีย้อา้งองิระยะสัน้ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยส่วนต่าง 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ประกอบดว้ย 

 

- เงนิกูย้มืจํานวน 700 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี เริม่กูย้มืในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2562 ซึง่มกํีาหนดชาํระคนืเป็นรายไตรมาส 

รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ชําระคนืงวดแรกในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยืมน้ี 

มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมดังกล่าว 

มยีอดคงเหลอืจํานวน 175 ลา้นบาท ซึง่มสี่วนทีจ่ะถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี เป็นจํานวน 175 ลา้นบาท  

 

 - เงนิกู้ยืมจํานวน 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเป็น 

รายไตรมาส รวมทัง้สิน้ 12 งวด โดยเริม่ชาํระคนืงวดแรกในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2565 

วงเงินกู้ยืมน้ีมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมื 

ดงักล่าวมยีอดคงเหลอืจํานวน 1,250 ลา้นบาท ซึง่มสี่วนทีจ่ะถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี เป็นจํานวน 1,000 ลา้นบาท 

 

- เงินกู้ยืมจํานวน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเป็น 

รายไตรมาส รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566  

วงเงินกู้ยืมน้ีมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมื 

ดงักล่าวมยีอดคงเหลอืจํานวน 4,000 ลา้นบาท ซึง่มสี่วนทีจ่ะถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี เป็นจํานวน 2,000 ลา้นบาท 

 

- เงนิกูย้มืจํานวน 2,500 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี เริม่กูย้มืในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึง่มกํีาหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส 

รวมทัง้สิ้น 12 งวด โดยเริม่ชําระคนืงวดแรกในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2567 วงเงนิกู้ยืมน้ีมี

อตัราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิม่ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มื ดงักล่าวมยีอดคงเหลอื

จํานวน 2,292 ลา้นบาท ซึง่มสี่วนทีจ่ะถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี เป็นจํานวน 833 ลา้นบาท 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคํานวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสําหรบัลูกค้าชัน้ดีของ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ปรบัดว้ยส่วนต่าง หรอือตัราดอกเบี้ยอา้งองิระยะสัน้ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยส่วนต่าง 
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