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ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการ
ดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงินที1ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน 

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุ 
เรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชใีนส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ 
 



 

เรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การรบัรู้รายได้  
  

ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รับรู้รายได้จำนวน 167,151 
ล้านบาท โดยรายได้ของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ
หลักสองส่วน ได้แก่ ส่วนธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดจำหน่าย
น้ำมันและส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 6 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ตามราคาที่ระบุในสัญญาและปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเมื่อได้มีการส่งมอบ ราคาขาย
ตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้ใช้ราคาตลาดปรับด้วยส่วนเพิ่ม
ส่วนลดอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่องทางการขาย และข้อตกลงตาม
สัญญากับลูกค้า ปริมาณการขายนั้นวัดโดยเครื่องวัดที่เหมาะสม
เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ผ่านทางระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ 
ทางรถบรรทุก หรือทางเรือบรรทุก 
 
ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เนื่องจากจำนวนเงินและจำนวนรายการ
ของรายได้ดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างมาก อีกทั้งการกำหนด
ราคาขายขึ้นอยู่กับราคาตลาดและส่วนปรับมูลค่าตามที่ระบุ 
ในสัญญา 
 

วิธีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการรับรู้รายได้รวมถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้  
• ทำความเข้าใจและสอบถามผู้บริหารถึงหลักการในการรับรู้
รายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 15, 
รวมถึงนโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูล และระบบที่ใช้
ในการบันทึการรับรู ้รายได้ที ่เกี ่ยวข้องและประเมินถึง 
ความถูกต้องและความเหมาะสมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ฉบับนี้และนโยบายการบัญชีที่กลุ่มกิจการใช้ 

• ทำความเข้าใจ ทดสอบการออกแบบ และความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ โดยเฉพาะ
การควบคุมเกี่ยวกับการรับรู้รายได้อย่างทันต่อเวลาและ
ถูกต้อง 

• สุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการขาย และใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
เพื่อทดสอบรายละเอียดของรายการกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงใบแจ้งหนี้ที่ออกให้แก่ลูกค้า เอกสารการส่งสินค้า
และการรับชำระเงินภายหลังจากลูกค้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบสัญญาการขาย และ/หรือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประเมินว่าการรับรู้รายได้นั้นมีความถูกต้องและเหมาะสม 

• สุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการขายก่อนและหลังวันสิ ้นปี 
เพื ่อทดสอบว่ารายได้ ได้บันทึกในช่วงเวลาที ่ถูกต้อง 
ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ เอกสาร
การส่งสินค้าหรือรายงานที่จัดทำขึ้นจากระบบ และส่งหนังสือ
ยืนยันยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ไปยังกลุ่มลูกค้าเพื่อยืนยันมูลค่าคงเหลือกับกลุ่มกิจการ 
รวมทั้งมีการทดสอบการกระทบยอดไปยังวันที่ในงบการเงิน 
และตรวจสอบการรับชำระเงินภายหลังสำหรับยอดของ
ลูกหนี้ ในกรณีที่หนังสือยืนยันยอดไม่ได้รับการตอบกลับ 

 
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการรับรู้
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการอย่างเหมาะสม 

  

  



 

เรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ต้นทนุสินค้าคงเหลือ  
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีสินค้าคงเหลือ 
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจำนวน 7,770 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 11 ของสินทรัพย์ทั ้งหมดของ 
กลุ่มกิจการ  
 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือประกอบไปด้วย ราคาซื้อของน้ำมันดิบ 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ถูกปันส่วนไปยังผลิตภัณฑ์
ที ่ได้จากการผลิตแต่ละชนิด ซึ่งในการคำนวณต้นทุนของ
สินค้าคงเหลือนั้นทางกลุ่มกิจการจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
เพื่อการคำนวณราคาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือ
แต่ละชนิด ซึ่งในรายงานนั ้น ต้นทุนในการผลิตสินค้า
คงเหลือทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกันและปันส่วนไปยัง
สินค้าแต่ละชนิด โดยใช้อัตราส่วนร้อยละของมูลค่าในการ
ขายของสินค้าคงเหลือแต่ละชนิดต่อต้นทุนในการผลิต
สินค้าคงเหลือทั้งหมด 

• เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือกับราคาตลาด
ของสินค้าชนิดนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจว่าไม่มี
รายการผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ และ 

• จัดทำราคาต่อหน่วยของสินค้าเพื่อใช้ในการคำนวณยอด
คงเหลือสินค้าคงเหลือ โดยใช้วิธีคำนวณมูลค่าแบบเข้าก่อน
ออกก่อน 

 
ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องต้นทุนสินค้าคงเหลือเนื่องจาก
ยอดคงเหลือของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนั้น 
มีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม อีกทั้งการ
คำนวณต้นทุนยังมีความซับซ้อน และความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยเป็นสิ่งสำคัญ  
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการกำหนดราคาขาย และการรับรู้
กำไรขาดทุนของกลุ่มกิจการ 

วิธีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในการทดสอบต้นทุนสินค้าคงเหลือ 
รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้  
 
• ทำความเข้าใจ ทดสอบการออกแบบ และความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมที่เกี ่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือ และระบบการจัดซื ้อ ตั ้งแต่การขอซื้อ  
การสั่งซื ้อ การรับของ การจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี 
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือมีความถูกต้อง 

• สุ ่มเลือกตัวอย่างจากมูลค่าการซื ้อสินค้า เพื ่อทดสอบ
รายละเอียดของรายการเกี่ยวกับมูลค่า วันที่ และปริมาณ
สินค้าที่ซื้อกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ
จากผู้ผลติสินค้าและการเอกสารการรับสินค้า เป็นต้น 

• สุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการซื้อสินค้าก่อนและหลังวันสิ้นปี
เพื่อทดสอบว่าการซื้อสินค้า ได้บันทึกในช่วงเวลาที่ถูกต้อง
ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการส่งสินค้า
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือมีความถกูต้อง 

• ทำความเข้าใจหลักการในการคำนวณราคาต้นทุนของ
สินค้าแต่ชนิด เพื่อที่จะประเมินถึงความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ทางกลุ่มกิจการใช้ 

• เปรียบเทียบราคาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือแต่ละ
ประเภทกับราคาตลาดของสินค้าชนิดนั้น ๆ ณ วันที่ในงบ
การเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจว่าไม่มีรายการผิดปกติ
อย่างมีสาระสำคัญ และ 

• ใช้ผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
ในการประเมินรายงานที่ใช้ในการปันส่วนต้นทุนว่ามีความ
ถูกต้องครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือได้ 

 
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าต้นทุนของ
สินค้าคงเหลือมีการคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการปันส่วน
ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 

  

 
  



 

เรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การประเมินมูลค่าของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีจากผลขาดทนุทางภาษีที1ยงัไม่ได้ใช้ยกไป 

 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีรายการสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป
จำนวน 1,758 ล้านบาท ทั้งนี ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชีดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวมของ 
กลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สำหรับผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไปเมื่อมีความเป็นไปได้ว่า
จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษี 
ดังกล่าวนั้นมาใช้ประโยชน์ได ้
 
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้จัดทำประมาณผลการดำเนินงาน
ของกลุ่มกิจการซึ่งรวมถึงกำไรทางภาษีที่จะเกิดในอนาคต 
เพื่อสนับสนุนความเป็นไปได้ในการใช้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีนั้น การประมาณดังกล่าวจัดทำโดยใช้ข้อมูล 
ในอดีตและการประมาณการในอนาคต ข้อสมมติฐานที่สำคัญ
รวมถึงอัตราการเติบโตของกำไรจากการกลั่นน้ำมัน การกำหนด
ปริมาณการผลิตและข้อสมมติฐานด้านราคาน้ำมันดิบ 
 
ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษเนื่องจากการประมาณ
ผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการในอนาคตมีการใช้ข้อสมมติฐาน
ที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อสมมติฐานนั้นขึ้นกับดุลยพินิจ 
ที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการประเมินความสามารถของ 
การทำกำไรที่ต้องเสียภาษีในอนาคต นอกจากนี้ยอดคงเหลือของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษี
สะสมยกไปมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม 

ขา้พเจา้ประเมนิหลกัฐานสนบัสนนุความเปน็ไปไดท้ีก่ลุม่บรษิทั
จะใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีสะสม
ยกไปโดยพิจารณาการประมาณการผลกำไรทางภาษีในอนาคต 
ทีผู่้บริหารได้จัดทำไว้ ดังนี ้
 
• ประเมินและสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับดุลยพินิจ
และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการที่จัดทำขึ้นสำหรับ
ช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีข้อสมมติฐานด้านการเติบโต
ในอนาคตอันเป็นผลมาจากการเติบโตของกำไรจากการ
กลั่นน้ำมัน การกำหนดปริมาณการผลิตและข้อสมมติฐาน
ด้านราคาน้ำมันดิบ โดยข้าพเจ้าตรวจความสมเหตุสมผล
ของข้อสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ข้อมูล
ภายนอก และข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 

• จัดทำประมาณการกำไรที ่ต้องเสียภาษีในอนาคตของ 
กลุ ่มกิจการอย่างเป็นอิสระ โดยใช้ข้อมูลภายนอกและ
ข้อมูลภายในที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ประมาณการ
ของข้าพเจ้าไม่ได้มีผลแตกต่างที ่เป็นสาระสำคัญจาก
ประมาณการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ 

 
จากวิธีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไร 
ที่ต้องเสียภาษีในอนาคต อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล 

  

  



 

ข้อมลูอื1น 
 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น 
ต่อข้อมูลอื่น  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถ
จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง  
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  
  



 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื ่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื ่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท 
ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล 
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม 
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

  



 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื ่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565  
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงินเป*นหน,วยพันบาทนอกจากจะกล,าวไว7เป*นหน,วยอ่ืน)

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท,าเงินสด 7 801,746 261,687 801,746 261,687

ลูกหนี้การค7า 8 8,171,239 5,083,153 8,171,239 5,083,153

ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข7องกัน 34 ฉ 15 36,486 47,014 99,982

สินค7าคงเหลือ 9 18,785,977 13,144,237 18,785,977 13,144,237

ลูกหนี้อ่ืน 10 4,151,729 2,888,219 4,151,729 2,888,219

สินทรัพยDหมุนเวียนอ่ืน 11 1,873,547 1,507,155 2,003,929 1,639,698

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,784,253 22,920,937 33,961,634 23,116,976

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยDทางการเงินที่วัดมูลค,าด7วยมูลค,ายุติธรรม

   ผ,านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 12 1,147,500 1,071,000 1,147,500 1,071,000

เงินลงทุนในบริษัทร,วม 14 2,094,717 2,137,192 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษัทย,อย 14 - - 114,589 114,589

เงินให7กู7ยืมระยะยาวแก,กิจการที่เก่ียวข7องกัน 34 ช - - 3,553,483 3,443,943

ที่ดิน อาคารและอุปกรณD 15 23,705,650 24,750,398 19,520,867 20,545,508

สินทรัพยDสิทธิการใช7 16 4,304,886 4,287,336 4,334,832 4,342,922

สินทรัพยDไม,มีตัวตน 17 152,686 181,195 152,686 181,195

สินทรัพยDภาษีเงินได7รอตัดบัญชี 18 2,360,748 3,511,731 2,250,931 3,400,712

ค,าเช,าจ,ายล,วงหน7าและรายจ,ายรอตัดบัญชี 149,534 265,474 249,347 484,098

สินทรัพยDไม,หมุนเวียนอ่ืน 19 2,354,629 2,252,822 2,354,629 2,252,822

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,270,350 38,457,148 35,408,224 37,566,149

รวมสินทรัพย์ 70,054,603 61,378,085 69,369,858 60,683,125

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป*นส,วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ................................................................................
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงินเป*นหน,วยพันบาทนอกจากจะกล,าวไว7เป*นหน,วยอ่ืน)

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

หนีS สินและส่วนของเจ้าของ

หนีS สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู7ยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 20 7,899,982 6,081,506 7,899,982 6,081,506

เจ7าหนี้การค7าและเจ7าหนี้อ่ืน 21 5,117,306 4,451,951 5,116,809 4,451,535

เจ7าหนี้กิจการที่เก่ียวข7องกัน 34 ฉ 10,588,460 7,894,058 10,588,275 7,893,884

ส,วนของเงินกู7ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปSจากสถาบันการเงิน 20 1,717,067 1,933,333 1,717,067 1,933,333

ส,วนของเงินกู7ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปSจากกิจการที่เก่ียวข7องกัน 34 ซ 3,950,000 3,233,333 3,950,000 3,233,333

เงินกู7ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข7องกัน 34 ซ 11,423,386 10,621,104 11,424,236 10,621,980

ภาษีเงินได7ค7างจ,าย 289 617 - -

หนี้สินตามสัญญาเช,าส,วนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งปS 438,314 357,665 464,366 383,717

ภาระผูกพันผลประโยชนDพนักงานระยะส้ัน 22 872,943 872,389 872,943 872,389

รวมหนีS สินหมุนเวียน 42,007,747 35,445,956 42,033,678 35,471,677

หนีS สินไม่หมุนเวียน

เงินกู7ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20 1,249,400 1,716,667 1,249,400 1,716,667

เงินกู7ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข7องกัน 34 ซ 2,750,000 4,616,667 2,751,259 4,617,968

หนี้สินตามสัญญาเช,า 2,399,499 2,439,856 2,403,965 2,469,911

ภาระผูกพันผลประโยชนDพนักงานระยะยาว 22 2,439,614 2,799,408 2,439,614 2,799,408

หนี้สินไม,หมุนเวียนอ่ืน 5 5 5 5

รวมหนีS สินไม่หมุนเวียน 8,838,518 11,572,603 8,844,243 11,603,959

รวมหนีS สิน 50,846,265 47,018,559 50,877,921 47,075,636

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป*นส,วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงินเป*นหน,วยพันบาทนอกจากจะกล,าวไว7เป*นหน,วยอ่ืน)

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

หนีS สินและส่วนของเจ้าของ (ต,อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ7น

ทุนจดทะเบียน 

หุ7นสามัญจํานวน 3,467,916,666 หุ7น

มูลค,าที่ตราไว7หุ7นละ 4.9338 บาท 23 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนที่ออกและชําระแล7ว 

หุ7นสามัญจํานวน 3,460,858,000 หุ7น

มูลค,าที่ได7รับชําระแล7วหุ7นละ 4.9338 บาท 23 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

ส,วนเกินมูลค,าหุ7น 23 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล7ว

   สํารองตามกฎหมาย 24 1,000,901 1,000,901 1,000,901 1,000,901

ยังไม,ได7จัดสรร (3,637,776) (8,080,990) (4,353,988) (8,832,838)

องคDประกอบอ่ืนของส,วนของเจ7าของ 25 730,887 325,289 738,132 332,534

รวมส,วนของผู7เป*นเจ7าของของบริษัทใหญ, 19,200,904 14,352,092 18,491,937 13,607,489

ส,วนได7เสียที่ไม,มีอํานาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 19,208,338 14,359,526 18,491,937 13,607,489

รวมหนีS สินและส่วนของเจ้าของ 70,054,603 61,378,085 69,369,858 60,683,125

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป*นส,วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิS นสุดวันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงินเป*นหน,วยพันบาทนอกจากจะกล,าวไว7เป*นหน,วยอ่ืน)

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

รายได7จากการขายและการให7บริการ 6, 26 167,151,269 123,649,223 167,151,269 123,649,223

เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง 6 5,727,085 3,022,499 5,727,085 3,022,499

ต7นทุนขายและการให7บริการ (162,260,608) (131,407,566) (162,274,311) (131,421,664)

กําไร (ขาดทุน) ขัSนต้น 10,617,746 (4,735,844) 10,604,043 (4,749,942)

ค,าใช7จ,ายในการขาย (4,834,206) (4,948,491) (5,013,787) (5,132,340)

ค,าใช7จ,ายในการบริหาร (233,579) (268,293) (233,255) (267,968)

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย 5,549,961 (9,952,628) 5,357,001 (10,150,250)

รายได7อ่ืน 25,642 67,127 295,394 424,443

รายได7ดอกเบี้ย 3,152 2,970 186,104 187,763

ต7นทุนทางการเงิน (310,781) (360,485) (311,267) (361,369)

ส,วนแบ,งกําไรในบริษัทร,วม 14 226,818 285,102 - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 5,494,792 (9,957,914) 5,527,232 (9,899,413)

(ค,าใช7จ,าย) เครดิตภาษีเงินได7 28 (1,050,862) 2,047,599 (1,048,382) 2,050,117

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 4,443,930 (7,910,315) 4,478,850 (7,849,296)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืDน - สุทธิจากภาษี:

รายการที่จะไม,จัดประเภทรายการใหม,เข7าไปไว7ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวัดมูลค,าใหม,ของภาระผูกพันผลประโยชนDพนักงาน 25 344,398 375,870 344,398 375,870

การเปล่ียนแปลงในมูลค,ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน

ด7วยมูลค,ายุติธรรมผ,านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 25 61,200 (223,200) 61,200 (223,200)

                  4,849,528 (7,757,645) 4,884,448 (7,696,626)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน):

ส,วนที่เป*นของผู7เป*นเจ7าของของบริษัทใหญ, 4,443,214 (7,911,074) 4,478,850 (7,849,296)

ส,วนที่เป*นของส,วนได7เสียที่ไม,มีอํานาจควบคุม 716 759 - -

4,443,930 (7,910,315) 4,478,850 (7,849,296)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:

ส,วนที่เป*นของผู7เป*นเจ7าของของบริษัทใหญ, 4,848,812 (7,758,404) 4,884,448 (7,696,626)

ส,วนที่เป*นของส,วนได7เสียที่ไม,มีอํานาจควบคุม 716 759 - -

4,849,528 (7,757,645) 4,884,448 (7,696,626)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - 

ส่วนทีD เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

(แสดงหน,วยเป*นบาทต,อหุ7น)

กําไร (ขาดทุน) ต,อหุ7นข้ันพ้ืนฐาน 29 1.28 (2.29) 1.29 (2.27)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป*นส,วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีD ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิS นสุดวันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงินเป*นหน,วยพันบาทนอกจากจะกล,าวไว7เป*นหน,วยอ่ืน)

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ภาระผูกพัน การวัดมูลค่าเงินลงทุน ส่วนแบ่งขาดทุน รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีDออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม - กําไร (ขาดทุน) เงินลงทุน ผลประโยชน์ในตราสารทุนผ่านกําไร เบ็ดเสร็จอืDน อืDนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ทีD ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย สะสม เผืDอขาย พนักงาน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืDน จากบริษัทร่วม ของเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  1 มกราคม พ.ศ. 2563 

   - ตามทีDรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบัญชี - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  1 มกราคม พ.ศ. 2563 

   - ปรับปรุงใหม่ 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

การเปลีD ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

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

เงินปXนผลจ,าย - - - - - - - - - - (759) (759)

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  31 ธันวาคม 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

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  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

การเปลีD ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กําไรเบ็ดเสร็จรวม - - - 4,443,214 - 344,398 61,200 - 405,598 4,848,812 716 4,849,528

เงินปXนผลจ,าย - - - - - - - - - - (716) (716)

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (3,637,776) - (151,068) 889,200 (7,245) 730,887 19,200,904 7,434 19,208,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป*นส,วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม 

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืDนของส่วนของเจ้าของ

กําไร (ขาดทุน) สะสม กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืDน
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีD ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิS นสุดวันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงินเป*นหน,วยพันบาทนอกจากจะกล,าวไว7เป*นหน,วยอ่ืน)

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ภาระผูกพัน การวัดมูลค่าเงินลงทุน รวมองค์ประกอบ

ทุนทีDออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม - กําไร (ขาดทุน) เงินลงทุน ผลประโยชน์ ในตราสารทุนผ่านกําไร อืDนของส่วน รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สะสม เผืDอขาย พนักงาน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืDน ของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบัญชี - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - -

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

การเปลีD ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  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

การเปลีD ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กําไรเบ็ดเสร็จรวม - - - 4,478,850 - 344,398 61,200 405,598 4,884,448

ยอดคงเหลือ ณ วันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (4,353,988) - (151,068) 889,200 738,132 18,491,937

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป*นส,วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอืDนของส่วนของเจ้าของ

กําไร (ขาดทุน) สะสม กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืDน
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิS นสุดวันทีD  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงินเป*นหน,วยพันบาทนอกจากจะกล,าวไว7เป*นหน,วยอ่ืน)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดได7มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 30 1,855,348 135,975 1,824,407 159,735

จ,ายดอกเบี้ย (271,176) (220,810) (271,200) (220,844)

(จ,าย) รับคืนภาษีเงินได7 (42,850) 493,764 (38,829) 495,079

เงินสดสุทธิได7มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,541,322 408,929 1,514,378 433,970

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินกู7จากกิจการที่เก่ียวข7องกัน 34 ช - - 78,438 658

เงินให7กู7ยืมแก,กิจการที่เก่ียวข7องกัน 34 ช - - (187,978) (193,182)

เงินสดจ,ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณD (1,456,871) (1,468,673) (1,456,871) (1,468,673)

เงินสดจ,ายเพ่ือซื้อสินทรัพยDไม,มีตัวตน 17 (4,044) (17,923) (4,044) (17,923)

เงินสดจ,ายเพ่ือได7มาในสินทรัพยDสิทธิการใช7 (192,609) (181,872) (192,609) (181,872)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณD 30 39,637 13,292 16,909 13,292

ดอกเบี้ยรับ 3,152 2,970 184,669 192,725

เงินปXนผลรับจากบริษัทย,อย - - 3,100 2,500

เงินปXนผลรับจากบริษัทร,วม 269,293 354,815 269,293 354,815

เงินปXนผลรับจากสินทรัพยDทางการเงินที่วัดมูลค,าด7วย

มูลค,ายุติธรรมผ,านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 45,900 - 45,900

เงินสดสุทธิใช7ไปในกิจกรรมลงทุน (1,341,442) (1,251,491) (1,289,093) (1,251,760)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ,าย) สุทธิจากเงินกู7ยืมระยะส้ัน 1,818,476 (406,872) 1,818,476 (406,872)

เงินสดจ,ายคืนเงินกู7ยืมระยะยาว (2,183,533) (1,633,333) (2,183,533) (1,633,333)

เงินสดรับจากเงินกู7ยืมระยะยาว 1,500,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000

เงินสดรับ (จ,าย) สุทธิจากเงินกู7ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข7องกัน 798,094 (2,641,717) 798,068 (2,641,740)

เงินสดจ,ายคืนเงินกู7ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข7องกัน (3,650,000) (2,133,333) (3,654,302) (2,136,991)

เงินสดรับจากเงินกู7ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข7องกัน 2,500,000 6,000,000 2,504,260 6,004,203

เงินปXนผลจ,ายให7แก,ส,วนได7เสียที่ไม,มีอํานาจควบคุม (716) (759) - -

เงินสดจ,ายเพ่ือชําระหนี้สินตามสัญญาเช,า (442,142) (356,420) (468,195) (382,473)

เงินสดสุทธิได7มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 340,179 827,566 314,774 802,794

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิD มขึSน(ลดลง)สุทธิ 540,059 (14,996) 540,059 (14,996)

เงินสดและรายการเทียบเท,าเงินสดต7นปS 261,687 276,683 261,687 276,683

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 801,746 261,687 801,746 261,687

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป*นส,วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 

15 

 

1 ข้อมลูทั Hวไป 
 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยที่อยู่
ตามที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

บริษัทและบริษัทย่อย (เรียกรวมว่า “กลุ่มกิจการ”) ประกอบธุรกิจการกลั่นซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก กลุ่มกิจการ
ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีที่อำเภอศรีราชา ประเทศไทย ทั้งนี้กลุ่มกิจการมีคลังน้ำมันและสถานีบริการ
น้ำมันทั่วประเทศสำหรับจัดเก็บและจัดจำหน่ายน้ำมันขายปลีก โดยผ่านสถานีบริการขายตรงให้กับลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ภายในประเทศ และดำเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มกิจการได้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี
ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

บริษัทเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในบริษัท 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีสำหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการ  
 

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้การประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ  
การประมาณการดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการนำนโยบายทางบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ รายการในงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือที่มีความซับซ้อน หรือการกำหนดสมมติฐานและการประมาณการที่ส่งผลอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุ ข้อ 5 
 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหนี ้สินหมุนเวียนเกินกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวนประมาณ 8,223 ล้านบาท  
กลุ่มกิจการมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจและสามารถชำระคืนหนี้สินดังกล่าวเมื่อถึง
กำหนดชำระ โดย (1) กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมแบบไม่ผูกมัดจากทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันและสถาบันการเงินจำนวน 75,005 ล้านบาท 
และ (2) กลุ่มกิจการยังได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายตั๋วแลกเงินแบบ
หมุนเวียนจำนวน 12,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ใช้วงเงินไป 500 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมี
สถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มกิจการยังคงดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนการดำเนินงานและแผนทางการเงินเพื่อให้กลุ่มกิจการ
สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ทั้งนี้กลุ่มกิจการได้ให้ความสำคัญ
และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
ต่อเนื่อง และไม่ได้รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะได้คืนและการจัดประเภทของสินทรัพย์ที่บันทึก หรือการจัดประเภท
หนี้สินที่อาจมีความจำเป็น ถ้าเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง 
มีความไม่เหมาะสม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีHเริHมในหรือ

หลงัวนัทีH 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีHเกีHยวข้องและมีผลกระทบทีHมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติ
ในเรื่องต่อไปนี้ 
- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่งไม่
จำเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ 

- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 
 
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำนิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน 
รวมทั้งได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 
ของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน 
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีH 1 เรืHอง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีH 8 เรืHอง 
นโยบายการบญัชี การเปลีHยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคำนิยามของ “ความมี
สาระสำคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึง
การนำความมีสาระสำคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากวิธีปฏิบัติของกลุ่มกิจการ 
ในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ 

 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงทีH มีผลบงัคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัทีH   

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ทีHเกีHยวข้องและมีผลกระทบทีHมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) การปฏิรปูอตัราดอกเบีGยอ้างอิงระยะทีH 2 (การปรบัปรงุระยะทีH 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัทีH 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีH 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัทีH  16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีH  4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเรืHอง 
เครืHองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรบัธรุกิจประกนัภยั กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายการ 
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือ
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
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มาตรการผ่อนปรนที่สำคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2  ได้แก่ 
 

• เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี ้สิน 
ทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม ่
ที่ใช้ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกำไร
หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญาเชา่เนือ่งจากการเปลีย่นเกณฑก์ารกำหนดคา่เชา่จา่ยในอนาคตเนือ่งจากการปฏริปู
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย 

• ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชปีอ้งกนัความเสีย่งสำหรบัรายการสว่นใหญต่อ่ไปได ้กรณทีีค่วามสมัพนัธ์
ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของ
ความไม่มีประสิทธิผล 

 

TFRS 7 ได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
 

• ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
• กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร 
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และมาตรฐานดังกล่าว
ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากวิธีปฏิบัติของกลุ่มกิจการในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ 

 

4 นโยบายการบญัชี 
 

4.1 บญัชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการ 
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิด 
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ใน 
งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ 
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และ
หนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการ 
วัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของ 
ผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 
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กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อ
ของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ผู้ซื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ 
มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ
ของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจาก 
มีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน 

 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นรายการระหว่างกันของกลุ่มกิจการ
จะถูกตัดบัญชีออกไป นอกจากนี้ กลุ่มกิจการจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะรวมต้นทุน
ทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปดิเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 14 
 

(ข) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของกลุ่มกิจการ 
สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และกำไรหรือขาดทุนจากการขาย 
ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ 

 
(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม 
 

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซือ้รวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน
ของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
  

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่ 
เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพัน
แทนบริษัทร่วมหรือ 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะรวมต้นทุน
ทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้ รายละเอียดของบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 14 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินลงทุน 
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีได้แสดงรวมอยู่ในเงินกู้ยืมซึ่งแสดง
อยู่ในหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
4.3 ลกูหนีGการค้า 

 
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ 
 
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณี 
ที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และ
จะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา  
 
ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4.5(จ) 
 

4.4 สินค้าคงเหลือ 
 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยวิธี
ดังต่อไปนี้ 
 
น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วิธีเข้าก่อนออกก่อน 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี วิธีเข้าก่อนออกก่อน 
วัสดุสิ้นเปลือง วิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย 
สินค้าชนิดอื่น วิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย 
 
ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากรและค่าขนส่ง
หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย
ในการขายผันแปรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่
จำเป็น 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 

20 

 

4.5 สินทรพัยท์างการเงิน 
 
ก) การจัดประเภท 

 

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหาร
สินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) 
หรือไม่ ดังนี ้
• รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ 
• รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
 

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุน 
ในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) 

 

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ 
 

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็น
วันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น  โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก 
เมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป 
 

ค) การวัดมูลค่า 
 

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำ
รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุน (FVPL) 
 

ง) ตราสารทุน 
 
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กำไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม 
ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกำไร/ขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น 
 
ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
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จ) การด้อยค่า 

 

กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจำหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา การประเมินการด้อยค่าดังกล่าว
จะพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม ่
 

สำหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าตามประมาณการผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุลูกหนี้ตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี ้
 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน 
 

4.6 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 
ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 
ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลำดับ 
 

ภาษีเงินได้คำนวณจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
วันที ่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผู ้บริหารจะประเมินสถานะของการยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคำนึงถึง
สถานการณ์ที่สามารถนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หาก
คาดว่าจะต้องจ่ายชำระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร 
 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบันทึกโดยใช้วิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ
กำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี  

- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต 

 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกำหนดโดยใช้อัตราภาษี (และตามกฎหมาย) ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และเป็นอัตราที่คาดว่า 
จะใช้ประโยชน์เมื่อมีการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีการจ่ายชำระ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 
ที่จะนำจำนวนผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีระหว่างผลแตกต่างชั่วคราว 
ที่ต้องเสียภาษีจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเว้นแต่จะสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการแสดงผล
แตกต่างชั่วคราวได้ และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
ที่คาดการณ์ได้ในอนาคต 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื ่อกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่าย
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 

 

4.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

(ก) ค่าสิทธิและใบอนุญาต 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าสิทธิและใบอนุญาต ได้บันทึกตามราคาทุน ค่าสิทธิและใบอนุญาตที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด 
จะแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน ์(5 ถึง 20 ปี) 
 

(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้บันทึกตามต้นทุนในการได้มาและสามารถนำมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค ์

ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 
 

ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึง ต้นทุน
พนักงานที่ทำงานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น 
 

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ 
(5 ถึง 20 ปี) 

 
4.8 ทีHดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ด้วยราคาทุนเริ่มแรกหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่าย 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น อาคารและอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะได้ประโยชน์กลับคืนมาและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น
จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
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ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด โดยคำนวณตลอดอายุการให้ประโยชน์ 
ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำกัด 
 
อาคารโรงงานและอุปกรณ์ 3 ถึง 25 ปี 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที 
(หมายเหตุ ข้อ 4.9) 
 
รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้คำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ เป็นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้ 
ในระหว่างปี กรณีเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการก่อสร้างสินทรัพย์ จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
จะเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวดของเงินกู้นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจากการนำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการ
ชั่วคราว 

 
4.9 การด้อยค่าของสินทรพัยซึ์Hงมิใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

 
สินทรัพย์ที่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า
ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ 
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคือจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดซึ่งเป็นหน่วย 
ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มกิจการจะทบทวนความเป็นไปได้ที่จะ
กลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ 

 
4.10 สญัญาเช่า 

 
สญัญาเช่า - กรณีทีHกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 
 
กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ และที่ดินหลายแห่งเพื่อใช้ในการให้บริการขายปลีก ซึ่งมี
ระยะเวลาเช่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3 ถึง 30 ปี โดยบางสัญญามีเงื่อนไขให้สามารถต่อสัญญาได้ 
 
กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตาม
สัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไร
หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิด 
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า 
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สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งหนี้สินตามสัญญาเช่ารวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
ของค่าเช่าที่ต้องชำระ 
 
การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า 
 
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย 
 
• จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
• ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา 
 
ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้น
คือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน 
 

4.11 หนีGสินทางการเงิน 
 
ก) การจัดประเภท 
 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน ยกเว้นกลุ่มกิจการมีสิทธิที่จะผ่อนผันการชำระหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขไปอีก 
ไม่ต่ำกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ข) การวัดมูลค่า 
 

ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่าตามสัญญาสุทธิจากต้นทุน 
การจัดทำรายการที่เกิดขึ้น และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
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4.12 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
(ก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 
กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นโครงการจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สินทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและบริหาร 
โดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ  
เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น พนักงานที่เริ่มงานในหรือหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
กลุ่มกิจการจัดให้มีผลประโยชน์หลังออกจากงาน สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทำงานถึงวัยเกษียณอายุตามที่
กำหนดในกฎหมายแรงงานไทย หนี้สินผลประโยชน์ดังกล่าวถูกบันทึกตามมูลค่าปัจจุบันของประมาณกระแสเงินสด 
ที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาโดยประมาณของหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

(ข) แผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบำเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน 
 
กลุ่มกิจการได้จัดโครงการผลประโยชน์สำหรับพนักงานที่เริ่มงานก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 และไม่ได้เข้าร่วม 
ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการผลประโยชน์นี้เป็นโครงการที่ไม่มีการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งประกอบด้วยแผนสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินบำเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทย  
สิทธิของพนักงานที่จะได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับอายุการทำงานขั้นต่ำของพนักงาน เงินเดือนครั้งสุดท้ายและ
เงื่อนไขที่กำหนดในแผนสวัสดิการ 
 
หนี้สินโครงการผลประโยชน์เหล่านี้คำนวณจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทำทุก 3 ปี โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (projected unit credit method) กลุ่มกิจการบันทึกสำรองผลประโยชน์ที่ต้องจ่าย
ให้แก่พนักงานตามการประมาณการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะบันทึกหักล้างกับสำรองผลประโยชน์สะสม 
จำนวนหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คำนวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันที่ต้องจ่ายและมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 
 
กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ 
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น 
 
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน 
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(ค) แผนเงินออมสำหรับพนักงาน 

 
ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มกิจการได้จัดแผนเงินออมสำหรับพนักงานสัญชาติไทยประเภทพนักงานประจำ สิทธิของพนักงาน
ที่จะได้รับผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับอายุการทำงานขั้นต่ำของพนักงานเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี และเงื่อนไขที่กำหนด
เกี่ยวกับสิทธิในการถอน โดยพนักงานจะได้รับสิทธิในเงินออมร้อยละ 50 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
ร้อยละ 100 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

 
4.13 ประมาณการหนีGสิน 

 
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้อันเป็นผล 
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายภาระผูกพันดังกล่าวและ
สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับคืน เช่น
สัญญาประกันภัย กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน 
 
ประมาณการหนี้สินจะคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อใช้ชำระหนี้สิน การเพิ่มขึ้นของประมาณ
การหนี้สินเนื่องจากระยะเวลาจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 

4.14 ทนุเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่สุทธิจากภาษี แสดงเป็นรายการหักจากเงินสดรับ 
ในส่วนของทุน 
 

4.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก 
ที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
และสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกิจการ 
 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือ
ขาดทุน 
 
เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุน
ของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้
ในกำไรขาดทุนด้วย 
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4.16 การรบัรู้รายได้ 

 
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจากการขายสินค้า
และให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับ
ชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 
 
(ก) รายได้จากการขายสินค้า 

 
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้เมื่อโอนการควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้า ซึ่งก็คือเมื่อผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อส่งสินค้าและไม่มีภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรับ
ในสินค้าของลูกค้า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาส่วนใหญ่มาจากข้อตกลงการส่งเสริมการขาย หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
ส่วนใหญ่มาจากการรับชำระล่วงหน้าจากลูกค้าและการค้างชำระที่เกิดจากส่วนลดตามปริมาณที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
 

(ข) รายได้จากการบริการและจากการดำเนินงานอื่น 
 
กลุ่มกิจการมีรายได้ค่าเช่าและค่าใช้สิทธิจากผู้ดำเนินการเพื่อให้ได้ใช้สิทธิดำเนินการสถานีบริการ รายได้ค่าเช่าและ 
ค่าใช้สิทธิรับรู้ตลอดทั้งสัญญา รายได้จากการบริการรับรู้ในงวดบัญชีที่ให้บริการ 
 

(ค) รายได้ดอกเบี้ย 
 
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 

(ง) รายได้เงินปันผล 
 
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะและมูลค่าที่คล้ายคลึงกัน มูลค่าจากการแลกเปลี่ยนนี้จะไม่ถือว่าเป็นรายการ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

4.17 เงินอดุหนุนจากรฐับาล 
 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อบริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับเงินอุดหนุนนั้นและบริษัท
จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้ 
 
เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้จะรับรู้เป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซึ่งบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่ได้รับการชดเชย 
 
บริษัทได้แสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งก็คือเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แยกออกจากรายได้จากการขาย 
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4.18 การจ่ายเงินปันผล 

 
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะบันทึกเป็นหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 

4.19 เครืHองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และสินทรัพย์อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินอื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 

4.20 การเสนอข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการผู้บริหารของกลุ่มกิจการ (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนตามมุมมอง
ผู้บริหารอย่างสมเหตุสมผล 

 

5 ประมาณการทางบญัชีทีHสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ 
ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
ประมาณการทางบญัชีทีHสาํคญั และข้อสมมติฐาน 
 
กลุ่มกิจการจัดทำการประมาณการและกำหนดสมมติฐานโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชีอาจไม่เท่ากับ
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง การประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการปรับปรุงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ภายในรอบบัญชีถัดไปอย่างเป็นสาระสำคัญ มีดังนี้ 
 
การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี :เกี :ยวขอ้งกบัผลขาดทนุสะสมยกมา 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรบัรู้เมื่อกลุ่มกิจการคาดการณ์ได้แน่นอนว่าผลขาดทุนจะมีประโยชน์ทางภาษีเมื่อบริษัทนั้นมีผลกำไร
เกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้บริหารจะประเมินจากข้อมูลประมาณการทางการเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการรืEอถอนสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกิจการอาจมีภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์และปรับสภาพให้คืนกลับดังเดิมเกี่ยวกับโรงงานที่ใช้ในการผลิต เนื่องจาก 
กลุ่มกิจการไม่มีความตั้งใจจะดำเนินการรื้อถอนโรงงานที่ใช้ในการผลิตในอนาคตอันใกล้ การประมาณช่วงเวลาและปริมาณของ 
กระแสเงินสดทำได้ยาก ดังนั้น กลุ่มกิจการจึงไม่ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสินทรัพย์ เพราะไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเป็นอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมนี้ 
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6 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการประกอบด้วยธุรกิจ 2 ส่วน ดังนี ้
 
• ส่วนธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดจำหน่ายน้ำมัน และ 
• ส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี
 
รายการระหว่างส่วนธุรกิจใช้ราคาภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในการดำเนินธุรกิจตามปกติ ที่ใช้กับบุคคลภายนอก 
 
ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
 

 
การกลั HนนํGามนัและ 

จดัจาํหน่ายนํGามนั 

 

ปิโตรเคมี 
 

รวม 
    
รวมรายได้จำแนกตามส่วนธุรกิจ 173,613,185 9,587,427 183,200,612 
รายได้ระหว่างส่วนธุรกิจ (6,372,936) (3,949,322) (10,322,258) 
รายได ้ 167,240,249 5,638,105 172,878,354 

    
กำไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 6,352,351 (802,390) 5,549,961 
    
สินทรัพย์ถาวรตามส่วนงาน 23,456,963 248,687 23,705,650 

    
รายได้จากสัญญาที่ทำจากลูกค้า    
จังหวะเวลาการรับรู้รายได ้    
   - เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 161,288,167 5,638,085 166,926,252 
   - ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time) 97,741 20 97,761 
รวม 161,385,908 5,638,105 167,024,013 

    
รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากสัญญาที่ทำจากลูกค้า 5,854,341 - 5,854,341 
รวมรายได้ 167,240,249 5,638,105 172,878,354 
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ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
 

 
การกลั HนนํGามนัและ 

จดัจาํหน่ายนํGามนั 
 

ปิโตรเคมี 
 

รวม 
    
รวมรายได้จำแนกตามส่วนธุรกิจ 131,006,743 13,801,037 144,807,780 
รายได้ระหว่างส่วนธุรกิจ (11,246,963) (6,889,095) (18,136,058) 

รายได ้ 119,759,780 6,911,942 126,671,722 
    
ขาดทุนจากการขายตามส่วนงาน (8,326,795) (1,625,833) (9,952,628) 
    
สินทรัพย์ถาวรตามส่วนงาน 23,798,891 951,508 24,750,399 

    
รายได้จากสัญญาที่ทำจากลูกค้า    
จังหวะเวลาการรับรู้รายได ้    
-  เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 116,559,511 6,911,886 123,471,397 
-  ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time) 54,633 56 54,689 

รวม 116,614,144 6,911,942 123,526,086 
    
รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากสัญญาที่ทำจากลูกค้า 3,145,636 - 3,145,636 
รวมรายได้ 119,759,780 6,911,942 126,671,722 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
เงินสดในมือ 157,028 16,659 
เงินฝากธนาคาร 644,718 245,028 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 801,746 261,687 
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8 ลกูหนีGการค้า  
 

8.1 ลกูหนีGการค้า 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ลูกหนี้การค้า  8,174,347 5,103,506 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ ข้อ 30) (3,108) (20,353) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  8,171,239 5,083,153 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 7,636,913 5,055,300 
เกินกำหนดชำระ:   
   - ไม่เกิน 3 เดือน 518,644 27,130 
   - 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,948 112 
   - 6 เดือน ถึง 12 เดือน 10,734 86 
   - เกินกว่า 12 เดือน 3,108 20,878 
 8,174,347 5,103,506 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ ข้อ 30) (3,108) (20,353) 

 8,171,239 5,083,153 
 

8.2 การด้อยค่าของลกูหนีGการค้า 
 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหนีGการค้า 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ค่าเผืHอผลขาดทนุ ณ วนัทีH 1 มกราคม 20,353 32,705 
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างป ี 1,254 2,781 
ตัดจำหน่ายลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกชำระได้ในระหว่างป ี (760) (915) 
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (17,739) (14,218) 

ค่าเผืHอผลขาดทนุ ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 3,108 20,353 
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9 สินค้าคงเหลือ  

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
น้ำมันดิบ 10,133,796 7,193,780 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 7,460,460 4,701,248 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี 309,823 375,852 
วัสดุสิ้นเปลือง 879,285 872,192 
สินค้าอื่น 2,613 1,165 

สินค้าคงเหลือ  18,785,977 13,144,237 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีบางส่วนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่า 1,505 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 212 ล้านบาท) แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับซึ่งต่ำกว่าราคาทุนของสินค้า 
 
ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มกิจการต้องรักษาระดับน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นต่ำที่ต้อง
สำรองไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีจำนวน 5,127 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 2,823 ล้านบาท) 
 

10 ลกูหนีGอืHน  

 
ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนภายใน 12 เดือน 
 

11 สินทรพัยห์มนุเวียนอืHน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 1,196,491 1,061,081 1,196,491 1,061,081 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี 292,493 191,056 425,340 323,649 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 270,077 216,975 270,077 216,975 
ลูกหนี้ภาษีเงินได้ 86,897 22,209 86,897 22,209 
อื่น ๆ 27,589 15,834 25,124 15,784 
 1,873,547 1,507,155 2,003,929 1,639,698 

 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหนีGสินทางการเงิน 

 
กลุ่มกิจการมีเครื่องมือทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
สินทรพัยท์างการเงิน         
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     
   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 801,746 261,687 801,746 261,687 
   - ลูกหนี้การค้า 8,171,239 5,083,153 8,171,239 5,083,153 
   - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 15 36,486 47,014 99,982 
   - เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,553,483 3,443,943 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,147,500 1,071,000 1,147,500 1,071,000 
 10,120,500 6,452,326 13,720,982 9,959,765 
     
หนีGสินทางการเงิน         
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     
   - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
        จากสถาบันการเงิน 7,899,982 6,081,506 7,899,982 6,081,506 
   - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4,151,043 3,492,914 4,150,546 3,492,498 
   - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,588,460 7,894,058 10,588,275 7,893,884 
   - เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี
        จากสถาบันการเงิน 1,717,067 1,933,333 1,717,067 1,933,333 
   - เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี
        จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,950,000 3,233,333 3,950,000 3,233,333 
   - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11,423,386 10,621,104 11,424,236 10,621,980 
   - หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระ 
        ภายในหนึ่งปี 438,314 357,665 464,366 383,717 
   - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,249,400 1,716,667 1,249,400 1,716,667 
   - เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,750,000 4,616,667 2,751,259 4,617,968 
   - หนี้สินตามสัญญาเช่า 2,399,499 2,439,856 2,403,965 2,469,911 

 46,567,151 42,387,103 46,599,096 42,444,797 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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12.1 สินทรพัยท์างการเงินอืHนทีHวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจาํหน่าย 

 
ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินทีHวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจาํหน่าย  

 
กลุ่มกิจการได้จัดประเภทเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื ่อเข้าเงื ่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
 
• ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
• กระแสเงินสดตามสัญญานั้นเข้าเงื่อนไขการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย 
 
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายนอกจากลูกหนี้การค้า มีราคาตามบัญชีดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 หมนุเวียน ไม่หมนุเวียน รวม หมนุเวียน ไม่หมนุเวียน รวม 
       
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน 15 - 15 36,486 - 36,486 

รวม 15 - 15 36,486 - 36,486 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 หมนุเวียน ไม่หมนุเวียน รวม หมนุเวียน ไม่หมนุเวียน รวม 
       
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน 47,014 - 47,014 99,982 - 99,982 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการ 
   ที่เก่ียวข้องกัน 

 
- 

 
3,553,483 

 
3,553,483 

 
- 

 
3,443,943 

 
3,443,943 

รวม 47,014 3,553,483 3,600,497 99,982 3,443,943 3,543,925 

 
ข) มลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยท์างการเงินทีHวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจาํหน่าย 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า 
ตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญาเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตาม 
อัตราตลาด 

 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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12.2 สินทรพัยท์างการเงินทีHวดัด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืHน 

 
ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินทีHวดัด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืHน 

 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้
ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายและกลุ่มกิจการเลือกใช้สิทธิในการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ณ วันรับรู้รายการเริ่มแรก 
 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   
เงินลงทุนในตราสารทุน    
   ของบริษัทจดทะเบียน  1,147,500 1,071,000 

รวม 1,147,500 1,071,000 
 
เงินลงทุน ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ข) รายการทีHรบัรู้ในกาํไรหรือขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืHน 
 
รายการกำไร/(ขาดทุน)ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีมีดังนี ้
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
กำไร(ขาดทุน)ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ ข้อ 25) 76,500 (279,000) 
รับรู้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
- 

 
45,900 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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13 มลูค่ายติุธรรม 
 

การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า (แต่ไม่รวมถึงรายการ 
ที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี) ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 
• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล

ราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได้) 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
สินทรพัยท์างการเงินทีHวดัมลูค่าด้วย   
   มลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืHน   
ตราสารทุน 1,147,500 1,071,000 

รวม 1,147,500 1,071,000 
 

กลุ่มกิจการและกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 (หมายเหตุ ข้อ 12.1 (ข)) แต่ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 กลุ่มกิจการและกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างป ี
 

14 เงินลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

14.1 บริษทัย่อย 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด มีดังต่อไปนี ้
 

  มลูค่าเงินลงทนุวิธีราคาทนุ อตัราร้อยละของหุ้นที:ถือ 

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

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส  จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน     
   (ประเทศไทย) จำกัด    และผลิตภัณฑ์พิเศษ 833 833 100.00 100.00 
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 51,484 51,484 100.00 100.00 
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด  
   และบริษัทย่อย 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
58,939 58,939 100.00 100.00 

บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,333 3,333 99.99 99.99 
 

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือข้างต้นได้รวมถึงผลกระทบของการถือหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมผลกระทบ 
ของการถือหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทมิได้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยบริษัทย่อยเหล่านี้ แต่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบาย
ทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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14.2 บริษทัร่วม 

 
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ร้อยละ 20.78 บริษัทดังกล่าวจัดตั้งและจดทะเบียน 
ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันทางท่อ  
 
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2,137,192 2,206,905 1,729,360 1,729,360 
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม (หมายเหตุ ข้อ 30) 226,818 285,102 - - 
เงินปันผลรับ (269,293) (354,815) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,094,717 2,137,192 1,729,360 1,729,360 
 
ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน และผลรวมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทร่วมส่วนที่เป็น
ของกลุ่มกิจการแสดงได้ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
สินทรัพย ์ 2,482,849 2,540,060 
หนี้สิน (388,132) (402,868) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 2,094,717 2,137,192 
   
รายได ้ 536,820 616,146 

   
กำไรสุทธ ิ 226,818 285,102 

 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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15 ทีHดิน อาคารและอปุกรณ์  

 
 งบการเงินรวม 

  อาคาร โรงงาน งานระหว่าง  
 ทีHดิน และอปุกรณ์ ก่อสร้าง รวม 
     
ณ วนัทีH 1 มกราคม พ.ศ. 2563     
ราคาทุน 4,966,090 63,081,062 851,619 68,898,771 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (43,298,971) - (43,298,971) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 4,966,090 19,782,091 851,619 25,599,800 

     

สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  4,966,090 19,782,091 851,619 25,599,800 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 1,378,228 1,378,228 
จำหน่ายสินทรัพย ์ - (45,653) (1,395) (47,048) 
โอนสินทรัพย์  - 1,167,129 (1,167,129) - 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 30) - (2,058,703) - (2,058,703) 
การด้อยค่า (หมายเหตุ ข้อ 30) - (121,879) - (121,879) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 4,966,090 18,722,985 1,061,323 24,750,398 

     

ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
ราคาทุน 4,966,090 63,966,523 1,061,323  69,993,936  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (45,243,538) - (45,243,538)  

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 4,966,090 18,722,985 1,061,323 24,750,398 

     

สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  4,966,090 18,722,985 1,061,323 24,750,398 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 1,605,692 1,605,692  
จำหน่ายสินทรัพย ์ (20,107) (25,874) (229) (46,210) 
โอนสินทรัพย์  - 949,131 (949,131) -  
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 30) - (2,211,303) - (2,211,303) 
การด้อยค่า (หมายเหตุ ข้อ 30) - (392,927) - (392,927) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 4,945,983 17,042,012 1,717,655 23,705,650 

     
ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     
ราคาทุน 4,945,983  64,498,737  1,717,655  71,162,375  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (47,456,725) -  (47,456,725) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 4,945,983  17,042,012  1,717,655  23,705,650  
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร โรงงาน งานระหว่าง  
 ทีHดิน และอปุกรณ์ ก่อสร้าง รวม 
     

ณ วนัทีH 1 มกราคม พ.ศ. 2563     
ราคาทุน 675,420 62,724,691 851,619 64,251,730 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (42,856,820) - (42,856,820) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 675,420 19,867,871 851,619 21,394,910 
     

สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  675,420 19,867,871 851,619 21,394,910 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 1,378,228 1,378,228 
จำหน่ายสินทรัพย ์ - (45,653) (1,395) (47,048) 
โอนสินทรัพย์  - 1,167,129 (1,167,129) - 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 30) - (2,058,703) - (2,058,703) 
การด้อยค่า (หมายเหตุ ข้อ 30) - (121,879) - (121,879) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 675,420 18,808,765 1,061,323 20,545,508 
     

ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
ราคาทุน 675,420 63,610,152 1,061,323  65,346,895  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (44,801,387) - (44,801,387) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 675,420 18,808,765 1,061,323 20,545,508 
     

สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  675,420 18,808,765 1,061,323 20,545,508 
ซื้อสินทรัพย ์ - -  1,605,692  1,605,692  
จำหน่ายสินทรัพย ์ - (25,874) (229) (26,103) 
โอนสินทรัพย์  - 949,131  (949,131) -  
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 30) - (2,211,303) -  (2,211,303) 
การด้อยค่า (หมายเหตุ ข้อ 30) -  (392,927) -  (392,927) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 675,420  17,127,792  1,717,655  19,520,867  
     

ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     
ราคาทุน 675,420  64,142,366  1,717,655  66,535,441  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (47,014,574) - (47,014,574) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 675,420  17,127,792  1,717,655  19,520,867  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและกิจการที่ตัดค่าเสื่อมราคา
ครบตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีมูลค่า 20,060 ล้านบาท และ 19,733 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2563: มูลค่า 14,793 ล้านบาท 
และ 14,466 ล้านบาท)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้  

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
อสังหาริมทรัพย์ 3,870,929 3,812,185 3,900,875 3,867,771 
ยานพาหนะ 340,885 475,151 340,885 475,151 
อุปกรณ์ 93,072 - 93,072 - 
รวม 4,304,886 4,287,336 4,334,832 4,342,922 

 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้     
อสังหาริมทรัพย์ (426,178) (401,517) (451,818) (427,157) 
ยานพาหนะ (134,265) (107,440) (134,265) (107,440) 
อุปกรณ์ (35,796) - (35,796) - 
รวม (596,239) (508,957) (621,879) (534,597) 
     
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี 613,789 1,213,550 613,789 1,214,213 

     
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า (634,751) (538,292) (660,804) (564,345) 
     
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 51,426 15,413 51,426 15,413 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปร 21,661 34,560 192,916 209,188 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม ค่าสิทธิ  
 คอมพิวเตอร ์ และใบอนุญาต รวม 
ณ วนัทีH 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 754,447 802,047 1,556,494 
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (599,255) (776,065) (1,375,320) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 155,192 25,982 181,174 

    
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 155,192 25,982 181,174 
ซื้อสินทรัพย ์ 17,923 - 17,923 
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 30) (14,435) (3,467) (17,902) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 158,680 22,515 181,195 

    

ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 772,371 802,047 1,574,418 
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (613,691) (779,532) (1,393,223) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 158,680 22,515 181,195 

    

สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 158,680 22,515 181,195 
ซื้อสินทรัพย ์ 4,044 - 4,044 
จัดประเภทใหม่ (15,666) 15,666 - 
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 30) (13,421) (4,263) (17,684) 
การด้อยค่า (หมายเหตุ ข้อ 30) - (14,869) (14,869) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 133,637 19,049 152,686 

    
ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 759,144 819,318 1,578,462 
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (625,507) (800,269) (1,425,776) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 133,637 19,049 152,686 
 
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกในต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะ 
ของสินทรัพย ์
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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18 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

 
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,583,048 3,799,175 2,473,231 3,688,156 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (222,300) (287,444) (222,300) (287,444) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 2,360,748 3,511,731 2,250,931 3,400,712 

 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่คาดว่าจะกำหนดให้ใช้ในแต่ละ
ช่วงเวลาเมื่อมีการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
 
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,511,731 1,500,999 3,400,712 1,388,763 
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ ข้อ 28) (1,049,584) 2,048,900 (1,048,382) 2,050,117 
รายการที่บันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
   (หมายเหตุ ข้อ 25) (101,399) (38,168) (101,399) (38,168) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,360,748 3,511,731 2,250,931 3,400,712 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี ซึ่งยังมิได้มีการหักกลบลบกัน สำหรับ
หน่วยงานภาษีเดียวกัน มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม 
   รายการทีHบนัทึก  
 ณ วนัทีH รายการทีH ในส่วนของ ณ วนัทีH 
 1 มกราคม บนัทึกในกาํไร กาํไรขาดทนุ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 หรือขาดทนุ เบด็เสรจ็อืHน พ.ศ. 2563 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 803,135 14,731 (93,968) 723,898 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป 929,291 2,014,684 - 2,943,975 
อื่น ๆ 117,531 13,771 - 131,302 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,849,957 2,043,186 (93,968) 3,799,175 
     
หนีGสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (262,800) - 55,800 (207,000) 
ค่าเสื่อมราคา (86,158) 5,714 - (80,444) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (348,958) 5,714 55,800 (287,444) 
 
 งบการเงินรวม 
   รายการทีHบนัทึก  
 ณ วนัทีH รายการทีH ในส่วนของ ณ วนัทีH 
 1 มกราคม บนัทึกในกาํไร กาํไรขาดทนุ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 หรือขาดทนุ เบด็เสรจ็อืHน พ.ศ. 2564 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
ค่าเสื่อมราคา - 33,008 - 33,008 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 723,898 19,564 (86,099) 657,363 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป 2,943,975 (1,185,754) - 1,758,221 
อื่น ๆ 131,302 3,154 - 134,456 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,799,175 (1,130,028) (86,099) 2,583,048 

     
หนีGสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (207,000) - (15,300) (222,300) 
ค่าเสื่อมราคา (80,444) 80,444 - - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (287,444) 80,444 (15,300) (222,300) 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   รายการทีHบนัทึก  
 ณ วนัทีH รายการทีH ในส่วนของ ณ วนัทีH 
 1 มกราคม บนัทึกในกาํไร กาํไรขาดทนุ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 หรือขาดทนุ เบด็เสรจ็อืHน พ.ศ. 2563 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 803,135 14,731 (93,968) 723,898 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป 923,988 2,015,902 - 2,939,890 
อื่น ๆ 10,598 13,770 - 24,368 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,737,721 2,044,403 (93,968) 3,688,156 
     

หนีGสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (262,800) - 55,800 (207,000) 
ค่าเสื่อมราคา (86,158) 5,714 - (80,444) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (348,958) 5,714 55,800 (287,444) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   รายการทีHบนัทึก  
 ณ วนัทีH รายการทีH ในส่วนของ ณ วนัทีH 
 1 มกราคม บนัทึกในกาํไร กาํไรขาดทนุ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 หรือขาดทนุ เบด็เสรจ็อืHน พ.ศ. 2564 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
ค่าเสื่อมราคา - 33,008 - 33,008 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 723,898 19,564 (86,099) 657,363 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป 2,939,890 (1,184,552) - 1,755,338 
อื่น ๆ 24,368 3,154 - 27,522 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,688,156 (1,128,826) (86,099) 2,473,231 
     
หนีGสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (207,000) - (15,300) (222,300) 
ค่าเสื่อมราคา (80,444) 80,444 - - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (287,444) 80,444 (15,300) (222,300) 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษี 
ในอนาคตเพียงพอที่จะนำขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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19 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืHน 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 2,328,604 2,204,392 
ลูกหนี้ภาษีเงินได้ - 25,859 
อื่น ๆ 26,025 22,571 
 2,354,629 2,252,822 
 

20 เงินกู้ยืมจากสถาบนัทางการเงิน 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ส่วนหมนุเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชี  162 11,705 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 7,400,000 5,570,000 
ตั๋วแลกเงิน 499,820 499,801 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,717,067 1,933,333 
 9,617,049 8,014,839 
ส่วนไม่หมนุเวียน   
เงินกู้ยืมจากธนาคาร  1,249,400 1,716,667 

 10,866,449 9,731,506 
 
เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่น ๆ เป็นเงินกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มอีัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 ต่อปี)  
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วยเงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจากธนาคาร (เงินกู้ยืมประเภทที่มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 วัน และตั๋วสัญญา 
ใช้เงินที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือน) 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังต่อไปนี ้
 

- วงเงินกู้ยืมจำนวน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจำนวนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
กำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยสว่นเพิม่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มียอดคงเหลือ 

 

- วงเงินกู้ยืมจำนวน 1,300 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจำนวนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
กำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอด
คงเหลือจำนวน 217 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2565 ทั้งจำนวน 

 

- วงเงินกู้ยืมจำนวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจำนวนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืม
ดังกล่าวมียอดคงเหลือจำนวน 333 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2565 ทั้งจำนวน 

 

- วงเงินกู้ยืมจำนวน 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจำนวนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมี
กำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอด
คงเหลือจำนวน 1,167 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน 667 ล้านบาท 

 

- วงเงินกู้ยืมจำนวน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจำนวนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  
ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมดงักล่าวมียอด
คงเหลือจำนวน 1,250 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน 500 ล้านบาท 

 

มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวในแต่ละปี ได้แสดงถึงมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมอย่างสมเหตุสมผล และ
เงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นเงินบาท 
 

กาํหนดชาํระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ไม่เกิน 1 ปี 1,717,067 1,933,333 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,249,400 1,716,667 
 2,966,467 3,650,000 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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21 เจ้าหนีGการค้าและเจ้าหนีGอืHน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

เจ้าหนี้การค้า 3,112,423 2,540,173 3,111,954 2,539,612 
เจ้าหนี้ค่าภาษีอื่น 966,263 959,037 966,263 959,037 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 285,880 235,273 285,880 235,273 
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 752,740 717,468 752,712 717,613 
 5,117,306 4,451,951 5,116,809 4,451,535 
 

เจ้าหนี้ค่าภาษีอื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนี้ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ 
 

22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
งบแสดงฐานะทางการเงิน   
   หนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน 3,312,557 3,671,797 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในระหว่างปีมีดังนี ้
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ณ วันที่ 1 มกราคม 3,671,797 4,067,396 
ต้นทุนบริการ 144,942 182,538 
ต้นทุนดอกเบี้ย 103,631 103,601 
 3,920,370 4,353,535 
   

การวัดมูลค่าใหม่รับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ ข้อ 25)   
   กำไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (350,844) (573,418) 
   (กำไร) ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์ (77,203) 117,666 
   การย้ายออก (2,450) (14,086) 
 (430,497) (469,838) 

   

จ่ายชำระเงินจากโครงการผลประโยชน์จ่าย (158,057) (167,082) 
การย้ายออก (19,259) (44,818) 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,312,557 3,671,797 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
- ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี 872,943 872,389 
- ส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี 2,439,614 2,799,408 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,312,557 3,671,797 
 
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังนี้ 
 
  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีLกาํหนดไว้ 
  

ข้อสมมติ 
การเพิLมขึSนของข้อสมมติ 

ร้อยละ 0.25 
การลดลงของข้อสมมติ 

ร้อยละ 0.25 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อัตราคิดลด   ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.00 ลดลงร้อยละ 

1.44 
ลดลงร้อยละ  

1.63 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.48 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.68 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 5.00 

 
ร้อยละ 6.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.48 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.68 
ลดลงร้อยละ  

1.45 
ลดลงร้อยละ  

1.62 

 
อัตราคิดลดที่ใช้อ้างอิงมาจากอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี โดยมีระยะเวลาการถือครองใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน อัตราการขึ้นเงินเดือนถูกนำมาใช้ในการพิจารณาปัจจัยด้านต่าง ๆ ของตลาด เช่น  
การคาดการณ์อัตราการขึ้นเงินเดือนของตลาดและข้อสมมติฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราเงินเฟ้อ 
 
กลุ่มกิจการไม่ได้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อมูลในอดีต  
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน  
 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญคือ 
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ ซึ่งอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีที่ลดลงจะทำให้หนี้สิน
ของโครงการเพิ่มสูงขึ้น 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลด: 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
- น้อยกว่า 1 ปี 150,338 129,653 
- ระหว่าง 1-2 ปี 208,075 147,690 
- ระหว่าง 2-5 ปี 556,077 640,384 
- เกินกว่า 5 ปี 3,946,525 4,980,634 
 4,861,015 5,898,361 
 

23 ทนุเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 
 ทนุทีHออกและชาํระแล้ว 
 จาํนวนหุ้น  ส่วนเกิน  
 (ล้านหุ้น) หุ้นสามญั มลูค่าหุ้น รวม 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
   และ พ.ศ. 2563 3,461 17,075,181 4,031,711 21,106,892 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 หุ้นสามัญจดทะเบียนมีจำนวน 3,468 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท 
หุ้นสามัญที่ออกทั้งหมดได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว 
 

24 สาํรองตามกฎหมาย 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,000,901 1,000,901 
จัดสรรระหว่างปี - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,000,901 1,000,901 
 
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ส่วนของขาดทุนสะสมยกไปจนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำไป
จัดสรรได ้
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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25 องคป์ระกอบอืHนของส่วนของเจ้าของ 

 
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ มีดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม 325,289 172,619 332,534 179,864 
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน     
   ผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุข้อ 22) 430,497 469,838 430,497 469,838 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน     
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน     
   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุข้อ 12) 76,500 (279,000) 76,500 (279,000) 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ      
   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุข้อ 18) (101,399) (38,168) (101,399) (38,168) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  730,887 325,289 738,132 332,534 

 

26 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
รายได้จากการขายสินค้า 166,686,954 123,219,705 
รายได้จากการให้บริการ 464,315 429,518 

 167,151,269 123,649,223 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 

51 

 

27 ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามประเภท 

 
รายการค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงานสามารถแยกตามประเภทได้ดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปสุทธิ (2,694,632) 2,996,223 (2,694,632) 2,996,223 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 159,105,090 122,373,790 159,105,090 122,373,790 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุข้อ 15, 16, 17) 2,825,226 2,585,562 2,850,866 2,611,202 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,492,756 1,717,368 1,492,756 1,717,368 
 

28 ภาษีเงินได้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั:     
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี (519) 4,527 (1,797) 3,277 
การปรับปรุงจากงวดก่อน 1,797 (3,226) 1,797 (3,277) 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 1,278 1,301 - - 

     
ภาษีเงินได้รอตดับญัชี:     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับปี (หมายเหตุข้อ 18) 1,049,584 (2,048,900) 1,048,382 (2,050,117) 

รวมภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,049,584 (2,048,900) 1,048,382 (2,050,117) 

     
ค่าใช้จ่าย (เครดิต) ภาษีเงินได้ 1,050,862 (2,047,599) 1,048,382 (2,050,117) 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(จำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น) 
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ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรก่อนภาษีของกลุ่มกิจการและกิจการที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีเงินได้ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 5,494,792 (9,957,914) 5,527,232 (9,899,413) 

     
ภาษีเงินได้คำนวณจากอัตราภาษีในประเทศ 1,098,958 (1,991,583) 1,105,447 (1,979,883) 
ผลกระทบ:     
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษ ี (43,713) (69,702) (52,682) (83,920) 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักได้ในทางภาษี 1,418 27,416 1,418 27,416 
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักเพิ่มได้ในทางภาษี (5,801) (13,730) (5,801) (13,730) 
ค่าใช้จ่าย (เครดิต) ภาษีเงินได้  1,050,862 (2,047,599) 1,048,382 (2,050,117) 
 

29 กาํไรต่อหุ้นขั GนพืGนฐาน 

 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
ที่ออกในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 4,443,214 (7,911,074) 4,478,850 (7,849,296) 
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 3,461 3,461 3,461 3,461 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.28 (2.29) 1.29 (2.27) 
 
กลุ่มกิจการไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าในระหว่างปีที่เสนอรายงานดังนั้นจึงไม่มีการนำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลด 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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30 ข้อมลูกระแสเงินสด 

 

30 (ก) การกระทบยอดกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนีG  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 5,494,792 (9,957,914) 5,527,232 (9,899,413) 
รายการปรับปรุง:     
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 15, 16) 2,807,542 2,567,660 2,833,182 2,593,300 
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 17) 17,684 17,902 17,684 17,902 
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ ข้อ 8) (17,245) (12,352) (17,245) (12,352) 
การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพื่อแสดงมูลค่าสุทธิ     
   ที่คาดว่าจะได้รับ 59,724 11,864 59,724 11,864 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่     
   สินทรัพย์ทางการเงิน (หมายเหตุ ข้อ 15, 17) 407,796 121,879 407,796 121,879 
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์      
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,573 33,756 9,194 33,756 
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ ข้อ 14) (226,818) (285,102) - - 
รายได้ดอกเบี้ย (3,152) (2,970) (186,104) (187,763) 
ต้นทุนทางการเงิน 310,781 360,486 311,267 361,369 
รายได้เงินปันผล - (45,900) (272,393) (403,215) 
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จาก        
   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ (61,396) 21,042 (61,396) 21,042 
     
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน     
   ลูกหนี้การค้า (3,065,814) 1,391,767 (3,065,814) 1,391,767 
   ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 36,471 (36,486) 54,403 (54,417) 
   สินค้าคงเหลือ (5,701,464) 5,929,070 (5,701,464) 5,929,070 
   ลูกหนี้อื่น (1,263,510) (1,510,641) (1,263,510) (1,510,641) 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (327,515) 2,631,106 (325,354) 2,681,047 
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี 115,940 92,982 234,751 266,938 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (101,807) (553,099) (101,807) (553,099) 
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 520,893 (483,832) 520,813 (483,800) 
   เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,772,201 (227,642) 2,772,191 (237,898) 
   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,415 - - - 
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 71,257 74,239 71,257 74,239 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - (1,840) - (1,840) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,855,348 135,975 1,824,407 159,735 
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ในงบกระแสเงินสด สิ่งตอบแทนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ราคาตามบัญชี  46,210 47,048 26,103 47,048 
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (6,573) (33,756) (9,194) (33,756) 

เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39,637 13,292 16,909 13,292 
 
30 (ข) รายการทีHไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
รายการทีHไม่ใช่เงินสด     
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  351,413 202,592 351,413 202,592 
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช ้ 421,181 1,031,678 421,181 1,032,341 

 
30 (ค) การเปลีHยนแปลงในหนีGสินทีHเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

 งบการเงินรวม 
 สญัญาเช่า

การเงิน 
 

เงินกู้ยืม 
 

รวม 
    
หนีGสิน ณ วนัทีH 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 26,943,423 26,943,423 
กระแสเงินสด (356,420) 1,184,745 828,325 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น 3,153,941 74,442 3,228,383 

หนีGสิน ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,797,521 28,202,610 31,000,131 

    
กระแสเงินสด (442,142) 783,037 340,895 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น 482,434 4,188 486,622 

หนีGสิน ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,837,813 28,989,835 31,827,648 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สญัญาเช่า

การเงิน 
 

เงินกู้ยืม 
 

รวม 
    
หนีGสิน ณ วนัทีH 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 26,945,078 26,945,078 
กระแสเงินสด (382,473) 1,185,267 802,794 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น 3,236,101 74,442 3,310,543 

หนีGสิน ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,853,628 28,204,787 31,058,415 

    
กระแสเงินสด (468,195) 782,969 314,774 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น 482,898 4,188         487,086  

หนีGสิน ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,868,331 28,991,944 31,860,275 

 

31 หนีGสินทีHอาจเกิดขึGนในภายหน้า 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกันของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจาก 
การดำเนินงานตามปกติ เป็นจำนวนเงิน 187 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: จำนวน 105 ล้านบาท) กลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มีสาระสำคัญ
ที่เกิดขึ้นจากการค้ำประกันกับธนาคารนี้ 
 

32 ภาระผกูพนั 

 
ภาระผกูพนัเกี :ยวกบัรายจา่ยฝ่ายทนุ 
 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 215 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 987 ล้านบาท) 
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33 การบริหารความเสีHยงด้านการเงิน 
 

การดำเนินงานของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางด้านการเงินซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด (รวมถึง ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ
ความเสี่ยงด้านทุน 
 

33.1 ความเสี่ยงด้านตลาด 
 

(ก) ความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

ผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการอาจได้รับผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญจากความผันผวนและวงจรของราคาตลาด
ของน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากกลุ่มกิจการ 
มีขนาดใหญ่และดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมมายาวนาน กลุ่มกิจการมีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากราคาตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวจะอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ กลุ่มกิจการไม่มีนโยบายใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหาร
ความเสี่ยง 
 

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

การดำเนินงานของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหลายสกุลเงิน โดยมีเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ 
เป็นสกุลเงินหลัก การซื้อสินค้าและการขายส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายการเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ  
ส่วนการขายภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีเงินกู ้ยืมระยะสั้นและเงินกู ้ยืมระยะยาวที่เป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั้งนี้แนวปฏิบัติ
ของกลุ่มกิจการห้ามมิให้มีการเก็งกำไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุล
เงินต่างประเทศไม่มีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการและบริษัท 
 

(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งมีจำนวนเงินอันเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น รายได้และกระแสเงินสด 
จากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากและเงินกู้ยืมซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นในกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรักษาระดับสัดส่วนการกู้ยืมเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ 
กลุ่มกิจการมีสภาพคล่องสูงที่สุดในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมต่ำที่สุด 
 

ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินไม่มสีาระสำคัญต่อผลการดำเนินงาน
กลุ่มกิจการและบริษัท 
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33.2 ความเสีHยงด้านการให้สินเชืHอ 

 

(ก) การบริหารความเสี่ยง 
 

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มกิจการ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การให้สินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงลูกหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระและรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในส่วนของยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากความมั่นคง
โดยรวมของกลุ่มกิจการ เอ็กซอนโมบลิ 
 

ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กลุ่มกิจการจะฝากเงินกับธนาคารที่มีระดับความน่าเชื่อถืออย่างต่ำ 
ในระดับ BBB - หรือเทียบเท่า 
 

การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้ดำเนินการภายในบริษัท โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ทางธุรกิจ ประสบการณใ์นอดีต และปัจจัยอื่น ระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายถูกกำหนดโดยใช้ผลจากการประเมิน
ภายในของบริษัทซึ่งกำหนดโดยฝ่ายบริหาร สำหรับลูกค้าแต่ละรายจะถูกจัดประเภทความเสี่ยงภายใต้แนวทางปฏิบัติ 
ที่กำหนดขึ้นภายในกลุ่มกิจการ ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่ำมากถึงความเสี่ยงสูงมาก การจัดประเภทความเสี่ยงนั้น 
ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า และเพื่อให้คล้ายคลึงกับการจัดประเภทความเสี่ยงที่กำหนด
โดยองค์กรภายนอก 
 

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มกิจการประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์เหล่านี้เข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4.5(จ) กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าว
สำหรับปีมีเพียงลูกหนีก้ารค้าซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ 
 

33.3 ความเสีHยงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มกิจการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดขั้นต่ำเพื่อใช้ในการ
ดำเนินงาน อีกทั้งกลุ่มกิจการยังจัดให้มีวงเงินสินเชื่อแบบผูกมัดและวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกมัดจากทั้งธนาคารและบริษัท 
ที่เกี ่ยวข้องกัน กลุ่มกิจการพิจารณาความต้องการกระแสเงินสดในอนาคตผ่านแผนการเงินประจำปี รวมถึงแผนการเงิน
ประจำปีสำหรับปีต่อไปได้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประมาณการสำหรับความต้องการใน
อนาคตจะมีการจัดหาวงเงินสินเชื่ออย่างเหมาะสม 

 

ปัจจุบันกลุ่มกิจการมีแหล่งกู้ยืมเงินอย่างพอเพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีสินเชื่อแบบไม่มีข้อผูกมัด
จำนวน 75,005 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 76,866 ล้านบาท) นอกจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายตั๋วแลกเงินแบบหมุนเวียนจำนวน 12,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ใช้วงเงินไป 500 ล้านบาท 

 

ความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องอาจเพิ่มขึ ้นถ้าลูกค้าไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้กับกลุ ่มกิจการภายใต้ระยะเวลาการชำระหนี้  
เพื่อจัดการกับความเสี่ยง กลุ่มกิจการมีการประเมินความสามารถด้านการเงินของลูกค้าเป็นระยะ ๆ และอาจจะร้องขอให้ลูกค้า
บางรายวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว 
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วนัครบกาํหนดของหนีEสนิทางการเงนิ 
 
หนี้สินดังต่อไปนี้ ยกเว้นหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี ซึ่งกระแสเงินสดที่ไม่มี
การคิดลดมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากการคิดลดไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ 
 
• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
• เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
• เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจากสถาบันการเงิน 
• เงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
• เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่ไม่มีการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนด
ตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

 วนัครบกาํหนดตามสญัญาของหนีGสินทางการเงิน 

งบการเงินรวม  
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ภายใน 1 ปี 
ระหว่าง 1 

ถึง 5 ปี 
มากกว่า  

5 ปี ภายใน 1 ปี 
ระหว่าง 1 

ถึง 5 ปี 
มากกว่า  

5 ปี 
       

หนีGสินตามสญัญาเช่า 472 1,274 1,390 498 1,279 1,390 
 

33.4 ความเสีHยงด้านทนุ 
 
การบรหิารความเสี :ยง 
 
กลุ่มกิจการมีนโยบายที่จะบริหารทุนเพื่อให้มีความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถให้ผลประโยชน์แก่ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในอนาคตกลุ่มกิจการอาจจะปรับจำนวนเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้สามารถมีโครงสร้างทุน 
ที่เหมาะสม กลุ่มกิจการได้มีการทำแผนทางการเงินประจำปี เพื่อประมาณการเงินปันผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตทุกปี 
 
การคงไวซ้ึ :งอตัราสว่นตามสญัญาเงนิกู ้
 
ภายใต้ เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ 
 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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34 รายการกบับคุคลหรือกิจการทีHเกีHยวข้องกนั 

 
กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ซึ่งจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
จำนวนร้อยละ 65.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดคือ บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น  
ซึ่งจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นจำนวนหุ้นร้อยละ 7.3 ถือโดยกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้ง 
โดยกระทรวงการคลังโดยจำนวนหุ้นส่วนที่เหลือถูกถือโดยสถาบันและนักลงทุนรายย่อย  
 
กองทุนรวมวายุภักษ์1ได้ซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลังทั้งหมดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 จำนวนหุ้นที่เหลือถือโดยสถาบันต่าง ๆ 
และนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 14 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
(ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ:   
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 9,103,055 5,268,661 
 9,103,055 5,268,661 
 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการแก่กิจการที่เกี ่ยวข้องกันใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ี

 
(ข) ซืGอสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ซื้อสินค้าจาก:   
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 108,831,345 66,632,709 
รับบริการจาก:   
   - บริษัทร่วม 536,016 523,785 
 109,367,361 67,156,494 
 
การซื้อสินค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การรับบริการ
จากบริษัทร่วมเกี่ยวข้องกับการใช้ท่อน้ำมันสำหรับการส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกิจการ การซื้อสินค้าและบริการใช้เกณฑ์ราคาตลาด  
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(ค) ค่าใช้จ่าย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ค่าใช้จ่ายจ่ายให้:     

   - บริษัทย่อย - - 196,198 202,175 

   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 2,709,524 3,069,594 2,707,468 3,067,500 

 2,709,524 3,069,594 2,903,666 3,269,675 
 

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการสนับสนุนโดยเรียกเก็บในราคาทุนหรือราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม 
 

(ง) ต้นทนุทางการเงิน - สทุธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ดอกเบี้ยรับจาก:     
   - บริษัทย่อย - - 182,953 184,794 
 - - 182,953 184,794 
     

ดอกเบี้ยจ่ายให้:     
   - บริษัทย่อย - - 486 883 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 175,751 195,957 175,751 195,957 
 175,751 195,957 176,237 196,840 
 

ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยรับกำหนดมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาด ณ เวลาที่ได้มีการทำสัญญากู้ยืมเงิน 
 

(จ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 70,187 76,449 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 15,904 21,328 
 86,091 97,777 
 

ข้อมูลข้างต้นจัดทำขึ้นตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้จัดการทุกคนที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงผู้จัดการการเงิน 
และผู้จัดการบัญชี  
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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(ฉ) ยอดคงเหลือทีHเกิดจากการขาย ซืGอสินค้า บริการและค่าใช้จ่าย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน:     
   - บริษัทย่อย - - 46,999 63,496 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 15 36,486 15 36,486 
 15 36,486 47,014 99,982 
     
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน:     
   - บริษัทย่อย - - 3 4 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 10,588,460 7,894,058 10,588,272 7,893,880 
 10,588,460 7,894,058 10,588,275 7,893,884 
 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เกี่ยวกับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ ข้อ 34 ช) 
 
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงถึงยอดเจ้าหนี้สุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อและขายน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม 
 

(ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีHเกีHยวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่:     
   - บริษัทย่อย - - 3,553,483 3,443,943 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี ้
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,443,943 3,251,419 
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น 187,978 193,182 
เงินให้กู้ยืมจ่ายคืน (78,438) (658) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,553,483 3,443,943 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับ
ลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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(ซ) เงินกู้ยืมจากกิจการทีHเกีHยวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ส่วนหมนุเวียน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก:     
   - บริษัทย่อย - - 850 876 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 11,423,386 10,621,104 11,423,386 10,621,104 
 11,423,386 10,621,104 11,424,236 10,621,980 
     

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงครบกำหนด     
   ชำระภายใน 1 ปี จาก:     
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 3,950,000 3,233,333 3,950,000 3,233,333 
 15,373,386 13,854,437 15,374,236 13,855,313 
     

ส่วนไม่หมนุเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก:     
   - บริษัทย่อย - - 1,259 1,301 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 2,750,000 4,616,667 2,750,000 4,616,667 
ส่วนหมุนเวียน 2,750,000 4,616,667 2,751,259 4,617,968 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 18,471,104 17,171,712 18,473,281 17,173,367 
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 6,139,484 10,417,652 6,143,750 10,421,864 
เงินกู้จ่ายคืนระหว่างงวด (6,487,202) (9,118,260) (6,491,536) (9,121,950) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 18,123,386 18,471,104 18,125,495 18,473,281 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย 
 

- เงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวน 7,930 ล้านบาท  
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีวงเงิน 12,000 ล้านบาท 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งภายใต้สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564 มีจำนวน 3,493 ล้านบาท 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่มีกำหนดการจ่าย
ชำระคืนที่แน่นอนและดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ปรับด้วยส่วนต่าง หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรับด้วยส่วนต่าง  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิGนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย 
 
- เงินกู้ยืมจำนวน 700 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส 
รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตรา
ดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือ
จำนวน 117 ล้านบาท ซึ่งจะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี พ.ศ. 2565 ทั้งจำนวน 

 
- เงินกู้ยืมจำนวน 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็น 
รายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืม
ดังกล่าวมียอดคงเหลือจำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี พ.ศ. 2565 ทั้งจำนวน 

 
- เงินกู้ยืมจำนวน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส 
รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 วงเงินกู้ยืมนี้ 
มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอด
คงเหลือจำนวน 3,500 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เป็นจำนวน 2,000 ล้านบาท 

 
- เงินกู้ยืมจำนวน 2,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส 
รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 วงเงินกู้ยืมนี้ 
มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอด
คงเหลือจำนวน 2,083 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เป็นจำนวน 833 ล้านบาท 

 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปรับด้วยส่วนต่าง หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรับด้วยส่วนต่าง 
 

กาํหนดชาํระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการทีHเกีHยวข้องกนั 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ไม่เกิน 1 ปี 3,950,000 3,233,333 3,950,000 3,233,333 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,750,000 4,616,667 2,751,259 4,617,968 
 6,700,000 7,850,000 6,701,259 7,851,301 
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