
 
 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การ
รายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทาง
การเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสขุ  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 
กรุงเทพมหานคร 
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 407,683 801,746 407,683 801,746

ลกูหน้ีการคา้ 6 11,311,824 8,171,239 11,311,824 8,171,239

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ฉ 15 15 92,998 47,014

สนิคา้คงเหลอื 33,176,804 18,785,977 33,176,804 18,785,977

ลกูหน้ีอื่น 6,868,816 4,151,729 6,868,816 4,151,729

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,904,865 1,873,547 2,062,766 2,003,929

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 53,670,007 33,784,253 53,920,891 33,961,634

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5 1,158,750 1,147,500 1,158,750 1,147,500

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 2,176,438 2,094,717 1,729,360 1,729,360

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 114,589 114,589

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ช - - 3,496,607 3,553,483

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 8 23,380,041 23,705,650 19,195,258 19,520,867

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 8 4,269,715 4,304,886 4,293,250 4,334,832

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8 154,232 152,686 154,232 152,686

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 905,690 2,360,748 796,067 2,250,931

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัชี 129,051 149,534 196,757 249,347

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,527,350 2,354,629 2,525,215 2,354,629

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 34,701,267 36,270,350 33,660,085 35,408,224

รวมสินทรพัย ์ 88,371,274 70,054,603 87,580,976 69,369,858

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 9 8,719,345 7,899,982 8,719,345 7,899,982

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 4,856,860 5,117,306 4,856,400 5,116,809

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ฉ 21,745,486 10,588,460 21,745,323 10,588,275

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีจากสถาบนัการเงนิ 9 1,525,400 1,717,067 1,525,400 1,717,067

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ 3,641,667 3,950,000 3,641,667 3,950,000

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ 13,600,013 11,423,386 13,600,863 11,424,236

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 155 289 - -

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 452,640 438,314 457,122 464,366

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 894,108 872,943 894,108 872,943

รวมหนี้สินหมนุเวียน 55,435,674 42,007,747 55,440,228 42,033,678

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 9 957,633 1,249,400 957,633 1,249,400

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ 2,041,667 2,750,000 2,047,010 2,751,259

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 2,394,382 2,399,499 2,394,382 2,403,965

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 2,424,851 2,439,614 2,424,851 2,439,614

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 5 5 5 5

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 7,818,538 8,838,518 7,823,881 8,844,243

รวมหนี้สิน 63,254,212 50,846,265 63,264,109 50,877,921

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ . 2564

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,261,948 (3,637,776) 1,461,942 (4,353,988)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 739,887 730,887 747,132 738,132

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 25,109,628 19,200,904 24,316,867 18,491,937

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 25,117,062 19,208,338 24,316,867 18,491,937

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 88,371,274 70,054,603 87,580,976 69,369,858

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

31 มนีาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหต ุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4 53,691,317 38,132,104 53,691,317 38,132,104

เงนิชดเชยจากกองทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิ 4 3,988,558 1,125,746 3,988,558 1,125,746

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (49,112,160) (34,540,171) (49,115,399) (34,543,449)

กาํไรข ัน้ต้น 8,567,715 4,717,679 8,564,476 4,714,401

คา่ใชจ้่ายในการขาย (1,162,812) (1,193,431) (1,208,112) (1,239,391)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (61,944) (57,439) (61,863) (57,358)

กาํไรจากการขาย 4 7,342,959 3,466,809 7,294,501 3,417,652

รายไดอ้ื่น 1,578 8,773 1,578 8,752

รายไดด้อกเบีย้ 589 428 46,572 44,749

ตน้ทุนทางการเงนิ (74,083) (82,129) (74,108) (82,254)

สว่นแบง่กาํไรในบรษิทัรว่ม 81,721 70,051 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 7,352,764 3,463,932 7,268,543 3,388,899

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 7 (1,453,040) (675,519) (1,452,613) (674,619)

กาํไรสาํหรบังวด 5,899,724 2,788,413 5,815,930 2,714,280

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 1,770 - 1,770

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 9,000 115,200 9,000 115,200

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 5,908,724 2,905,383 5,824,930 2,831,250

การแบง่ปันกาํไร:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,899,724 2,788,413 5,815,930 2,714,280

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

5,899,724 2,788,413 5,815,930 2,714,280

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,908,724 2,905,383 5,824,930 2,831,250

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

5,908,724 2,905,383 5,824,930 2,831,250

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบัการแบง่ปันกาํไร

ส่วนที่เป็นของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 1.70 0.81 1.68 0.78

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทนุ ส่วนแบง่ขาดทนุ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ
ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง กาํไร (ขาดทนุ) ผลประโยชน์ ในตราสารทนุผา่นกาํไร เบด็เสรจ็อื่น อื่นของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สะสม พนักงาน ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น จากบริษทัรว่ม เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 2,788,413 1,770 115,200 - 116,970 2,905,383 - 2,905,383

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (5,292,577) (493,696) 943,200 (7,245) 442,259 17,257,475 7,434 17,264,909

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 5,899,724 - 9,000 - 9,000 5,908,724 - 5,908,724

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 17,075,181 4,031,711 1,000,901 2,261,948 (151,068) 898,200 (7,245) 739,887 25,109,628 7,434 25,117,062

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น

6



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทุน รวมองคป์ระกอบ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง กาํไร (ขาดทุน) ผลประโยชน์ ในตราสารทุนผ่านกาํไร อื่นของส่วน รวมส่วนของ
ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สะสม พนักงาน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 2,714,280 1,770 115,200 116,970 2,831,250

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (6,118,558) (493,696) 943,200 449,504 16,438,739

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (4,353,988) (151,068) 889,200 738,132 18,491,937

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 5,815,930 - 9,000 9,000 5,824,930

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 17,075,181 4,031,711 1,000,901 1,461,942 (151,068) 898,200 747,132 24,316,867

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

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

หมายเหต ุ พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงนิสด (ใชไ้ป) ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 10 (1,168,609) 3,425,251 (1,206,812) 3,392,338
จา่ยดอกเบีย้ (56,040) (60,480) (56,040) (60,480)
จา่ยภาษเีงนิได้ (25,983) (18,700) (22,688) (15,689)

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ป) ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (1,250,632) 3,346,071 (1,285,540) 3,316,169

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจากการรบัชาํระหน้ีเงนิกูจ้ากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ช - - 58,231 52,809
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ช - - (1,355) (1,012)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (481,622) (354,023) (481,622) (354,023)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8 (5,710) (1,619) (5,710) (1,619)
เงนิสดจา่ยเพือ่ไดม้าในสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (30,513) (8,900) (30,513) (8,900)
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 146 3,570 146 3,570
ดอกเบีย้รบั 589 428 589 428

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (517,110) (360,544) (460,234) (308,747)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบั (จา่ย) สุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9 819,363 (1,636,237) 819,363 (1,636,237)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 9 (483,434) (483,333) (483,434) (483,333)
เงนิสดรบัสุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ 2,166,548 413,532 2,166,548 413,532
เงนิสดจา่ยคนืสุทธเิงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ (1,016,666) (808,333) (1,012,582) (804,175)
เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (112,132) (93,409) (138,184) (119,462)

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,373,679 (2,607,780) 1,351,711 (2,629,675)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้สทุธิ (394,063) 377,747 (394,063) 377,747
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 801,746 261,687 801,746 261,687

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 407,683 639,434 407,683 639,434

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

9 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551 
 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย (เรยีกรวมวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) ประกอบธุรกจิกำรกลัน่ซึง่รวมไปถงึเครอืขำ่ยสถำนีบรกิำรน ้ำมนัคำ้ปลกี กลุ่มกจิกำร
ประกอบกจิกำรโรงกลัน่น ้ำมนัและโรงงำนผลติภณัฑเ์คมทีีอ่ ำเภอศรรีำชำ ประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรมคีลงัน ้ำมนัและสถำนีบรกิำร
น ้ำมนัทัว่ประเทศส ำหรบัจดัเกบ็และจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัขำยปลกี โดยผ่ำนสถำนีบรกิำรขำยตรงใหก้บัลูกคำ้ทำงดำ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
ภำยในประเทศ และด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรไดเ้กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เคมี
ใหแ้ก่ลกูคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  
 

บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมือ่วนัที ่6 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และ 
ตลำดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิหมุนเวยีนเกนิกว่ำสนิทรพัยห์มุนเวยีนเป็นจ ำนวนเงนิ 1,766 ลำ้นบำท กลุ่มกจิกำรมี
แหล่งเงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิและสำมำรถช ำระคนืหนี้สนิดงักล่ำวเมื่อถงึก ำหนดช ำระ
โดย (1) กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืแบบไม่ผกูมดัจำกทัง้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 73,176 ลำ้นบำท และ (2) กลุ่ม
กิจกำรยงัได้รบัอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ให้สำมำรถเสนอขำยตัว๋แลกเงินแบบ
หมุนเวียนจ ำนวน 12,000 ล้ำนบำท ซึ่ง ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรได้ใช้วงเงนิไป 1,499 ล้ำนบำท ถึงแม้ว่ำจะมี
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรยงัคงด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเนื่องและมกีำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและแผนทำงกำรเงนิเพื่อให้กลุ่ม
กจิกำรสำมำรถด ำเนินธุรกจิได้อย่ำงต่อเนื่องโดยสอดคล้องกบัอุปสงค์และอุปทำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มกจิกำร ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดใ้ห้
ควำมส ำคญัและประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิ ดงันัน้ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำ
ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง และไมไ่ดร้วมรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมสำมำรถทีจ่ะไดค้นืและกำรจดัประเภทของ
สนิทรพัย์ที่บนัทกึ หรอืกำรจดัประเภทหนี้สนิที่อำจมคีวำมจ ำเป็น ถ้ำเกณฑ์กำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรด ำเนินงำนต่อเนื่องมคีวำมไมเ่หมำะสม   
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้ จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบั
ภำษำไทยเป็นหลกั 
 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงฉบบัอื่น ๆ ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำรประกอบดว้ยธุรกจิ 2 สว่น ดงันี้  
 
• สว่นธุรกจิกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ 
• สว่นธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

 
 

กำรกลัน่น ้ำมนัและ 
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 

ผลิตและจ ำหน่ำย 
ปิโตรเคมี 

 
รวม 

    
รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมสว่นธุรกจิ 57,252,276 743,410 57,995,686 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นธุรกจิ (279,815) (35,996) (315,811) 
รวมรำยได้ 56,972,461 707,414 57,679,875 
    
ก ำไรจำกกำรขำยตำมส่วนงำน 7,310,741 32,218 7,342,959 
    
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้    
   - เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 52,912,147 707,410 53,619,557 
   - ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 43,720 4 43,724 
รวม 52,955,867 707,414 53,663,281 
    
รำยไดอ้ืน่ทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้ 4,016,594 - 4,016,594 
รวมรำยได้ 56,972,461 707,414 57,679,875 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 
 

กำรกลัน่น ้ำมนัและ 
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั 

ผลิตและจ ำหน่ำย 
ปิโตรเคมี 

 
รวม 

    
รวมรำยไดจ้ ำแนกตำมสว่นธุรกจิ 41,395,657 4,688,540 46,084,197 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นธุรกจิ (4,158,047) (2,668,300) (6,826,347) 
รวมรำยได้ 37,237,610 2,020,240 39,257,850 
    
ก ำไรจำกกำรขำยตำมส่วนงำน 3,328,518 138,291 3,466,809 
    
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้    
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้    
   - เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 36,060,790 2,020,240 38,081,030 
   - ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 19,092 - 19,092 
รวม 36,079,882 2,020,240 38,100,122 
    
รำยไดอ้ืน่ทีไ่ม่ไดม้ำจำกสญัญำทีท่ ำจำกลกูคำ้ 1,157,728 - 1,157,728 
รวมรำยได้ 37,237,610 2,020,240 39,257,850 
 

5 มูลค่ำยติุธรรม 
 
กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ำ (แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำ
ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช)ี ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยูใ่นระดบัที ่1 ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลู

 รำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้ำ้งองิจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถ

 สงัเกตได)้ 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่และรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมระดบัที ่1  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

  

ตรำสำรทุน 1,158,750 1,147,500 
 
กลุ่มกิจกำรและกิจกำรมีสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2 คือเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยมีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี  
เนื่องจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืตำมสญัญำเป็นอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัซึ่งมกีำรเปลี่ยนแปลงเป็นไปตำมอตัรำตลำด  กลุ่มกจิกำรและ
กจิกำรไม่มสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 กลุ่มกจิกำรและกจิกำรไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงเทคนิคในกำร
ประเมนิมลูคำ่ในระหว่ำงงวด 
 

6 ลกูหน้ีกำรค้ำ  
 
ยอดคงเหลอืของลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 11,118,836 7,636,913 
เกนิก ำหนดช ำระ:   
   - ไมเ่กนิ 3 เดอืน  181,208  518,644 
   - 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  7,018  4,948 
   - 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน  4,762  10,734 
   - เกนิกวำ่ 12 เดอืน  6,215  3,108 
 11,318,039 8,174,347 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (หมำยเหตุ ขอ้ 10) (6,215) (3,108) 
รวม 11,311,824 8,171,239 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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7 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลรบัรูจ้ำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทัง้ปี
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี  
 

8 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์, สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์, สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนส ำหรบัสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร  

และอปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 23,705,650 4,304,886 152,686 
ซือ้สนิทรพัย ์ 214,201 139,656 5,710 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (1,386) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (538,424) (174,827) (4,164) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 23,380,041 4,269,715 154,232 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร  

และอปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 19,520,867 4,334,832 152,686 
ซือ้สนิทรพัย ์ 214,201 139,656 5,710 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (1,386) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (538,424) (181,238) (4,164) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 19,195,258 4,293,250 154,232 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ยทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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9 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือต้น

งวด 
รำยกำรเงินสด ยอดคงเหลือ

ปลำยงวด  เงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ เงินกู้ยืมจ่ำยคืน 
     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 162 44,892 (162) 44,892 
ตัว๋แลกเงนิ 499,820 1,998,990 (999,357) 1,499,453 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  7,400,000 41,870,000 (42,095,000) 7,175,000 
    รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ 7,899,982 43,913,882 (43,094,519) 8,719,345 
     
เงนิกูย้มืระยะยำว 2,966,467 - (483,434) 2,483,033 
    รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 10,866,449 43,913,882 (43,577,953) 11,202,378 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืแบบไม่ผูกมดัจำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 17,115 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ กลุ่ม
กจิกำรสำมำรถเสนอขำยตัว๋แลกเงนิแบบหมนุเวยีนจ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท ซึง่ไดใ้ชว้งเงนิไป 1,499 ลำ้นบำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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10 เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 7,352,764 3,463,932 7,268,543 3,388,899 
รำยกำรปรบัปรุง:     
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 8) 713,251 687,398 719,662 693,808 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 8) 4,164 4,378 4,164 4,378 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (หมำยเหตุ ขอ้ 6) 3,107 68 3,107 68 
กำรลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืเพือ่แสดง     
   มลูคำ่สุทธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บั - 46,913 - 46,913 
ขำดทุนจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 1,240 7 1,240 7 
สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม (81,721) (70,051) - - 
รำยไดด้อกเบีย้ (589) (428) (46,572) (44,749) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 74,083 82,129 74,108 82,254 
ขำดทุนทีย่งัไมร่บัรูจ้ำกอตัรำแลกเปลีย่น     
   เงนิตรำต่ำงประเทศสทุธ ิ 171,068 85,663 171,068 85,663 
     
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน     
   ลกูหนี้กำรคำ้ (3,140,372) (1,819,248) (3,140,372) (1,819,248) 
   ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 36,486 - 54,417 
   สนิคำ้คงเหลอื (14,390,827) (2,910,364) (14,390,827) (2,910,364) 
   ลกูหนี้อื่น (2,717,081) 67,994 (2,717,081) 67,994 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (8,630) (209,866) (36,149) (241,765) 
   คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตดับญัช ี 20,483 30,114 52,590 56,376 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอืน่ (172,721) 52,479 (170,586) 52,479 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 6,053 94,615 6,090 92,167 
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,987,787 3,782,994 10,987,801 3,783,003 
   ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 2,930 - - - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,402 (4,962) 6,402 (4,962) 
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 5,000 - 5,000 
เงนิสด (ใชไ้ป) ไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (1,168,609) 3,425,251 (1,206,812) 3,392,338 
 
  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   
กำรซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 83,992 55,724 
กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 109,144 126,589 
 

11 ภำระผกูพนัและเหตกุำรณ์ท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
11.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัเกีย่วกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน  
342 ลำ้นบำท และจ ำนวน 215 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

11.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรค ้ำประกันของธนำคำรให้แก่บุคคลภำยนอก  
ซึ่งเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ เป็นจ ำนวนเงนิ 221 ล้ำนบำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564: จ ำนวน 187 ล้ำนบำท)  
กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไมม่หีนี้สนิทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กดิขึน้จำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรนี้ 

 
12 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รำยได้กำรจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564  

  
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร:   
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,186,270 1,032,654 
รวม 1,186,270 1,032,654 
 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำย ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ข) ซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   
ซ้ือสินค้ำจำก:   
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 47,527,099 22,220,668 
รบับริกำรจำก:   
   - บรษิทัรว่ม 170,708 143,933 
รวม 47,697,807 22,364,601 
 
กำรซื้อสินค้ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อน ้ ำมนัดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
กำรรบับรกิำรจำกบรษิทัร่วมเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้ท่อน ้ำมนัส ำหรบักำรส่งผลติภณัฑ์ของกลุ่มกจิกำร กำรซื้อสนิค้ำและบรกิำร  
ใชเ้กณฑร์ำคำตลำด 
 

ค) ค่ำใช้จ่ำย 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยให้:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 49,865 49,973 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 670,229 750,825 669,465 750,281 
รวม 670,229 750,825 719,330 800,254 
 
คำ่ใชจ้่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรกิำรสนบัสนุนโดยเรยีกเกบ็ในรำคำทุนหรอืรำคำทุนบวกส่วนเพิม่ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ง) ต้นทุนทำงกำรเงิน - สทุธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ดอกเบีย้รบัจำก:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 45,984 44,322 
รวม - - 45,984 44,322 
     
ดอกเบีย้จ่ำยให้:     
   - บรษิทัยอ่ย - - 26 125 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 38,070 47,110 38,070 47,110 
รวม 38,070 47,110 38,096 47,235 
 
ดอกเบีย้จ่ำยและดอกเบีย้รบัก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืในตลำด ณ เวลำทีไ่ดม้กีำรท ำสญัญำกูย้มืเงนิ 
 

จ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 16,017 17,952 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,125 4,154 
รวม 20,142 22,106 
 
ขอ้มูลขำ้งต้นจดัท ำขึน้ตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งรวมถงึกรรมกำร
ผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรสีร่ำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูจ้ดักำรทุกคนทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึผูจ้ดักำรกำรเงนิ 
และผูจ้ดักำรบญัช ี
 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ฉ) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรขำย ซ้ือสินค้ำ บริกำร และค่ำใช้จ่ำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     
  - บรษิทัยอ่ย - - 92,983 46,999 
  - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 15 15 15 15 
 15 15 92,998 47,014 
     

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     
  - บรษิทัยอ่ย - - 12 3 
  - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 21,745,486 10,588,460 21,745,311 10,588,272 
 21,745,486 10,588,460 21,745,323 10,588,275 
 

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสว่นใหญ่เกีย่วกบัดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ ขอ้ 12 ช) 
 

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัแสดงถงึยอดเจำ้หนี้สทุธ ิโดยสว่นใหญ่เกดิจำกกำรซือ้และขำยน ้ำมนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และ
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมซีึง่มรีะยะเวลำกำรใหส้นิเชือ่ตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 
 

ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่:     
  - บรษิทัยอ่ย - - 3,496,607 3,553,483 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
สำมำรถวเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  

ยอดคงเหลือต้นงวด 3,553,483  
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 1,355  
เงนิใหกู้ย้มืจ่ำยคนื (58,231) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,496,607 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไมม่หีลกัประกนั ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส ำหรบั
ลกูคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ซ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

ส่วนหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก:     
   - บรษิทัยอ่ย - -  850  850 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13,600,013 11,423,386 13,600,013  11,423,386 
 13,600,013 11,423,386 13,600,863 11,424,236 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึครบก ำหนด     
   ช ำระภำยใน 1 ปี จำก:     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,641,667 3,950,000 3,641,667 3,950,000 
 17,241,680 15,373,386 17,242,530 15,374,236 
     

ส่วนไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก:     
   - บรษิทัยอ่ย  -    -  5,343  1,259 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น   2,041,667 2,750,000   2,041,667 2,750,000 
 2,041,667 2,750,000 2,047,010 2,751,259 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 สำมำรถ
วเิครำะหไ์ด ้ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ
ต้นงวด 

รำยกำรเงินสด 
รำยกำรท่ีไม่ใช่

เงินสด ยอดคงเหลือ
ปลำยงวด  เงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ เงินกู้ยืมจ่ำยคืน ดอกเบีย้ทบต้น 

      
เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมนุเวยีน 7,929,500 2,000,000 - 10,079 9,939,579 
ตัว๋แลกเงนิ 3,493,886 259,561 (93,013) - 3,660,434 
รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ 11,423,386 2,259,561 (93,013) 10,079 13,600,013 

      
เงนิกูย้มืระยะยำว 6,700,000  -    (1,016,666) - 5,683,334 
รวมเงินกู้ยืมจำกกิจกำร      
ท่ีเก่ียวข้องกนั 18,123,386 2,259,561 (1,109,679) 10,079 19,283,347 

 
 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ
ต้นงวด 

รำยกำรเงินสด 
รำยกำรท่ีไม่ใช่

เงินสด ยอดคงเหลือ
ปลำยงวด  เงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ เงินกู้ยืมจ่ำยคืน ดอกเบีย้ทบต้น 

      
เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมนุเวยีน 7,929,500 2,000,000 - 10,079 9,939,579 
ตัว๋แลกเงนิ 3,494,736 259,561 (93,013) - 3,661,284 
รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ 11,424,236 2,259,561 (93,013) 10,079 13,600,863 

      
เงนิกูย้มืระยะยำว 6,701,259  4,257  (1,016,839) - 5,688,677 
รวมเงินกู้ยืมจำกกิจกำร      
ท่ีเก่ียวข้องกนั 18,125,495 2,263,818  (1,109,852) 10,079 19,289,540 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืแบบหมนุเวยีนจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้จ ำนวน 2,060  
ลำ้นบำท และมวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้แบบไมผ่กูมดัจำกทัง้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ ำนวน 54,000 ลำ้นบำท 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั และไม่มกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืทีแ่น่นอน ดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มื
ค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ดขีองธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ปรบัด้วยส่วนต่ำง หรอือตัรำ
ดอกเบีย้อำ้งองิระยะสัน้ตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีะยะเวลำ 3 ปี และ 1 ปี ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สิน้ 12 งวด
วงเงนิกูย้มืเหล่ำนี้มอีตัรำดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 3 เดอืน และ 1 เดอืน บวกดว้ยสว่นเพิม่ 
 
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันค ำนวณมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส ำหรบัลูกค้ำชัน้ดีของ  
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ปรบัดว้ยสว่นต่ำง หรอือตัรำดอกเบีย้ BIBOR ปรบัดว้ยสว่นต่ำง 
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