
 
 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของ

เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด

เฉพาะกิจการสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ง

ผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบใน

การใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

ข้อสรปุ 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้

จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสขุ  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 

กรุงเทพมหานคร 

5 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,305,042 801,746 1,305,042 801,746

ลกูหนี้กำรคำ้ 6 9,486,113 8,171,239 9,486,113 8,171,239

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ฉ 15 15 47,004 47,014

สนิคำ้คงเหลอื 34,000,373 18,785,977 34,000,373 18,785,977

ลกูหนี้อื่น 13,314,767 4,151,729 13,314,767 4,151,729

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,675,853 1,873,547 1,822,296 2,003,929

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 59,782,163 33,784,253 59,975,595 33,961,634

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำ

ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5 1,293,750 1,147,500 1,293,750 1,147,500

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 2,037,600 2,094,717 1,729,360 1,729,360

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 114,589 114,589

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ช - - 3,591,542 3,553,483

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 8 23,064,760 23,705,650 18,879,977 19,520,867

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 8 4,236,290 4,304,886 4,253,416 4,334,832

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8 150,786 152,686 150,786 152,686

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 599,634 2,360,748 489,353 2,250,931

ค่ำเชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตดับญัชี 115,342 149,534 151,396 249,347

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,574,037 2,354,629 2,571,902 2,354,629

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 34,072,199 36,270,350 33,226,071 35,408,224

รวมสินทรพัย์ 93,854,362 70,054,603 93,201,666 69,369,858

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

กรรมกำร ................................................................................

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้อมลูทำงกำรเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จำกสถำบนักำรเงนิ 9 2,133,093 7,899,982 2,133,093 7,899,982

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 4,445,579 5,117,306 4,445,533 5,116,809

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ฉ 27,257,130 10,588,460 27,256,960 10,588,275

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปีจำกสถำบนักำรเงนิ 9 1,500,400 1,717,067 1,500,400 1,717,067

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปีจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ 3,833,333 3,950,000 3,833,333 3,950,000

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ 11,874,697 11,423,386 11,875,518 11,424,236

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 1,746,243 289 1,746,229 -

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปี 468,435 438,314 472,935 464,366

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 894,747 872,943 894,747 872,943

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 54,153,657 42,007,747 54,158,748 42,033,678

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 9 499,200 1,249,400 499,200 1,249,400

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ 833,334 2,750,000 834,705 2,751,259

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 2,380,510 2,399,499 2,380,510 2,403,965

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 2,463,959 2,439,614 2,463,959 2,439,614

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 5 5 5 5

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 6,177,008 8,838,518 6,178,379 8,844,243

รวมหน้ีสิน 60,330,665 50,846,265 60,337,127 50,877,921

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้อมลูทำงกำรเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สำมญัจ ำนวน 3,467,916,666 หุน้

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

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 

หุน้สำมญัจ ำนวน 3,460,858,000 หุน้

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

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

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 10,560,583 (3,637,776) 9,901,614 (4,353,988)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 847,887 730,887 855,132 738,132

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 33,516,263 19,200,904 32,864,539 18,491,937

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 33,523,697 19,208,338 32,864,539 18,491,937

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 93,854,362 70,054,603 93,201,666 69,369,858

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้อมลูทำงกำรเงินรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 67,681,039 40,033,888 67,681,039 40,033,888
เงนิชดเชยจำกกองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 8,410,879 1,035,848 8,410,879 1,035,848
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (64,424,885) (38,780,795) (64,428,162) (38,784,113)

ก ำไรขัน้ต้น 11,667,033 2,288,941 11,663,756 2,285,623
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (1,249,459) (1,154,212) (1,294,932) (1,200,015)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร (55,510) (59,864) (55,429) (59,783)

ก ำไรจำกกำรขำย 10,362,064 1,074,865 10,313,395 1,025,825
รำยไดอ้ื่น 3,066 2,898 220,658 275,292
รำยไดด้อกเบีย้ 2,244 589 49,234 46,169
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (75,836) (75,995) (75,861) (76,116)
ส่วนแบ่งก ำไรในบรษิทัรว่ม 75,553 55,583 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 10,367,091 1,057,940 10,507,426 1,271,170
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได้ (2,067,752) (199,106) (2,067,754) (198,392)

ก ำไรส ำหรบังวด 8,299,339 858,834 8,439,672 1,072,778

ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษี:
รำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่
   ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั

ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 108,000 18,000 108,000 18,000

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 8,407,339 876,834 8,547,672 1,090,778

กำรแบง่ปันก ำไร:
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 8,298,635 858,118 8,439,672 1,072,778
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 704 716 - -

8,299,339 858,834 8,439,672 1,072,778

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม:
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 8,406,635 876,118 8,547,672 1,090,778
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 704 716 - -

8,407,339 876,834 8,547,672 1,090,778

ก ำไรต่อหุ้นส ำหรบักำรแบง่ปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบำทต่อหุน้)

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน 2.40 0.25 2.44 0.31

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

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

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 4 121,372,356 78,165,992 121,372,356 78,165,992
เงนิชดเชยจำกกองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 4 12,399,437 2,161,594 12,399,437 2,161,594
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (113,537,045) (73,320,966) (113,543,561) (73,327,562)

ก ำไรขัน้ต้น 20,234,748 7,006,620 20,228,232 7,000,024
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (2,412,271) (2,347,643) (2,503,044) (2,439,406)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร (117,454) (117,303) (117,292) (117,141)

ก ำไรจำกกำรขำย 4 17,705,023 4,541,674 17,607,896 4,443,477
รำยไดอ้ื่น 4,644 11,671 222,236 284,044
รำยไดด้อกเบีย้ 2,833 1,017 95,806 90,918
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (149,919) (158,124) (149,969) (158,370)
ส่วนแบ่งก ำไรในบรษิทัรว่ม 157,274 125,634 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 17,719,855 4,521,872 17,775,969 4,660,069
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได้ 7 (3,520,792) (874,625) (3,520,367) (873,011)

ก ำไรส ำหรบังวด 14,199,063 3,647,247 14,255,602 3,787,058

ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษี:
รำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่
   ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - 1,770 - 1,770
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 117,000 133,200 117,000 133,200

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 14,316,063 3,782,217 14,372,602 3,922,028

กำรแบง่ปันก ำไร:
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 14,198,359 3,646,531 14,255,602 3,787,058
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 704 716 - -

14,199,063 3,647,247 14,255,602 3,787,058

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม:
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 14,315,359 3,781,501 14,372,602 3,922,028
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 704 716 - -

14,316,063 3,782,217 14,372,602 3,922,028

ก ำไรต่อหุ้นส ำหรบักำรแบง่ปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบำทต่อหุน้)

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน 4.10 1.05 4.12 1.09

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้

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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอืน่)

ส่วนแบ่ง
จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภำระผกูพนั กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน ขำดทุน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ รวม

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ำรอง ก ำไร (ขำดทุน) ผลประโยชน์ ในตรำสำรทุนผ่ำนก ำไร เบด็เสรจ็อ่ืน อ่ืนของส่วนของ ผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี ส่วนของ
ช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย สะสม พนักงำน ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน จำกบริษทัร่วม เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของ
   เจ้ำของส ำหรบังวด
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม - - - 3,646,531 1,770 133,200 - 134,970 3,781,501 716 3,782,217
เงนิปันผลจ่ำย - - - - - - - - - (716) (716)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (4,434,459) (493,696) 961,200 (7,245) 460,259 18,133,593 7,434 18,141,027

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของ
   เจ้ำของส ำหรบังวด
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม - - - 14,198,359 - 117,000 - 117,000 14,315,359 704 14,316,063
เงนิปันผลจ่ำย - - - - - - - - - (704) (704)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 17,075,181 4,031,711 1,000,901 10,560,583 (151,068) 1,006,200 (7,245) 847,887 33,516,263 7,434 33,523,697

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

 จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร - ภำระผกูพนั กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน รวมองคป์ระกอบ รวม

 ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ำรอง ก ำไร (ขำดทุน) ผลประโยชน์ ในตรำสำรทุนผำ่นก ำไร อ่ืนของส่วน ส่วนของ

 ช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย สะสม พนักงำน ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน ของเจำ้ของ เจำ้ของ
 

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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม - - - 3,787,058 1,770 133,200 134,970 3,922,028

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (5,045,780) (493,696) 961,200 467,504 17,529,517

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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม - - - 14,255,602 - 117,000 117,000 14,372,602

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 17,075,181 4,031,711 1,000,901 9,901,614 (151,068) 1,006,200 855,132 32,864,539

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(จ ำนวนเงนิเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอืน่)

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

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

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
เงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 10 9,792,792 2,355,698 9,756,361 2,324,475
จ่ำยดอกเบี้ย (108,573) (121,351) (108,585) (121,364)
จ่ำยภำษเีงนิได้ (48,139) (33,558) (44,553) (29,880)

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 9,636,080 2,200,789 9,603,223 2,173,231

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจำกกำรรบัช ำระหนี้เงนิใหกู้้
จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ช - - 58,231 52,809

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ช - - (96,290) (93,154)
เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (709,492) (560,914) (709,492) (560,914)
เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8 (7,276) (2,638) (7,276) (2,638)
เงนิสดจ่ำยเพื่อไดม้ำในสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ (67,208) (24,500) (67,208) (24,500)
เงนิสดรบัจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,671 9,637 2,671 9,637
ดอกเบี้ยรบั 2,833 1,017 95,815 90,902
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัย่อย - - 3,200 3,100
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม 214,391 269,293 214,391 269,293

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (564,081) (308,105) (505,958) (255,465)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิสด (จ่ำย) รบัสุทธจิำกเงนิกูย้มืระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงนิ 9 (5,766,889) 768,017 (5,766,889) 768,017

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 9 (966,867) (966,667) (966,867) (966,667)
เงนิสดรบัสุทธจิำกเงนิกูย้มืระยะสัน้
จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ 428,568 611,681 428,539 611,653

เงนิสดจ่ำยคนืสุทธเิงนิกูย้มืระยะยำว
จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ซ (2,033,333) (1,616,667) (2,033,221) (1,616,384)

เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม (704) (716) - -
เงนิสดจ่ำยเพื่อช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (229,478) (197,441) (255,531) (223,494)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (8,568,703) (1,401,793) (8,593,969) (1,426,875)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 503,296 490,891 503,296 490,891
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวด 801,746 261,687 801,746 261,687

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,305,042 752,578 1,305,042 752,578

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัซึ่งจดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศไทย โดยทีอ่ยู่

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

 

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย (เรยีกรวมวา่ “กลุ่มกจิการ”) ประกอบธุรกจิการกลัน่ซึง่รวมไปถงึเครอืขา่ยสถานีบรกิารน้ํามนัคา้ปลกี กลุ่มกจิการ

ประกอบกจิการโรงกลัน่น้ํามนัและโรงงานผลติภณัฑเ์คมทีีอ่ําเภอศรรีาชา ประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิการมคีลงัน้ํามนัและสถานีบรกิาร

น้ํามนัทัว่ประเทศสาํหรบัจดัเกบ็และจดัจําหน่ายน้ํามนัขายปลกี โดยผ่านสถานีบรกิารขายตรงใหก้บัลูกคา้ทางดา้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ภายในประเทศ และดําเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มกจิการไดเ้กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิจําหน่ายผลติภณัฑ์เคมี

ใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

 

บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 

พ.ศ. 2565 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงฉบบัอื่น ๆ ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิการประกอบดว้ยธุรกจิ 2 สว่น ดงันี้  

 

• สว่นธุรกจิการกลัน่น้ํามนัและจดัจาํหน่ายน้ํามนั และ 

• สว่นธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

การกลัน่น้ํามนัและ 

จดัจาํหน่ายน้ํามนั 

ผลิตและจาํหน่าย 

ปิโตรเคมี 

 

รวม 

    

รวมรายไดจ้าํแนกตามสว่นธุรกจิ 132,669,970  1,620,870  134,290,840  

รายไดร้ะหวา่งสว่นธุรกจิ (483,051) (35,996) (519,047) 

รวมรายได้ 132,186,919 1,584,874 133,771,793 

    

กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 17,507,068 197,955 17,705,023 

    

รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํจากลกูคา้    

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้    

   - เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 119,659,940  1,584,838  121,244,778  

   - ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 69,505  36  69,541  

รวม 119,729,445 1,584,874 121,314,319 

    

รายไดอ้ืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากสญัญาทีท่าํจากลกูคา้ 12,457,474 - 12,457,474 

รวมรายได้ 132,186,919 1,584,874 133,771,793 

 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 
การกลัน่น้ํามนัและ 

จดัจาํหน่ายน้ํามนั 

ผลิตและจาํหน่าย 

ปิโตรเคมี 

 

รวม 

    

รวมรายไดจ้าํแนกตามสว่นธุรกจิ 82,454,617 7,772,314 90,226,931 

รายไดร้ะหวา่งสว่นธุรกจิ (5,950,951) (3,948,394) (9,899,345) 

รวมรายได้ 76,503,666 3,823,920 80,327,586 

    

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 4,869,015 (327,341) 4,541,674 

    

รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํจากลกูคา้    

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้    

   - เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 74,239,883 3,823,908 78,063,791 

   - ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 36,986 12 36,998 

รวม 74,276,869 3,823,920 78,100,789 

    

รายไดอ้ืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากสญัญาทีท่าํจากลกูคา้ 2,226,797 - 2,226,797 

รวมรายได้ 76,503,666 3,823,920 80,327,586 

 

5 มูลค่ายติุธรรม 

 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า (แต่ไม่รวมถงึรายการทีม่ลูค่า

ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช)ี ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกนั  

• ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนอืจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบัที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลู

 ราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

• ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่มส่ามารถ

 สงัเกตได)้ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่และรบัรูด้ว้ยมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่1  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

  

ตราสารทุน 1,293,750 1,147,500 

 

กลุ่มกจิการและกจิการมสีนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 คอืเงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มูลค่า

ยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ีเนื่องจากอตัรา

ดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมตามสญัญาเป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวัซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามอตัราตลาด กลุ่มกิจการและกิจการไม่มี

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 กลุ่มกจิการและกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูค่า

ในระหวา่งงวด 

 

6 ลกูหน้ีการค้า  

 

ยอดคงเหลอืของลกูหนี้การคา้สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 9,400,642 7,636,913 

เกนิกาํหนดชาํระ:   

   - ไมเ่กนิ 3 เดอืน  70,856  518,644 

   - 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  11,026  4,948 

   - 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน  3,589  10,734 

   - เกนิกวา่ 12 เดอืน  9,017  3,108 

 9,495,130 8,174,347 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (หมายเหตุ ขอ้ 10) (9,017) (3,108) 

รวม 9,486,113 8,171,239 
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7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูจ้ากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัราของกําไรรวมทัง้ปี

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี  

 

8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์, สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์, สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสาํหรบัหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

    

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สทุธิ 23,705,650 4,304,886 152,686 

ซือ้สนิทรพัย ์ 450,027 277,677 7,276 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์ (4,844) - - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (1,086,073) (346,273) (9,176) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 23,064,760 4,236,290 150,786 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

    

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สทุธิ 19,520,867 4,334,832 152,686 

ซือ้สนิทรพัย ์ 450,027 277,677 7,276 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์ (4,844) - - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (1,086,073) (359,093) (9,176) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 18,879,977 4,253,416 150,786 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ยทีด่นิ อาคาร อปุกรณ์ และยานพาหนะ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 

15 

 

9 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ต้นงวด 

รายการเงินสด ยอดคงเหลือ

ปลายงวด  เงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ เงินกู้ยืมจ่ายคืน 

     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 162 25,095 (164) 25,093 

ตัว๋แลกเงนิ 499,820 7,995,237 (8,495,057) - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้  7,400,000 74,703,000 (79,995,000) 2,108,000 

   รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ 7,899,982 82,723,332 (88,490,221) 2,133,093 

     

เงนิกูย้มืระยะยาว 2,966,467 - (966,867) 1,999,600 

   รวมเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 10,866,449 82,723,332 (89,457,088) 4,132,693 

 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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10 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 17,719,855 4,521,872 17,775,969 4,660,069 

รายการปรบัปรุง:     

คา่เสือ่มราคา (หมายเหตุ ขอ้ 8) 1,432,346 1,387,613 1,445,166 1,400,433 

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 8) 9,176 8,805 9,176 8,805 

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (หมายเหตุ ขอ้ 6) 5,909 (252) 5,909 (252) 

การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืเพือ่แสดง     

   มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บั 24,455 26,799 24,455 26,799 

ขาดทุนจากการขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,173 430 2,173 430 

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่ม (157,274) (125,634) - - 

รายไดด้อกเบีย้ (2,833) (1,017) (95,806) (90,918) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 149,919 158,124 149,969 158,370 

รายไดเ้งนิปันผล - - (217,591) (272,393) 

ขาดทุนทีย่งัไมร่บัรูจ้ากอตัราแลกเปลีย่น     

   เงนิตราต่างประเทศสทุธ ิ 436,873 174,469 436,873 174,469 

     

การเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน     

   ลกูหนี้การคา้ (1,300,823) (1,023,665) (1,300,823) (1,023,665) 

   ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 36,486 - 54,417 

   สนิคา้คงเหลอื (15,238,850) (4,996,678) (15,238,850) (4,996,678) 

   ลกูหนี้อื่น (9,162,955) (256,262) (9,162,955) (256,262) 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 197,694 (257,415) 181,633 (266,428) 

   คา่เชา่จ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัช ี 34,192 62,679 97,951 109,718 

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (219,408) (22,201) (217,273) (22,201) 

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (404,182) 212,961 (406,152) 211,170 

   เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,220,376 2,427,266 16,220,388 2,427,274 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 46,149 16,318 46,149 16,318 

   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 5,000 - 5,000 

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 9,792,792 2,355,698 9,756,361 2,324,475 
 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

การซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 91,948 38,098 

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 210,469 143,984 

 

11 ภาระผกูพนัและเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

11.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 

564 ลา้นบาท และจาํนวน 215 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

11.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก  

ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ เป็นจํานวนเงนิ 233 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จํานวน 187 ล้านบาท)  

กลุ่มกจิการคาดวา่จะไมม่หีนี้สนิทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้จากการคํ้าประกนักบัธนาคารนี้ 

 

12 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายได้การจากการขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 

  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ:   

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,575,498 3,257,634 

รวม 8,575,498 3,257,634 

 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ข) ซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

ซ้ือสินค้าจาก:   

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 97,909,651 48,434,933 

รบับริการจาก:   

   - บรษิทัรว่ม 308,365 286,808 

รวม 98,218,016 48,721,741 

 

การซื้อสินค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อน้ํามนัดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  

การรบับรกิารจากบรษิทัร่วมเกี่ยวขอ้งกบัการใช้ท่อน้ํามนัสําหรบัการส่งผลติภณัฑ์ของกลุ่มกจิการ การซื้อสนิค้าและบรกิาร 

ใชเ้กณฑร์าคาตลาด 

 

ค) ค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายให้:     

   - บรษิทัยอ่ย - - 99,771 100,627 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,351,312 1,399,576 1,350,019 1,398,526 

รวม 1,351,312 1,399,576 1,449,790 1,499,153 

 

คา่ใชจ้่ายเป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารสนบัสนุนโดยเรยีกเกบ็ในราคาทนุหรอืราคาทุนบวกสว่นเพิม่ 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ง) ต้นทุนทางการเงิน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

     

ดอกเบีย้รบัจาก:     

   - บรษิทัยอ่ย - - 92,974 89,902 

รวม - - 92,974 89,902 

     

ดอกเบีย้จ่ายให้:     

   - บรษิทัยอ่ย - - 50 247 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 78,272 89,988 78,272 89,988 

รวม 78,272 89,988 78,322 90,235 

 

ดอกเบีย้จ่ายและดอกเบีย้รบักาํหนดมาจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืในตลาด ณ เวลาทีไ่ดม้กีารทาํสญัญากูย้มืเงนิ 

 

จ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 34,701 35,671 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,435 8,149 

รวม 42,136 43,820 

 

ขอ้มูลขา้งต้นจดัทําขึน้ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งรวมถงึกรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการสีร่ายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา และผูจ้ดัการทุกคนทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึผูจ้ดัการการเงนิ 

และผูจ้ดัการบญัช ี

 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ฉ) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการขาย ซ้ือสินค้า บริการ และค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     

  - บรษิทัยอ่ย -    - 46,989 46,999 

  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 15 15 15 15 

 15 15 47,004 47,014 

     

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั:     

  - บรษิทัยอ่ย - - 7 3 

  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 27,257,130 10,588,460 27,256,953 10,588,272 

 27,257,130 10,588,460 27,256,960 10,588,275 

 

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสว่นใหญ่เกีย่วกบัดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ ขอ้ 12 ช) 

 

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแสดงถงึยอดเจา้หนี้สทุธ ิโดยสว่นใหญ่เกดิจากการซือ้และขายน้ํามนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และ

ผลติภณัฑปิ์โตรเคมซีึง่มรีะยะเวลาการใหส้นิเชือ่ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

 

ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

สามารถวเิคราะหไ์ด ้ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  

ยอดคงเหลือต้นงวด 3,553,483  

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 96,290 

เงนิใหกู้ย้มืจ่ายคนื (58,231) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,591,542 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไมม่หีลกัประกนั ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืคาํนวณมาจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสาํหรบั

ลกูคา้ชัน้ดขีองธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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ซ) เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  

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

     

ส่วนหมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก:     

   - บรษิทัยอ่ย - - 821 850 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 11,874,697 11,423,386    11,874,697 11,423,386 

 11,874,697 11,423,386 11,875,518 11,424,236 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึครบกาํหนด     

   ชาํระภายใน 1 ปี จาก:     

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,833,333 3,950,000 3,833,333 3,950,000 

 15,708,030 15,373,386 15,708,851 15,374,236 
     

ส่วนไม่หมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก:     

   - บรษิทัยอ่ย  -    - 1,371 1,259 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น   833,334 2,750,000   833,334 2,750,000 

 833,334 2,750,000 834,705 2,751,259 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 สามารถ

วเิคราะหไ์ด ้ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ

ต้นงวด 

รายการเงินสด 

รายการท่ีไม่ใช่

เงินสด ยอดคงเหลือ

ปลายงวด  เงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ เงินกู้ยืมจ่ายคืน ดอกเบีย้ทบต้น 

      

เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมนุเวยีน 7,929,500 2,000,000 (2,000,000) 22,743 7,952,243 

ตัว๋แลกเงนิ 3,493,886 521,581 (93,013) - 3,922,454 

   รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ 11,423,386 2,521,581 (2,093,013) 22,743 11,874,697 

      

เงนิกูย้มืระยะยาว 6,700,000  -    (2,033,333) - 4,666,667 

   รวมเงินกู้ยืมจากกิจการ      

      ท่ีเก่ียวข้องกนั 18,123,386 2,521,581 (4,126,346) 22,743 16,541,364 

  



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ

ต้นงวด 

รายการเงินสด 

รายการท่ีไม่ใช่

เงินสด ยอดคงเหลือ

ปลายงวด  เงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ เงินกู้ยืมจ่ายคืน ดอกเบีย้ทบต้น 

      

เงนิกูย้มืระยะสัน้แบบหมนุเวยีน 7,929,500 2,000,000 (2,000,000) 22,743 7,952,243 

ตัว๋แลกเงนิ 3,494,736 521,583 (93,044) - 3,923,275 

   รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ 11,424,236 2,521,583 (2,093,044) 22,743 11,875,518 

      

เงนิกูย้มืระยะยาว 6,701,259  4,257    (2,037,478) - 4,668,038 

   รวมเงินกู้ยืมจากกิจการ      

      ท่ีเก่ียวข้องกนั 18,125,495 2,525,840 (4,130,522) 22,743 16,543,556 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมวีงเงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้จํานวน 

4,048 ลา้นบาท  

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัไม่มหีลกัประกนั และไม่มกีําหนดการจ่ายชําระคนืทีแ่น่นอน ดอกเบี้ยเงนิใหกู้้ยมื

คํานวณมาจากอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืสําหรบัลูกคา้ชัน้ดขีองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ปรบัด้วยส่วนต่าง หรอือตัรา

ดอกเบีย้อา้งองิระยะสัน้ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยสว่นต่าง 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีะยะเวลา 3 ปี และ 1 ปี ซึง่มกีาํหนดชาํระคนืเป็นรายไตรมาส รวมทัง้สิน้ 12 งวด

วงเงนิกูย้มืเหล่านี้มอีตัราดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 3 เดอืน และ 1 เดอืน บวกดว้ยสว่นเพิม่ 
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