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ชือโครงการภาษาไทย การศึกษาการจดัทาํบญัชีของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  ไตรมาสที 1-3 ประจาํปี 2561 

ชือโครงการภาษาองักฤษ CASE STUDY IN FINANCIAL ANALYSIS OF ESSO (THAILAND) PUBLIC  

  COMPANY LIMITED. 
 

โดย 1.  นางสาวอนนัญา  ละมูลมอญ  รหสันกัศึกษา  40620 

 2. นางสาวพรทิพา  กวางทอง  รหสันกัศึกษา  40966 

……………………………………………………………………...................................................

 คณะกรรมการอนุมัติให้ออกเอกสารโครงการฉบับนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษา           

วิชาโครงการตามหลกัสูตรประกาศนิยบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.2) สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์าณิชยการ (ATC) 

 

 

.......................................................... 

(นางประเสริฐศรี สุขรักษ)์ 

อาจารยที์ปรึกษา 

 

 

........................................................... 

(นางสาวปนิตา ตุม้เจริญ) 

อาจารยที์ปรึกษาร่วม 

 

 

........................................................... 

(นางสาวบุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา) 

หวัหนา้สาชาวิชาการบญัชี 



 
 

บทคดัย่อ 

 

หวัขอ้โครงการ การศึกษาการจดัทาํบญัชีของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 

CASE STUDY IN FINANCIAL ANALYSIS OF ESSO (THAILAND) 

PUBLIC COMPANY LIMITED. 

ผูจ้ดัทาํโครงการ  1.    นางสาวอนนัญา ละมูลมอญ  

2.   นางสาวพรทิพา    กวางทอง     

อาจารยที์ปรึกษา  อาจารยป์ระเสริฐศรี สุขรักษ ์

อาจารยที์ปรึกษาร่วม อาจารยป์นิตา  ตุม้เจริญ  

สาขาวิชา  สาขาวิชาการบญัชี 

สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  ปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็นบริษัททีมุ่งมั นและทุ่มเท                   

ในการดําเนินธุรกิจโรงกลั นปิโตรเลียม และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร        

รวมทงัการผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑ์อืน ๆ ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจ

ดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

 การจัดทําบัญชีมีความสําคัญต่อธุรกิจทุกประเภท การศึกษาวิเคราะห์งบการเงิน             

ของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) ในการทาํโครงการนีได้ทาํการวิเคราะห์

โครงสร้างองค์กร วิ เคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน วิ เคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ             

ตลอดทังได้นํางบการเงินมาทําการวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตัง วิเคราะห์เปรียบเทียบ         

ตามแนวนอนหรือแนวโนม้ และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน   

 ประโยชน์ในการจดัทาํโครงการครังนีทาํใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้และเขา้ใจเกียวกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยม์ากยิงขึน รวมทงัไดรั้บความรู้เกียวกบัการวางระบบ

บญัชีทีดีและการบนัทีกบญัชีตามหลกัการบญัชีทีรับรองโดยทวัไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 



 
 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

โครงการ Project of Account 

ประจาํปีการศึกษา 2562 

*********************************************** 
 

1.  ชือโครงการ    การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   โรงกลนัปิโตรเลียม และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร        

รวมทงัการผลิต  และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑอื์น ๆ 

 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

2.1 นางสาวอนนัญา ละมูลมอญ  ชนั ปวส.2/30  เลขที 11 

 2.2 นางสาวพรทิพา กวางทอง  ชนั ปวส.2/30  เลขที 20 

 

3.  หลกัการและเหตุผล 

บญัชีตน้ทุน(Cost accounting) มีความแตกต่างกบับญัชีการเงิน (Financial accounting)    

ในรูปแบบของการใชง้านแต่ทงัสองบญัชีจะถูกจดัทาํขึนจากสมุห์บญัชี หรือนักบญัชีทีมีความรู้

เรืองบัญชีตน้ทุน เพือนาํไปเป็นบญัชีบริหาร (Managerial accounting) โดยทวัไปบญัชีต้นทุน      

จะถูกจดัทาํขึนในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเพราะ มีความจาํเป็นทีตอ้งแยกแยะตน้ทุน  

ใหช้ดัเจนมากกว่าธุรกิจประเภทอืน แต่สาํหรับธุรกิจขนาดใหญ่เกือบจะทุกประเภทจะมีการจดัทาํ

บัญชีต้นทุนเพือใช้ในการบริหารโดยให้ความสําคัญเท่ากับบัญชีการ เ งินที เ ป็นบัญชี                      

ในการจดัทาํงบการเงินเพือเสนอใหก้บับุคคลภายนอกดว้ย 

บญัชีตน้ทุนใชห้ลกัการบญัชีทีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านตน้ทุนแลว้นํามาวิเคราะห์

เพือใหเ้จา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารใชว้างแผนและควบคุมตน้ทุนการผลิต การจดัทาํบญัชีตน้ทุน   

จะเก็บและรวบรวมข้อมูลในอดีตอย่างต่อเนืองเพือนํามาคํานวณหาต้นทุนของสินค้า                 

หรือผลิตภัณฑ์ของกิจการ นอกจากนันย ังใช้ในการประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ                     

ทีประกอบไปดว้ย วตัถุดิบ งานระหว่างทาํและสินคา้สาํเร็จรูปดว้ย 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกียวกับการผลิต             

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม รวมถึงกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  นาํมนัเบนซิน นาํมนัเชือเพลิงอากาศยาน 

นาํมนัก๊าซ นาํมนัดีเซล นาํมนัเตาและยางมะตอย อีกทังบริษทัฯ ยงัมีผลิตภณัฑ์หล่อลืนจาํหน่าย 

นอกจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมแลว้ บริษทัมีผลิตภณัฑ์ อะโรเมติกส์ ซึงประกอบดว้ยพาราไซลีน     

สค.1 



 
 

ทีใช้เป็นวตัถุดิบสําหรับการผลิตกรด เทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid (“PTA”))                

ซึงจะนําไปใช้เป็นวัต ถุ ดิบสําหรับการผลิตแผนฟิล์มโพลีเอสเตอร์  บรรจุภัณฑ์  เร ซิน                   

และผา้ใยสงัเคราะห์ ส่วนเคมีภณัฑอื์นๆ ไดแ้ก่ สารทาํละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ 

(plasticizers) ทางคณะผูจ้ ัดทาํจึงมีความสนใจและตงัใจเป็นอย่าง ในการวิเคราะห์งบการเงิน      

เพือให้ทราบถึงต้นทุนในการบริหาร และการจดัการ ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) และเพือเห็นคุณค่าและความสาํคญัของบริษทั 

 

4.  วตัถุประสงค์ 

4.1  เพือใหท้ราบการดาํเนินงานของบริษทั 

  4.2  เพือใหท้ราบความเป็นมาเกียวกบังบประมาณรายรับและค่าใชจ่้ายของบริษทั 

  4.3  เพือทราบถึงปัญหาของธุรกิจประเภทโรงกลนัปิโตรเลียม  

   และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

4.4  เพือทราบถึงตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนขายของบริษทั 

 

5.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 5.1  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 5.2  ทราบถึงจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของการทําธุรกิจ โรงกลั นปิโตรเลียม               

และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 5.3  สามารนาํความรู้และประสบการณ์ทีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 5.4  นกัศึกษาสามารถแบ่งปันความรู้เกียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินแก่เยาวชน 

  หรือนกัศึกษารุ่นหลงัได ้

 

6.  เป้าหมาย 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  ชนัปีที  2  หอ้ง 30  สาขาวิชาการบญัชี  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน 2 คน 

 

7. ขันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

        7.1 ขนัตอนการเตรียมงาน 

  7.1.1 นาํเสนอโครงการ เพือขออนุมติัโครงการ 

  7.1.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารคู่มือการจดัทาํโครงการ 



 
 

  7.1.3 รวบรวมขอ้มูลเพือจดัทาํโครงการ 

 7.2  ขนัตอนการดาํเนินการ 

  7.2.1 ลงมือปฏิบติังาน โดยนาํขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มาวิเคราะห์ 

  7.2.2 มีการตรวจสอบและประเมินผลตามขนัตอนทีวางแผน 

  7.2.3 ติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานแก่ อาจารยที์ปรึกษาของโครงการ 

 7.3  ขนัตอนสรุป 

  7.3.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเกียวกบัโครงการ 

  7.3.2 นาํเสนอโครงการเพือใหอ้าจารยพิ์จารณา 

  7.3.3 สรุปผลการดาํเนินการทงัหมดและจดัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ 

 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 4 มิถุนายน 2562   ถึง 28 กุมภาพนัธ ์2563 

 

9.  สถานทดีําเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

10. งบประมาณดําเนินการ 

 

ที รายการ จาํนวน ราคา/

หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

1 กระดาษ A4 5 รีม 120 บาท 600 บาท 

2 ค่าหมึกเครืองปริน 2 ตลบั 500 บาท 1,000 บาท 

3 ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200 บาท 200 บาท 

4 ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 30 บาท 30 บาท 

รวม 1,830 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11.  ทีปรึกษาโครงการ อาจารยป์ระเสริฐศรี สุขรักษ ์       

 

 

 

ลงชือ...............................................ผูน้าํเสนอโครงการ 

                (นางสาวพรทิพา กวางทอง) 

 

 

 

ลงชือ...................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                  (นางประเสริฐศรี สุขรักษ)์ 

              อาจารยที์ปรึกษาโครงการ 

 

 

 

ลงชือ...................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                      (นางปนิตา   ตุม้เจริญ) 

            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการ 

 

 

 

ลงชือ...................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                (นางสาวบุญผอ่ง พงศพ์นัเทา) 

                   หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 

 

 

 

 



 
 

กติตกิรรมประกาศ 

โครงการฉบับนีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยที์ปรึกษา         

และท่านคณะกรรมการทุกท่าน ทีคอยให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทีมีประโยชน์ทังยงัคอยกระตุ้น    

และเป็นกาํลงัใจผลกัดันจนโครงการฉบับนีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูจ้ ัดทาํขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ทีนี         

กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัดิ รุ่งเรือง ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย ์    

พณิชยการ ทีให้โอกาสในการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านทีได้กรุณาให้ความรู้ และคาํแนะนํา                       

ทีเป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ดัทาํตลอดระยะเวลาทีศึกษาอยู่ในวิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งนี 

สุดท้ายนีคณะผูจ้ ัดทําขอน้อมรําลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารย์ทุกท่าน              

ทีไดก้รุณาอบรมสงัสอน รวมทงับุคคลในครอบครัวทุกคนและเพือนๆทีอยู่เบืองหลงัความสาํเร็จ

ในครังนี 

 

        คณะผูจ้ดัทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

คาํนํา 

 โครงการเรืองการศึกษาการจดัทาํบญัชีของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 

ประจําปี 2561 เป็นส่วนหนึงของการศึกษาวิชาโครงการ การจัดทําโครงการขึนในครังนี                

มีวตัถุประสงคส์าํหรับใชใ้นการศึกษาตามหลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง    

เพือการศึกษาและวิเคราะห์ แผนการดาํเนินงาน การบริหารทรัพยากร โครงสร้างองคก์ร วิสัยทศัน์ 

และการวางระบบบัญชี เพือเพิมทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานตามหลักการบัญชี         

รับรองทั วไปให้พร้อมสําหรับการปฎิบัติงาน ในวิชาชีพบัญชีโดยนําข้อมูลของบริษัท เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) มาอา้งอิงเพือจดัทาํโครงการในครังนี               

 โดยเนือหาความรู้ทีจะไดรั้บภายในโครงการเล่มนีคือ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกิจ  ตลอดทังการวิเคราะห์           

งบการเงินตามอตัราร้อยละตามแนวตัง วิเคราะห์เปรียบเทียบ ตามแนวนอนหรือแนวโน้ม              

และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  อีกทงัทาํให้นักศึกษาไดรั้บความรู้และเขา้ใจเกียวกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยม์ากยิงขึน รวมทงัไดรั้บความรู้เกียวกบัการวางระบบ

บญัชีทีดีและการบนัทีกบญัชีตามหลกัการบญัชีทีรับรองโดยทวัไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 สุดท้ายนีหากเกิดขอ้ผิดพลาดในการจดัทาํโครงการครังนีคณะผูจ้ดัขออภัยไว ้ณ ทีนี          

และทางคณะผูจ้ ัดน้อมรับคิดติชม เพือนําไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป และโครงการนี         

จะไม่สามารถสาํเร็จไดด้ว้ยดีหากไม่ไดรั้บคาํแนะนาํจากบิดา มารดา ครู อาจารย ์ทางคณะผูจ้ดัทาํ          

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยงิ 

คณะผูจ้ดัทาํ 
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บทที 1 

 

 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของโครงการ 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซึงจดทะเบียน

จดัตงัและมีภมิูลาํเนาอยู่ในประเทศไทย บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตงัขึนในปี 2508 อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯและบริษทัในเครือทีเกียวข้องประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 118 ปี 

บริ ษัทฯ  ได้จ ดท ะ เบี ย นแ ป ร สภ า พจ า กบ ริ ษัท เ อก ช นจํา กัด เ ป็ นบ ริ ษัท ม หา ช นจํา กัด                                 

เมือว ันที 12 มีนาคม 2539 และหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้า เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                  

ในตลาดหลักทรัพย์   แห่งประเทศไทย ตังแต่ว ันที 6 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันบริษัทอืนๆ            

ในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชนัถือหุน้รวมกนั ในบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 65.99 ของหุ้น  

ที จ ํา ห น่ า ย แ ล้ว ทั ง ห ม ด ข อ ง บ ริ ษัท ฯ  แ ล ะ ก อ ง ทุ น ร ว ม ว า ยุ ภัก ษ์ ห นึ ง  ซึ ง จัด ตัง ขึ น                                      

โดยกระทรวงการคลงัในปี 2546 ถือหุ้นในบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 7.33 โดยการไดม้าจาก

กระทรวงการคลัง เมือว ันที 15 กันยายน 2553 โดยมีเงือนไขเดียวกับกองหลักทรัพย์เดิม                 

ทีกร ะทร วงก ารค ลัง ได้จ ําหน่ ายให้กอ งทุ นรว มวา ยุภัก ษ์หนึ ง  ซึงก ระท รวง การ คลัง                            

สามารถซือหลกัทรัพยด์งักล่าวคืนไดเ้มือ สินสุดโครงการในปี 2556  

  โรงกลนันาํมนัของบริษทัฯ ไดเ้ริมดาํเนินงานในปี 2514 และต่อมาบริษทัฯไดรั้บอนุญาต

ให้ขยายโรงงานและประกอบกิจการโรงงานกลนันํามันแร่ขนาดใช้นํามนัดิบวันละไม่เกิน                  

35,000 บาร์เรล ภายใตส้ัญญาประกอบกิจการโรงกลนันาํมนัปิโตรเลียมและเกียวกบัผลิตภณัฑ ์      

จากปิโตรเลียมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกบับริษทัฯลงวนัที 14 มีนาคม 2516 และในปี 2528 

รัฐบาลไดอ้นุมติัให้บริษทัฯ เพิมกาํลงักลนันาํมนัดิบเป็นวนัละ 63,000 บาร์เรล จากการปรับเพิม

ปริมาณการผลิต (debottleneck) หลงัจากนนัในปี 2534รัฐบาลไดอ้นุมติัการเพิมกาํลงักลนันาํมนัดิบ

ทีไดรั้บอนุญาตของโรงกลนันาํมนัของบริษทัฯ เป็นวนัละ 185,000 บาร์เรล บริษทัฯ ไดท้ยอยเพิม

กาํลงักลนันํามนัดิบของโรงกลนันาํมนัของบริษัทฯ ดว้ยการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนือง      

จนมีกาํลงักลนันาํมนัดิบในปัจจุบนัอยูที่วนัละ 174,000 บาร์เรล นอกจากนีภายในปี 2554 บริษทัฯ       

ยงัสามารถก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพนํามันซึงเป็นการลงทุนใหญ่เป็นอันดับสอง          

เท่าทีเคยลงทุนมาเสร็จสินลงและสามารถเริมกระบวนการผลิตนํามันดีเซลและเบนซิน                        

ทีมีก ํามะถันตํา ตามมาตรฐานยูโร 4 โดยบริษัทได้ก่อสร้างโครงการเสร็จสิ นก่อนกาํหนด                   

ตามกฏหมายและในวงเงินทีตาํกว่างบประมาณ 13 พนัลา้นบาท 



2 
 

 บริษทัใชแ้นวปฏิบติัการประเมินและบริหารจดัการความเสียงทงัในดา้นการปฏิบติัการ            

และด้านธุรกิ จและการเ งินอย่าง เ ป็น ระบบเป็นขั นเป็นตอน  มีการบ่งชีการวิ เคราะห์                             

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ  ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ว า ม เ สี ย ง  ทั ง ย ั ง มี ก า ร กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร                                           

จัดการเพือลด ความเสียงนันๆลงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้และปกป้องผลประโยชน์                        

ข อ ง ผู ้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง บ ริ ษั ท  โ ด ย มี ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น                                        

ให้มีความปลอดภัย (OIMS)  และระบบการควบคุม ซึงรวมถึงระบบบริหารการดาํเนินงาน           

เพือการควบคุม (CIMS) เป็นเสาหลกัในการบริหารจัดการกล่าวคือ OIMS ใชก้าํหนดขอบเขต       

ทียอมรับไดแ้ละเป็นระบบบริหารจดัการความเสียงในดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

สุขอนามยั สิงแวดลอ้ม และสังคมส่วน CIMS ใชก้บัความเสียงทางธุรกิจและการเงินตามกรอบ

และแนวทางข้างต้นแผนบริหารจัดการความเสียงนันถือเป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

บริหารธุรกิจของแต่ละหน่วยงานโดยไดร้วมถึงการพิจารณาปัจจยัเสียงทงัภายในและภายนอก  

และการประเมินและติดตามผลเพือมั นใจในประสิทธิภาพการดํา เนินงาน  และส่งผล                            

ให้มีการพัฒนาให้ดี ขึนไปอย่างต่อเนือง ตามแนวทางการบริหารดังกล่าวคณะผู ้บริหาร                          

ของบริษทัจึงมีหนา้ทีรับผดิชอบต่อการบริหารความเสียงของบริษทั ฯ   
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการจดัทําโครงการ 

1.2.1 เพือใหท้ราบการดาํเนินงานของบริษทั 

1.2.2 เพือใหท้ราบความเป็นมาเกียวกบังบประมาณรายรับและค่าใชจ่้ายของบริษทั 

1.2.3 เ พื อ ท ร า บ ถึ ง ปั ญ ห า ข อ ง ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร                           

ในตลาดหลกัทรัพย ์

1.2.4 เพือทราบถึงตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนขายของบริษทั 
 

1.3 ขอบเขตของการดําเนินงาน 

1.3.1 บริษัททีศึกษา 

1.3.1.1 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

1.3.2 ประเภทธุรกจิ 

1.3.2.1 โรงกลนัปิโตรเลียม และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมแบบครบวงจร   

 รวมทงัการผลิต  และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑอื์น  ๆ

1.3.3 ประเภทสินค้าและบริการ 

1.3.3.1 ดา้นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะไรเมติกส์ และ 

 เคมีภณัฑอื์นๆ 
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1.3.4 งบการเงินทีใช้ 

1.3.4.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

1.3.4.2 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดสร็จ 

1.3.4.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน(นาํเสนอแบบยอ่) 

 รอบระยะเวลาบญัชีแบ่งเป็น 3 ไตรมาส 

  ไตรมาส 1 เริมตงัแต่  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 

  ไตรมาส 2 เริมตงัแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 

  ไตรมาส 3 เริมตงัแต่  1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561 
 

1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการทําโครงการ 

1.4.1 นัก ศึกษาสามารถวิ เ คราะห์ง บการเ งิน ข องบริษัทในตลาด หลักทรัพ ท ์                         

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4.2 ทราบถึงจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของการทําธุรกิจโรงกลั นปิโตรเลียม               

และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

1.4.3 สามารนาํความรู้และประสบการณ์ทีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

1.4.4 นกัศึกษาสามารถแบ่งปันความรู้เกียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินแก่เยาวชนหรือ

นกัศึกษารุ่นหลงัได ้
 

1.5 ขันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

1.5.1 ขันตอนการเตรียมงาน 

1.5.1.1 จดัตงักลุ่มทาํโครงการ 

1.5.1.2 จดัหารายชือบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

1.5.1.3 แสดงความคิดเห็นเพือจดัทาํโครงการ 

1.5.1.4 นาํเสนอโครงการฯ เพือขออนุมติั 

1.5.2 ขันตอนการดําเนนิการ 

1.5.2.1 เลือกรายชือบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

1.5.2.2 จดัทาํรูปเล่มโครงการของบริษทัหลกัทรัพยเ์พือใหอ้าจารยพิ์จารณา 

1.5.2.3 ศึกษาขอ้มูลของบริษทั 

1.5.2.4 วิเคราะห์งบการเงินของบริษทั 
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1.5.3 ขันตอนสรุป  

1.5.3.1 ตรวจสอบเอกสารโครงการทงัหมดเพือความถูกตอ้ง 

1.5.3.2 จดัเรียงรูปแบบเสนอโครงการ และสรุปผลการดาํเนินการ 

1.5.3.3 นาํเสนอผลงานกบัอาจารยแ์ละคณะกรรมการ 

1.5.3.4 ดาํเนินการแกไ้ขและปรับปรุงงานทีนาํเสนอ 

1.5.3.5 ส่งรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ทงั 5 บทพร้อมแผน่ซีดี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที  2 

 

 

แนวคดิ  และทฤษฎีทเีกยีวข้องกบัการบญัชี 

 การจดัทาํโครงการครังนีเพือศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์

ของผู ้ประกอบการธุรกิจ ซึงได้นําความรู้เกียวกับเนือหาวิชา หรือรายวิชาทีประยุกต์ใช้                  

ในการจดัทาํโครงการคือ วิชาบญัชีตน้ทุน วิชาบญัชีขนัสูง วิชาวิเคราะห์การเงิน   ทงันีคณะผูจ้ดัทาํ

ไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปนี 

2.1 ความหมายทีเกียวกบัการบญัชี 

2.1.1 ความหมายของการบญัชี 

2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 

2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

2.1.4 ความหมายเกียวกบัธุรกิจ 

2.2 แนวคิดเกียวกบัการวิเคราะห์องคก์ร 

2.2.1     แนวคิดของ SWOT 

2.2.2     แนวคิดของหลกั PDCA 

2.3 ทฤษฎีเกียวกบัการบญัชี 

2.3.1     มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 - งบกระแสเงินสด 

2.3.2     มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) - สญัญาก่อสร้าง 

2.3.3     มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 - ภาษีเงินได ้

2.3.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 - การเปิดเผยขอ้มูล

เกียวกบัส่วนไดส่้วนเสียกบักิจการอืน 

2.3.5     มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) - รายได ้

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.1 ความหมายทเีกยีวกบัการบัญชี 

2.1.1 ความหมายของการบัญชี   

การบญัชี (Accounting) จากการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง มีผูใ้หค้วามหมายของการบญัชี

ไวแ้ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
 

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึงเรียกย่อว่า ส.บช.        

(The Institute of Certified Accountants and Auditor of Thailand : ICAAT) ซึงปัจจุบนั                 

คือ สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวด้งันี                          

       การบญัชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จาํแนก และทาํสรุป

ข้อมูลอันเกียวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขันสุดท้ายของการบัญชี                      

ก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินซึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูที้สนใจในกิจกรรม        

ของกิจการ  
 

สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา ( The American Institute of 

Certified Public Accountants : AICPA) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดังนี   

       " Accounting is the art of recording, classifying and หsummarizing in a significant 

manner and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial 

character and interpreting the results thereof."  

จากคาํนิยามดังกล่าว การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบนัทึก การจาํแนกให้เป็น

หมวดหมู่ และการสรุปผลสิงสําคัญในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึงเกียวข้อง          

กบัทางดา้นการเงิน รวมทงัการแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย  
 

ความหมายการบัญชี 

คาํจาํกดัความของการบญัชีนนัมผีู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกนั  ดังต่อไปน ี

  ศาสตราจารย์ W.A. PATON แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกน ได้ให้ค ําจ ํากัดความ                  

การบญัชี (Accounting) ว่า การบญัชี คือ การช่วยอาํนวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจดาํเนินไปได้

อยา่งราบรืน” นกับญัชีจึงมีหนา้ทีบนัทึกรายการ ซึงเกิดขึนไดก้บัหน่วยงานธุรกิจเฉพาะทีสามารถ 

ตี ค่ า เ ป็ นตัว เ งิ นไ ด้รว มทัง เ รี ย บเ รีย ง จัด แ ยก ปร ะ เภ ท วิ เ คร า ะห์  แ ละร า ยง าน ผ ลสรุ ป                        

ของรายการทีเกิดขึน 
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นริศา ประมวลสุข (2554: 3) ไดใ้ห้ความหมายของการบัญชี คือ การรวบรวมขอ้มูล

ทางการบัญชีทางการ เงิน  การจดบันทึก  การจัดเ ป็นประเภทหมวดหมู่ การเ รียบเ รียง                    

และก ารดํา เ นินง านและการ เปลีย นแปลงฐา นะทา งการ เ งิน เ สนอต่ อผู ้ใช้งบกา รเ งิ น                           

เพือใชเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในเชิงเศรษฐกิจ 
 

ชาตรี สิทธิเดชและคณะ (2546 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของการบัญชี คือ การบญัชีเป็น

ศิลปะของการจดบนัทึก การจาํแนกประเภทและการสรุปผลของเหตุการณ์หรือรายการต่างๆทาง

การเงินโดยอยูใ่นหน่วยของรูปเงินตรา รวมทงัแปลความหมายของผลสรุปทีไดรั้บ 
 

รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์ การบญัชี หมายถึง การจดับนัทึกรายการคา้ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั

การรับ-การจ่าย และสิงทีมีค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสมาํเสมอ เป็นระเบียบถูกต้อง            

ตามหลกัการ และสามารถแสดงผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึง 
 

มาล ีไชยกุล (2540 : 2) กล่าวว่า “การบญัชี” เป็นการบนัทึกขอ้มูลทางการเงินซึงจดัทาํ

เป็นหมวดหมู่ แยกประเภท สามารถนาํมาแสดงผล ช่วยในการปฏิบติังานได ้
 

จากความหมายของการบญัชีทีมีนกัวิชาการใหนิ้ยามไวแ้ลว้นนั  สามารถนาํมาสรุปไดว้่า  

การบญัชีนันหมายถึง การจดบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆเกียวกบัรายรับ-จ่ายเงิน หรือทีกาํหนดมูลค่า  

เป็นเงินไวเ้ป็นหลกัฐานในสมุดบญัชีอย่างสมาํเสมอ โดยจดัแยกประเภทต่างๆ ให้เป็นระเบียบ

ถูกตอ้งตามหลกัการและแสดงผลการดาํเนินงานตลอดจนวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานนนั 
 

2.1.2  ความหมายของงบการเงิน   

 งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินและบัญชี              

ทีมีแบบแผน เพือแสดงภาวะต่างๆของบริษัทหรือกิจการนันๆ ในระยะเวลาใดเวลาหนึง               

ณ วนัสินงวดบญัชี อาจเป็นรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยงบการเงินประกอบดว้ย

งบแยกยอ่ยอีกหลายประเภทซึงจะแสดงถึง ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด            

ของบริษทันนัๆในแต่ละรอบบญัชี  
2.1.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)                      

หมายถึง งบการเงินส่วนทีจะแสดงถึง ฐานะทางการเงินของกิจการ โดยจะบอกเกียวกบั สินทรัพย ์

หนีสิน และส่วนของเจา้ของ  
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รูปแบบของงบแสดงฐานะ 

การเงินแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  

1. แบบรายงาน (Report Form) จะแสดงรายการเรียงกนัตามลาํดบัของหมวดบญัชี  

คือ หมวดสินทรัพย์  หมวดหนีสิน และส่วนของเจ้าของ  ผลรวมของหมวดสินทรัพย ์            

จะตอ้งเท่ากบัผลรวมของหมวดหนีสิน และส่วนของเจา้ของ 

ตวัอย่างงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
 

ชือบริษทั......................... 

แสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25xx 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยห์มุนเวียน :         

      เงินสด     xxx   

      เงินฝาก     xxx   

      ลูกหนี     xxx   

      วสัดุสาํนกังาน   xxx   

      รวมสินทรัพยห์มุนเวียน     xxx 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน :       

      อุปกรณ์สาํนกังาน   xxx   

      เครืองใชส้าํนกังาน   xxx   

      รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     xxx 

รวมสินทรัพย ์       xxx 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสินหมุนเวียน :         

      เจา้หนีการคา้       xxx 

หนีสินไม่หมุนเวียน :         

      เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน       xxx 

รวมหนีสิน         

ส่วนของผูถ้ือหุน้ :         

      ทุนเรือนหุน้     xxx   

  บวก กาํไรสะสม   xxx   

        xxx   

  หกั กระแสทุน     xxx xxx 

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้     xxx 

 ตารางที 1 ตวัอย่างงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 



9 
 

2. แบบบัญชี (Account form) จะแสดงรายการบญัชีหมวดสินทรัพย ์                       

ทางด้านซ้ายมือ (เดบิต) หนีสินและส่วนของเจ้าของ จะแสดงรายการด้านขวามือ (เครดิต)          

และผลรวมดา้น เดบิต จะตอ้งเท่ากบัดา้นเครดิต 
 

ตวัอย่างงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี 
 

ชือบริษทั......................... 

แสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25xx 

สินทรัพย์ 

  

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

  

  

สินทรัพย์หมุนเวียน :     หนีสินหมุนเวียน :     

  เงินสด xxx -   เจา้หนีการคา้ xxx - 

  เงินฝาก xxx - หนีสินไม่หมุนเวียน :     

  ลูกหนี xxx -   เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน xxx - 

  วสัดุสํานกังาน   - ส่วนของผู้ถือหุ้น : 

 

  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :       ทุนเรือนหุน้                        xxx 

 

  

  อุปกรณ์สํานกังาน xxx - บวก กาํไรสะสม                       xxx 

 

  

  เครืองใชส้ํานกังาน xxx - 

 

 xxx                                

 

  

        หกั กระแสทุน                            xx xxx - 

    xxx      

 

xxx - 

        

   

  

 

2.1.2.2 งบกาํไรขาดทุน  (Income Statement) หมายถึง งบการเงินทีแสดง          

ผลการดาํเนินงานของกิจการ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึงเช่น รอบปีบญัชีโดยจะแสดงรายได ้ค่าใชจ่้าย 

และกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วยให้ผูใ้ช้ทราบว่าผลกาํไรหรือขาดทุนของกิจการเพือปรับปรุง       

การดาํเนินงานและคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

รูปแบบของงบกาํไรขาดทุน  ซึงแบ่งออกเป็น  2 แบบ คือ  

1. แบบรายงาน (Report Form) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนทีหนึง เป็นส่วนของรายได ้  

ตอนทีสอง เป็นส่วนของค่าใชจ่้าย  

และตอนทีสามเป็นส่วนของ กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  

 

ตารางที 2 ตวัอย่างงบแสดงฐานะการเงนิแบบบญัชี 
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ตวัอย่างงบกาํไรขาดทุนแบบรายงาน 
 

ชือบริษทั......................... 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา 1 ปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 25xx 

รายได:้           

  รายไดค่้าบริการ xxx   

  รายไดเ้บด็เตลด็ xxx xxx 

ค่าใชจ่้าย:           

  ตน้ทุนในการขาย xxx   

  ค่าใชจ่้ายอืนๆ xxx   

  ค่ารับรอง xxx   

  ค่าสาธารณูปโภค xxx   

  เงินเดือน xxx xxx 

กาํไรสะสม         xxx 

 

2. แบบบญัชี (Account Form) เป็นแบบทีแสดงรายการแบบตวั T ในภาษาองักฤษ  

โดยแบ่งออกเป็นสองด้าน คือ ด้านซ้ายมือ ( เดบิต)  บันทึกรายการเ กียวกับค่าใช้จ่ าย                    

ดา้นขวามือ (เครดิต) บนัทึกรายการเกียวกบัรายได ้ 
 

ตวัอย่างงบกาํไรขาดทุนแบบบัญชี 
 

ชือบริษทั......................... 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา 1 ปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 25xx 

ตน้ทุนในการขาย xxx - รายไดค่้าบริการ xxx - 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ xxx - รายไดเ้บ็ดเตลด็ xxx - 

ค่ารับรอง xxx -       

ค่าสาธารณูปโภค xxx -       

เงินเดือน xxx -       

กาํไรสะสม xxx -       

  xxx -   xxx - 

            

ตารางที 3 ตวัอย่างงบกาํไรขาดทุนแบบรายงาน 

ตารางที 4 ตวัอย่างงบกาํไรขาดทุนแบบบญัชี 
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การจดัทํางบกาํไรขาดทุนแบบรายงานและแบบบญัชี    

การทํางบกาํไรขาดทุนแบบรายงาน    

1. ส่วนหวังบ  มี  3 บรรทดั คือ  

                                     บรรทดัที 1   เขียน “ชือกิจการ”  

                                     บรรทดัที 2   เขียนคาํว่า “งบกาํไรขาดทุน” 

                                     บรรทดัที 3   เขียนระยะเวลาทีจดัทาํงบกาํไรขาดทุน  

2.  เขียนคาํว่า “รายได”้ ทางดา้นซา้ยมือแลว้นาํบญัชีรายไดห้ลกัและรายไดอื้น ๆ  

ของกิจการมาลงรายการโดยเขียนเยืองไปทางขวามือเล็กน้อย และเขียนจาํนวนเงินทางขวามือ  

แลว้รวมยอดรายไดท้งัหมด  

3.  เขียนคาํว่า “ค่าใชจ่้าย” ทางซา้ยมือใหต้รงกบัรายได ้และนาํบญัชีค่าใชจ่้าย       

ทีเกิดขึนทงัหมดเขียนเยอืงไปทางขวามือเลก็นอ้ย พร้อมเขียนจาํนวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอด

ค่าใชจ่้ายทงัหมด     

4.  หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได ้และยอดรวมค่าใชจ่้าย ถา้ยอดรวมรายได ้

มากกว่ายอดรวมค่าใชจ่้าย ผลต่างคือ กาํไรสุทธิ   ถา้ยอดรวมค่าใชจ่้ายมากกว่ายอดรวมรายได้

ผลต่างคือขาดทุนสุทธิ 

การทํางบกาํไรขาดทุนแบบบญัชี  

1. เขียนส่วนหวังบ  3  บรรทดั  

2. ลงรายการเกียวกบัค่าใชจ่้ายทางดา้นซา้ยมือเรียงลงมาตามลาํดบัและลง 

รายการเกียวกบัรายไดท้างดา้นขวามือ  เรียงลงมาตามลาํดบั  

3. รวมยอดรายได ้เขียนกาํไรสุทธิทางดา้นเดบิต ส่วนขาดทุนสุทธิเขียนทางดา้นเครดิต 

2.1.2.3 งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น(Statement of Changes in owner Equity)  

หมายถึง งบการเงินส่วนทีจะแสดงถึงการเปลียนแปลงทีกระทบยอดจากรายการตน้งวด               

ในส่วนของทุนเรือนหุ้น กาํไรสะสม และส่วนเกินทุน มาเป็นยอดสิ นงวดบัญชี ซึงบริษัท          

จะตอ้งจดัทาํ เนืองจากมาตราฐานการบญัชี ฉบบัที 35 ประกาศกรมทะเบียนการคา้ไดก้าํหนดไว ้  

ตอ้งจดัทาํและนาํเสนอต่อกระทรวงพาณิชยพ์ร้อมกบังบอืนๆ  

2.1.2.4 งบกระแสเงินสด (Cash flow Statement)   

หมายถึง เป็นงบการเงินทีแสดงการเปลียนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลา

หนึง เช่น รอบปีบัญชี โดยจะแสดงการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               

ของ 3  กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมดําเ นินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน                    

ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการโดยเฉพาะความสามารถในการชาํระหนี 
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2.1.2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to financial Statement)  

เป็นส่วนทีใช้อธิบาย หรือขยายความข้อมูลทีแสดงในงบการเงิน โดยประกอบด้วย 

คาํอธิบาย และการวิเคราะห์รายละเอียดของจํานวนเงินทีแสดงในงบดุล งบกําไรขาดทุน              

งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ รวมทังข้อมูลเพิมเติม           

เช่น หนีสินทีอาจเกิดขึน และภาระผกูพนั นอกจากนียงัรวมถึงขอ้มูลทีมาตรฐานการบญัชีกาํหนด

หรือสนับสนุนให้เปิดเผย และการเปิดเผยข้อมูลอืนทีจะทําให้งบการเงินแสดงโดยถูกต้อง        

ตามทีควร ทงันีเพือใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจและสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการได ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินจึงควรเปิดเผยขอ้มูลตามลาํดบัต่อไปนี 

1. ขอ้มูลทีระบุว่างบการเงินของกิจการไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

2. เกณฑก์ารวดัค่าและนโยบายการบญัชี 

3. รายละเอียดประกอบรายการแต่ละบรรทดัทีแสดงในงบการเงิน  

4. การเปิดเผยขอ้มูลอืน รวมทงั 

4.1) ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในสิทธิทีมีอยูเ่หนือทรัพยสิ์น 

4.2) หลกัประกนัหนีสิน 

4.3) วิธีการทีใช้ปฏิบัติสําหรับโครงการเงินบาํเหน็จบาํนาญและเงินกองทุน

สาํรองเลียงชีพ 

4.4) สินทรัพยห์รือหนีสินทีอาจจะเกิดขึน และใหร้ะบุจาํนวนเงินถา้สามารถทาํได ้

4.5) จาํนวนเงินทีผกูพนัไวแ้ลว้สาํหรับรายจ่ายประเภททุนในอนาคต 

4.6) ภาระผกูพนั และขอ้มูลทางการเงินอืน 

4.7) ขอ้มูลทีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน (หากจาํเป็น) 

ข้อมูลทีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอาจมีการเปลียนลาํดับก่อนหลัง            

เพือความเหมาะสมทังนีข้อมูลทีเกียวกับเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน และนโยบายการบัญชี         

ทีเลือกใช้อาจแยกออกจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแสดงไวเ้ป็นส่วนประกอบหนึง     

ของงบการเงิน 
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2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน  

การวเิคราะห์งบการเงนิ (Financial statement analysis) 

รัตนา วงศ์รัศมีเดือน (2550:7-1) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน                 

ว่า “การวิเคราะห์ งบการเงิน” หมายถึง การใช้เครืองมือต่าง ๆ มาประเมินผลการดาํเนินงาน       

ขององค์การ  โดยพิจารณาข้อมูลจากงบการเงิน  เ พือทราบถึงฐานะ และความมั นคง                     

ข อ ง กิ จ ก า ร  เ พื อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  แ ล้ ว จั ด ทํ า ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ขึ น ใ ห ม่                                                         

เรียกว่า “รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน”  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2550:320) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบ

การเงินว่า “การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกิจการ           

โ ด ย จ ะ เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง เ กี ย ว กับ ฐ า น ะ  แ ล ะ ก า ร ดํา เ นิ น ง า น  ข อ ง กิ จ ก า ร                 

กระบวนการ วิ เคราะห์ง บการเ งิน  ประกอบด้วย  การพิจา รณารายกา รแต่ลายกา ร                           

และนาํมาเปรียบเทียบความสาํคญัของรายการต่าง ๆ ทาง การเงิน การวิเคราะห์จะแสดงถึงจุดแข็ง 

และจุดอ่อนของกิจการ ซึงจะช่วยในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจตลอดจนช่วยพยากรณ์

สถานการณ์ในอนาคต”  

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2554:74) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน               

ว่า “การวิเคราะห์งบการเงินเป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกียวกับฐานะทางการเงิน              

และผลการดาํเนินงาน ของธุรกิจใดธุรกิจหนึงจากงบการเงินของธุรกิจนัน พร้อมทงันาํขอ้เท็จจริง

ดงักล่าวมาประกอบ การตดัสินใจในการดาํเนินงานต่อไปในอนาคต” 
 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการ         

คน้หาขอ้เท็จจริงเกียวกบัฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของกิจการโดยใชเ้ครืองมือต่าง ๆ  

มาทาํการประเมินผล เพือใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือการวางแผน การควบคุม การตดัสินใจ 

รวมถึงช่วยพยากรณ์ สถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์งบการเงิน 

วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์งบการเงินขึนอยูก่บัผูใ้ชง้บการเงิน ซึงตอ้งการทราบขอ้มูล

เพือใชใ้นการตดัสินใจอยา่งใดอย่างหนึง ดงันันผูใ้ชง้บการเงินจะมีวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์  

งบการเงินแตกต่างกนัไดแ้ก่ 
 

1. ผู้บริหาร มีหนา้ทีและตอ้งรับผดิชอบต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงิน 

ของกิจการผูบ้ริหาร จึงทาํการวิเคราะห์งบการเงินเพือแกไ้ขข้อบกพร่องในอดีตและนาํไปวาง

แผนการดาํเนินงานในอนาคต 
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2. ผู้ลงทุน ในกิจการอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ผูล้งทุนประเภทผูถื้อหุน้ 

หรือเจา้ของกิจการ และผูล้งทุนประเภทเก็งกาํไรจากการขายเงินลงทุน ซึงจุดมุ่งหมายในการ

วิเคราะห์งบการเงินทงัสองประเภทนนัแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

2.1)  ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการ (owner or stockholder) จะไดรั้บผลตอบแทน    

คือ เงินปันผลและสิทธิพิเศษของผูถื้อหุ้น ในการวิเคราะห์งบการเงินจึงมุ่งเน้นปัจจัยทีมีผล                

ต่อการลงทุนระยะยาวของกิจการ 

2.2)  ผูล้งทุนเพือการเก็งกาํไร (Speculator) เป็นการลงทุนทีตอ้งการผลตอบแทน

จากการซือขายเงินลงทุน เงินปันผล จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์จะเน้นทีหลกัทรัพยล์งทุน                   

และปัจจัยทีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์เช่นความสามารถในการทาํกาํไรอตัราเงินปันผล                 

ต่อหุน้ มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ เป็นตน้ 
 

3. เจ้าหนี หรือ ผูใ้หกู้ย้มื หมายถึง บุคคลภายนอกทีใหกิ้จการกูเ้งินมาใชใ้นการ       

ดาํเนินธุรกิจมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์แตกต่างกนัตามระยะเวลาทีใหสิ้นเชือ ไดแ้ก่ 

3.1)  เ จ้า หนี การ ค้า หรื อเจ้าห นีร ะย ะสัน  ให้ค วาม สน ใจ ควา มสาม าร ถ                    

ในการชาํระหนีระยะสนัของกิจการ จะมุ่งเน้นในการวิเคราะห์สภาพคล่องฃการวิเคราะห์เงินทุน

หมุนเวียนรวมถึงการวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของลูกหนีและสินคา้ เป็นตน้ 

3.2) เจ้าหนีระยะยาว ให้ความสนใจในการจ่ายชําระดอกเบียและเงินต้น             

เมือครบกาํหนดระยะเวลา ในการวิเคราะห์งบการเงินจะมุ่งเนน้ดา้นความเสียงว่ามีมากนอ้ยเพียงใด

การตัดสินใจให้กู ้ยืม ควรจะให้กู ้หรือไม่ และจะให้กู ้ได้เป็นจํานวนเท่าใด ค้นหาข้อเท็จจริง    

เกียวกับความสามารถในการชําระหนีของกิจการ ความมั นคงของกิจการความสามารถ                   

ในการทาํกาํไร การใช้ทรัพยากรทีมีอยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดรวมถึงการวิเคราะห์

โครงสร้างทางการเงินของกิจการ 
 

4. รัฐบาลและหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร และกรมพฒันาธุรกิจการคา้        

เป็นต้นต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงในงบการเงิน เพือประโยชน์ในการเก็บภาษีให้ถูกต้อง                                    

ตรงกับความเป็นจริง  จึ งมุ่ง เน้นเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ างงวดปัจ จุบันและงวดก่อน                       

ตรวจสอบควา มสัมพันธ์ของ รายการต่าง  ๆ  ว่ า มีความ ถูกต้องและมีค วามเป็นไปไ ด ้                            

เป็นความจริงและมีเอกสารครบถว้น 
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เครืองมือทีใช้ในการวเิคราะห์งบการเงิน  

เครืองมือทีใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินมี 4 ประเภท ดงันี  

1. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)     

เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการในงบการเงินเดียวกนั และนาํผลไปเปรียบเทียบ   

กับปีอืนๆ รวมทังย ังสามารถนําไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขัน                         

หรือบริษทัใหญ่ๆทีเราตอ้งการจะเปรียบเทียบไดก้ารวิเคราะห์ในแบบอตัราส่วนนีนักวิเคราะห์

การเงิน เจา้หน้าทีสินเชือและนักลงทุน  นิยมจัดทาํเพือใชดู้สถานะความแข็งแรงของกิจการนัน      

ดูความสามารถของผูบ้ริหารว่าดาํเนินธุรกิจดีหรือไม่และดูฐานะของกิจการว่ามนัคงหรือไม่                 

การวิเคราะห์แบบอตัราส่วนนีจะทาํใหผู้บ้ริหารและนกัวิเคราะห์ทราบถึงสภาพทีแทจ้ริงของกิจการ

ไดดี้ยงิขึน โดยมีการวดัอตัราส่วนทางการเงินเป็น 4 ดา้น  

- อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio)  

- อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพย ์(Asset management ratio)  

- อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability ratio)  

- อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Debt management ratio หรือ Leverage 

ratio)  

2. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน หรือการวิเคราะห์แนวโน้ม (Horizontal 

Analysis or Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากช่วงเวลาหนึงกบัอีกช่วงเวลาหนึง 

ของงบกาํไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน เพือให้ทราบถึงการเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลง     

ในลกัษณะต่าง ๆ 

- เพือวิเคราะห์รายการต่างๆในงบว่ามีรายการใดเพิมขึนหรือลดลงในจาํนวนเงิน              

และเปอร์เซ็นตเ์ท่าใด 

- เพือดูแนวโนม้แต่ละรายการในงบว่าเพิมขึน ลดลง หรือไม่เปลียนแปลง  

- เพือนาํมาพยากรณ์ทางธุรกิจ 

สูตรการใช้คาํนวณ  

อตัราการเพิม(ลด) =  ขอ้มูลปีทีวิเคราะห์ – ขอ้มูลปีฐาน  x 100  

           ขอ้มูลปีฐาน 

อตัราร้อยละของปีฐาน = ขอ้มูลปีทีวิเคราะห์ x 100  

               ขอ้มูลปีฐาน  



16 
 

3. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตัง (Vertical Analysis or Common-size 

Analysis)  เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร้ อ ย ล ะ ที แ สด ง ให้ เ ห็ น ร า ย ละ เ อี ย ด ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย                          

ในแต่ละงบการเงิน โดยใชย้อดรวมของเป็นฐานร่วม  

- ใชใ้นการเปรียบเทียบสดัส่วนต่อยอดขายหรือสดัส่วนต่อสินทรัพยข์องแต่ละรายการ     

ในงบกาํไรขาดทุนหรืองบดุล การวิเคราะห์นีทาํให้เราทราบว่ารายการใดมีสัดส่วน

มากหรือนอ้ยแค่ไหน  

- เพือลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดท้นัท่วงที 

- เพือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของแต่ละปีและแต่ละรายการในงบได ้

สูตรการใช้คาํนวณ  

               อตัรา = ยอดแต่ละรายการในหมวดสินทรัพย ์× 100 

          ยอดสินทรัพยร์วม 

               อตัรา = ยอดแต่ละรายการในหมวดหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ × 100 

          ยอดหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม  

4. การวิเคราะห์โดยจัดทํางบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) เป็นการวิเคราะห์      

ถึงแหล่งทีมาและแหล่งทีใช้ไปของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดในระหว่างงวดบัญชี       

เงินสดของกิจการทีเพิมขึน หรือลดลงนนัไดม้าจากแหล่งใด และมีการใชเ้งินไปในเรืองใด 
 

ขันตอนการวเิคราะห์งบการเงิน 

1.  กาํหนดวตัถุประสงค์ ผูว้ิเคราะห์งบการเงินมีวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์แตกต่าง

กนัไปตามสถานภาพ หรือความต้องการในข้อมูลว่าจะไปใช้ในเรืองใด เมือทราบสถานภาพ               

ขอ งผู ้วิ เค รา ะ ห์จ ะทํา ให้ รู้ ถึ ง คว าม ต้อง ก าร ซึง ทําให้สา มา รถกําห นด จุ ด มุ่ งห ม าย ใน                          

การวิเคราะห์งบการเงินได ้

2.  รวบรวมข้อมูลทีเกยีวข้อง เมือกาํหนดวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินแลว้ 

ต่อจากนันเป็นขันตอนของการรวบรวมข้อมูล เนืองจากผูว้ิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมาย         

ข อ ง ก า ร ใช้ข้อ มู ลแ ต ก ต่ า ง กัน ดัง นัน ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล จึ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม จุ ด มุ่ ง ห ม า ย                                

ของผูว้ิเคราะห์งบการเงิน 

3.  การปรับสภาพข้อมูล  เป็นการปรับรูปแบบของข้อมูล ให้เป็นแบบเดียวกัน                      

ซึงง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูล และการนาํขอ้มูลไปทาํการวิเคราะห์ เช่น การปรับงบการเงิน      

ใหเ้หมาะสมการวิเคราะห์ร้อยละ หรือการวิเคราะห์อตัราส่วน เป็นตน้ 
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4.  การเลือกวิธีวิเคราะห์ การเลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงินควรเลือกให้เหมาะสม       

กบัวตัถุประสงค์ของผูท้าํการวิเคราะห์ บางครังเพือให้ไดร้ายละเอียดและข้อเท็จจริงมากทีสุด 

อาจใชวิธีการวิเคราะห์มากกว่าหนึงวิธี 

5.  การแปลความหมาย  คือ การนาํเอาขอ้เท็จจริงทีปรากฏจากผลการวิเคราะห์มาอธิบาย

ความหมายให้ผูใ้ช้ข้อมูลได้ทราบเพือนําไปประกอบการตัดสินใจ การแปลความหมายนัน         

เป็นขันตอนทีสําคัญทีสุดเพราะตอ้งใชค้วามสามารถ และประสบการณ์ของผูท้าํการวิเคราะห์

ประกอบกับข้อมูลอืน ๆ เพือให้ได้ข้อมูลทีเป็นจริงมากทีสุดรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้อง                      

การปรับสภาพขอ้มูลการเลือกวิธีวิเคราะห์การแปลความหมายการจดัทาํรายงานและสรุปผล 

6.  จดัทํารายงานและสรุปผล การสรุปผลการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบทีเขา้ใจไดง่้าย 

เพือใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถนาํขอ้มูลนนัไปใชป้ระกอบการตดัสินใจได ้

ประโยชน์ของการวเิคราะห์งบการเงิน 

1.  เพือเป็นเครืองมือกลนักรองเบืองตน้สาํหรับการตดัสินใจ โดยเฉพาะเรืองการลงทุน 

2.  เป็นเครืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในอนาคต               

และการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนจากผลกระทบต่าง ๆ 

3.  ทาํใหท้ราบผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไวห้รือไม่ 

4.  ทาํให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นเครืองมือในการประเมินกิจการ           

ในอนาคตได ้

5.  สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสาํหรับผูใ้ชข้อ้มูลจากงบการเงินของกิจการ 

6.  เพือเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงิน                       

และปัญหาอืน ๆ ทีอาจเกิดขึน 

7.  เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละฝ่าย 
 

ข้อจาํกดัในการวเิคราะห์งบการเงิน 

แมว้่าการวิเคราะห์งบการเงินจะเป็นเครืองมือทีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินมากกว่า

การศึกษาจากงบการเงินเพียงอย่างเดียว แต่การวิ เคราะห์งบการเงินก็ มีข้อจ ํากัดต่าง ๆ                      

ทีผูใ้ชง้บการเงินพึงระมดัระวงัก่อนทีจะใชข้อ้จาํกดัต่าง ๆ มีดงันี 

1.  งบการเงินเป็นข้อมูลในอดีต การนําข้อมูลในอดีตมาใช้สําหรับการคาดคะเน

เหตุการณ์ในอนาคตอาจเกิดความผดิพลาดได ้เพราะอาจมีปัจจยัอืนทาํให้เกิดการเปลียนแปลงไป                        

เช่น นโยบายรัฐบาล ส่วนแบ่งการตลาด เทคโนโลย ีคู่แข่นขนั เป็นตน้ 

2.  ตัว เลขทีได้จากกา รประมาณการงบการเงินทีนํามาใช้ในการวิ เคราะห์นัน                        

ตวัเลขหลาย ๆ รายการเป็นตวัเลขทีไดม้าจากการประมาณการ เช่น การตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
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กา รป ระ มา ณ กา รห นีสิ นที ค าด ว่ า จะ เ กิด ขึน  ซึ งก า รป ระ มา ณ รา ยก าร ต่า ง  ๆ  เ หล่ า นี                             

เ ป็ น สิ ง ที ไ ม่ แ น่ น อ น  ดั ง นั น ก า ร ที จ ะ นํ า ตั ว เ ล ข ใ น ง บ ก า ร เ งิ น ม า วิ เ ค ร า ะ ห์                                            

จะตอ้งคาํนึงถึงตวัเลขเหล่านีดว้ย 

3.  นโยบายบัญชี ในการเปรียบเทียบงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ                         

ภายในระหว่างปี หรือเปรียบเทียบกบับริษทัอืน จะไม่สามารถเปรียบเทียบไดถ้า้เลือกนโยบายบญัชี

ทีแตกต่างกนั เช่น นโยบายในการตีราคาสินคา้คงเหลือ การคิดค่าเสือม เป็นตน้ 

4.  การบนัทึกราคาทุน โดยปกติในการบันทึกบัญชีครังแรกมกัจะบนัทึกในราคาทุน 

เนืองจากมีหลักฐานในการบันทึกบัญชี แต่ในปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีสามารถ                      

ประเ มินราคารายการในงบการเงินเพือทีจะปรับปรุงรายการ  ให้แสดงราคายุติธรรม                        

แท น ที รา ค า ทุน ไ ด้  ดัง นัน ใน ก า รวิ เ ค รา ะ ห์ ง บก า ร เ งิ น ก็ ต้อ ง พิ จ าร ณ า ว่ า ร า ยก า ร นัน                        

เป็นรายการทีใชร้าคาทุนหรือเป็นราคาทีประเมินใหม่แลว้ 

5.  ขอ้มูลตวัเลขในงบการเงิน ข้อมูลตวัเลขในงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน       

จะเป็นการแสดงตัวเลขในวันสิ นงวดบัญชี ซึงข้อมูลในวันสิ นงวดบัญชีอาจไม่ใช่ตัวแทน                

ของข้อมูลทังปี และในบางกิจการอาจมีนโยบายในการรายงานข้อมูลในตอนสิ นงวด                      

ใหแ้สดงผลการดาํเนินงานทีดีซึงอาจไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง 

6.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์งบการเงินทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเป็นการ

วิเคราะห์ ขอ้มูลทีเป็นตวัเลขเป็นหลกั แต่การทีจะนาํขอ้มูลเหล่านีไปใชจ้ะตอ้งพิจารณาขอ้มูลอืน ๆ                

ในเชิงคุณภาพประกอบดว้ย 

การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นกระบวนการในการนําข้อมูลทีแสดงไวใ้นงบการเงิน              

มาทาํการจาํแนก แยกแยะ ตีความ ข้อมูลในงบการเงิน ด้วยการหาความสัมพนัธ์ของข้อมูล              

ในงบการเงิน ในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั หรือต่างรอบระยะเวลาบญัชี โดยใชเ้ครืองมือต่าง ๆ 

เ ช่ น  ก า ร ใช้อัต ร า ส่ ว น ท า ง ก า ร เ งิ น  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว น อ น  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว ตัง                                 

การวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดทํางบกระแสเงินสดโดยเริมจากการกําหนดวัตถุประสงค ์                 

ในการวิเคราะห์ การรวบรวมขอ้มูล การปรับสภาพขอ้มูล การเลือกวิธีการวิเคราะห์ และสุดทา้ย   

ซึงเป็นส่วนทีสาํคญัทีสุดคือ การแปลความหมายสรุปผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์แลว้จดัทาํรายงาน

การวิเคราะห์เพือเสนอต่อบุคคลในกลุ่มนัน ๆ และเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนาํข้อมูล     

ไปใชใ้นการตดัสินใจ จะตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัของการวิเคราะห์ดว้ย 

2.1.4  ความหมายเกยีวกบัธุรกจิ   

2.1.4.1 การค้าปลีก  คือ การค้าขายสินค้าหรือบริการแก่ผูบ้ริโภคผ่านทาง         

ช่องทางต่าง ๆ เพือแสวงหากําไร ความต้องการของสินค้าสร้างผ่านการพัฒนาการตลาด            

และการส่งเสริมการขาย เพือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค ผา่นทางห่วงโซ่อุปทาน  
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ในช่วง ค.ศ. 2000 มีการค้าปลีกมากมายทีเกิดขึนออนไลน์  ผ่านทางการจ่าย                   

แบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งผ่านทาง ผูส่้งสารหรือไปรษณีย์ การค้าปลีกย ังคลอบคลุม               

ถึงการบริการอืน ๆ เช่น การส่ง ในขณะเดียวกนัคาํว่า การคา้ปลีก สามารถนาํไปใชเ้มือผูใ้ห้บริการ

สนองความต้องการต่อคนจํานวนมาก เช่น เพือสาธารณะ ร้านค้านันอาจจะอยู่ข้างถนน                

ในย่าน ชุมชน  ศูนย์กา รค้า  ห รือ ถนน คนเดิ น  การ ค้าปลีก  ออน ไลน์ เ ป็ น รูปแ บบหนึ ง                     

ของการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ทีใช้สําหรับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย                    

ซึงเป็นรูปแบบหนึงของการคา้ส่งทีไม่มีหนา้ร้าน 

ปกติแลว้ช้อปปิง หมายถึง การซือผลิตภณัฑ์ ในบางโอกาสการช้อปปิงนันทาํไปเพือ          

ให้ได้มาซึงสิงจาํเป็นเช่น อาหาร และ เสือผา้ แต่ว่า บางทีก็สามารถเป็นกิจกรรมนันทนาการ        

ไดเ้ช่นกนั การชอ้ปปิงนันทนาการรวมไปถึงการชอ้ปปิงผ่านหน้าต่าง ซึงเป็นการเดินดูร้านค้า    

โดยไม่จาํเป็นตอ้งซือ 
 

2.1.4.2  ปิโตรเลยีม หมายถึง "นาํมนัทีไดจ้ากหิน" หรือ นํามันดิบ เป็นของเหลว

ไวไฟทีเกิดจากมนุษย ์ประกอบดว้ยสารผสมซบัซอ้นระหว่างไฮโดรคาร์บอนทีมีนาํหนักโมเลกุล

ต่างกัน กับสารประกอบอินทรีย์ที เป็นของเหลวอืน ๆ ซึงพบในชันธรณีวิทยาใต้ผิวโลก              

เป็นเชือเพลิงซากดึกดาํบรรพ ์เกิดได้จากซากสิงมีชีวิต (มกัเป็นแพลงก์ตอนสัตว์และสาหร่าย) 

จ ํา น ว น ม า ก ทับ ถ ม กัน ใ ต้ หิ น ต ะ ก อ น แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร้ อ น แ ละ ค ว า ม ดัน น้ อ ย ม า ก                                 

จนไม่สามารถมองเห็นไดเ้ลย 

การขุดเจาะนํามันเป็นวิธีการส่วนใหญ่ในการได้มาซึงปิโตรเลียมซึงเป็นขันตอน            

หลงัการศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยา การวิเคราะห์แอ่งตะกอน และลกัษณะหินกกัเก็บปิโตรเลียม

หลงัขุดเจาะขึนมาแลว้ ปิโตรเลียมจะถูกกลนัและแยกเป็นผลิตภณัฑ์บริโภคหลายชนิด ตงัแต่แก๊ส

โซลีนและนํามันก๊าด ไปจนถึงยางมะตอยและตัวทําปฏิกิริยาเคมีซึงใช้ในการทําพลาสติก           

และเภสชัภณัฑ ์นอกจากนี ปิโตรเลียมยงัใชใ้นการผลิตวสัดุอีกหลายชนิด 
 

2.1.4.3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  คือ  อุตสาหกรรมทีนําสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนทีไดจ้ากการกลนันาํมนัดิบและจากการแยกแก๊สธรรมชาติมาใชเ้ป็นวตัถุดิบเพือ

ผลิตเคมีภณัฑต่์าง ๆ แบ่งไดด้งันี 

1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภณัฑข์นัตน้ (Upstream petrochemical industry)  

เป็นการนําสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีได้จากแก๊สธรรมชาติหรือนํามันดิบ               

เช่น เมทานอล เอทิลีนและเบนซีน มาผลิตเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็ก เรียกว่า มอนอเมอร์ 

(monomer) เป็นวตัถุดิบตงัตน้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนัต่อไป 

 



20 
 

2. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภณัฑข์นักลาง (Intermediate petrochemical industry)  

เป็นการนําผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากปิโตรเคมีขนัตน้มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเคมีภณัฑ์    

ขนักลาง เช่น ฟอร์มอลดีไฮด ์เอทิลีนออกไซด ์เอทิลเบนซีน เพือป้อนใหก้บัอุตสาหกรรมขนัปลาย 

เป็นการนาํ มอนอเมอร์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภณัฑข์นัตน้มาผลิตพอลิเมอร์ทีมีขนาดโมเลกุล

ใหญ่ขึน ผลิตภัณฑ์ในขันนีอาจอยู่ในรูปของพลาสติก ว ัตถุดิบทีใช้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์              

ยางสงัเคราะห์ สารซกัลา้ง สารเคลือบผวิ และตวัทาํละลาย ผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมขนัต่อเนือง

อาจนาํไปใชเ้ป็นสารตงัตน้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภณัฑข์นัปลาย (Downstream petrochemical industry)  

เป็นการนาํผลิตภณัฑที์เกิดจากปิโตรเคมีขนัตน้หรือขนักลางไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

เพือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ขันปลาย ผลิตภัณฑ์ทีได้ในขนันีอาจอยู่ในรูปของพลาสติก วตัถุดิบทีใช้

ผลิ ต เ ส้น ใย สัง เค ร าะ ห์  ยา งสัง เ ค รา ะห์  สาร ซัก ล้า ง  สาร เค ลือ บผิว และตัวทําละลา ย                          

ผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมขนัปลายนี อาจนาํไปใชเ้ป็นสารตงัตน้ในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ 
 

2.1.4.4 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  คือ ผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้ โดยมีว ัตถุดิบหลัก                

มาจากการปิโตรเลียม ซึงมีหลากหลายประเภทมาก ตงัแต่พลงังานต่าง ๆ เช่นนาํมนั หรือ แก๊ส แลว้ 

อีกทงัใชเ้ป็นวตัถุดิบตงัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ก๊าซต่าง ๆ ไปจนกระทั งเม็ดพลาสติก    

เส้นใยสังเคราะห์ อะไรก็แลว้แต่ทีมีตน้กาํเนิดมาจากปิโตรเลียมอาจกล่าวได้ว่าเป็น ผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเคมี ทงัสิน เชือเพลิงปิโตรเลียม มีหลายรูปแบบ กล่าวคือ 

1.  แก๊สธรรมชาติและแก๊สหุงตม้ (LPG) เป็นผลิตภณัฑที์มีจุดเดือดตาํมาก มีสถานะเป็น

ก๊าซทีอุณหภูมิหอ้งดงันนั ในการเก็บรักษาตอ้งเพิมความดนั หรือลดอุณหภูมิให้ก๊าซเปลียนสภาพ

เป็นของเหลวเมือลุกไหมจ้ะใหค้วามร้อนสูงและมีเปลวทีสะอาดไม่มีสีประโยชนใ์ชเ้ป็นแก๊สหุงตม้ 

เป็นเชือเพลิงสาํหรับรถยนต ์รวมทงัเตาเผา เตาอบต่าง  ๆ

2. เชือเพลิงเหลว แบ่งเป็น 

- นาํมนัเบนซิน (gasoline) เป็นเชือเพลิงทีใชก้บัเครืองยนต์มาก โดยใชจุ้ดระเบิด 

ทีหัวเทียน นํามันเบนซินทีมีเลขออกเทนตํา จะมีราคาถูก เพราะการเผาไหม้เชือเพลิงไม่ดี               

จึงมีการเติมสารจาํพวกเตตระเอธิลเลต หรือสารเมทิลเทอร์เธียรีบิวทิลอีเธน (MTBE) ลงไปเพือให้

เบนซินมีคุณภาพดีขึน ใกลเ้คียงกบัเบนซินทีมีเลขออกเทนสูง 

- นํามันก๊าด (kerosene) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม            

ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก  เ ดิ ม ใ ช้ สํ า ห รั บ จุ ด ต ะ เ กี ย ง เ ท่ า นัน  แ ต่ ปั จ จุ บั น  มี ก า ร ใ ช้ป ร ะ โ ย ช น์                             

อย่ า ง อื น ไ ด้ห ลา ย ท า ง  เ ช่ น  ใช้ เ ป็ น ส่ ว น ผ สม ใน ย า ฆ่ า แม ลง  สี ท า บ้า น  นํา มัน ขัด เ ง า                           
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และนาํยาทาํความสะอาด ใชเ้ป็นเชือเพลิงสาํหรับรถแทรกเตอร์ และเป็นเชือเพลิงในการเผาเครือง

เคลือบดินเผา 

- นาํมนัดีเซล (Diesel) ใชก้บัเครืองยนต์ทีมีการทาํงานแตกต่างจากเครืองยนต์

เบนซิน เพราะต้องการความร้อนในลูกสูบทีเกิดจากการอดัอากาศสูงมกัใช้กับเครืองกาํเนิด

ไฟฟ้า รถแทรกเตอร์ หวัจกัรรถไฟ รถบรรทุก รถโดยสาร และเรือประมง 

- นํามนัเตา (fuel oils) เป็นเชือเพลิงสําหรับเตาหมอ้นํา เตาเผา หรือเตาหลอม              

ในโรงงานอุตสาหกรรม ใชก้บัเครืองยนตเ์รือเดินสมุทร เครืองกาํเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
 

2.2 แนวคดิเกยีวกบัการวเิคราะห์องค์กร 
 

2.2.1  แนวคดิของ  SWOT   

 แนวคิดของ  SWOT หมายถึง การวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน       

คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันนัการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกไดว้่าเป็นการ

วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพือให้รู้ตนเอง 

รู้จักสภาพแวดล้อมทีชัดเจน และวิ เคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิ เคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ                       

ทงัภายนอกและภายในองค์กร ซึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์กรทราบถึงการเปลียนแปลงต่าง ๆ    

ทีเกิดขึนภายนอกองค์กร ทังสิงทีได้เกิดขึนแล้วและแนวโน้มการเปลียนแปลงในอนาคต                 

รวมทังผลกระทบของการเปลียนแปลงเหล่านีทีมีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน                        

และความสามารถด้านต่าง ๆ ทีองค์กรมีอยู่ซึงข้อมูลเหล่านีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก                     

ต่อการกาํหนดวิสยัทศัน์ การกาํหนดกลยุทธ์และการดาํเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดบัองค์กร               

ทีเหมาะสม 
 

องค์ประกอบของ SWOT 
 

 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นปัจจัยภายในทีมีผลดี            

ต่อการดาํเนินงานขององค์กร ซึงองค์กรจะตอ้งคน้หาความสามารถทีโดดเด่น เพือนาํมากาํหนด

เป็นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลกัษณะการบริหารงานขององค์กร เช่น องค์กรภาครัฐนํากลยุทธ์

เพือให้การดาํเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือตามแผนทีวางไว ้ส่วนองค์กรธุรกิจนาํจุดแข็ง     

มากาํหนดเป็นกลยทุธเ์พือใหมี้ความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แข่งทางดา้นการตลาด 

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ เป็นปัจจัยภายใน                 

ทีมีผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององค์กร เช่น ขาดบุคลากรทีมีความรู้

ความสามารถเฉพาะด้าน เครืองมือเครืองใช้ขาดคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน ทาํให้องค์กร           

ไม่สามารถนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
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 O มาจากOpportunities หมายถึง โอกาส การทีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษัท               

เอือประโยชน์หรือส่งเสริมการดาํเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโอกาสนัน

เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน                  

นักการตลาดทีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่ เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนัน                   

เช่น การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคานาํมนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 

 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ทีเป็นภยัคุกคามต่อการดาํเนินงาน

ขององค์กร เป็นปัจจัยภายนอกทีไม่สามารถแก้ไขเปลียนแปลงได้ นอกจากการควบคุม                      

และวิเคราะห์เพือหาแนวทางป้องกนัใหไ้ดรั้บผลกระทบหรือมีความเสียหายนอ้ยลง 
 

2.2.2  แนวคดิของหลกั  PDCA 

แนวคิดของหลกัPDCA หมายถึง วงจรทีพฒันามาจากวงจรทีคิดค้นโดย วอล์ทเตอร์        

ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติสําหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี    

เริมเป็นทีรู้จักกันมากขึนเมือ เอดวาร์ด เดมมิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์้านการ                 

บริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเครืองมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการทาํงานของพนักงาน

ภายในโรงงานใหดี้ยงิขึน และช่วยคน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขนัตอนการผลิตโดยพนกังานเอง

จนวงจรนีเป็นทีรู้จกักนัในอีกชือว่า “วงจรเดมมิง”  ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใชว้งจร PDCA นัน

สามารถนาํมาใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรม จึงทาํใหเ้ป็นทีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากขึนทวัโลก 
 

องค์ประกอบของ PDCA 
 

 1. วางแผน(Plan) หมายถึง การวางแผนการดาํเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง  

การกาํหนดหวัขอ้ทีตอ้งการปรับปรุงเปลียนแปลง ซึงรวมถึงการพฒันาสิงใหม่ๆ การแกปั้ญหาที

เกิดขึนจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมาย หรือวัต ถุประสงค์                      

ของการดาํเนินงานการจัดอันดับความสําคัญของ เป้าหมาย กาํหนดการดาํเนินงาน กาํหนด

ระยะเวลาการดาํเนินงาน กาํหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้าํเนินการและกาํหนดงบประมาณทีจะใช ้ 

การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการดําเนินงาน                    

การวางแผนยงัช่วยใหเ้ราสามารถคาดการณ์สิงทีเกิดขึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง  ๆ 

ทีอาจเกิดขึนได ้
 

 2.  ปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึง การดํา เนินการตามแผน อาจประกอบด้วย                 

การมีโครงสร้างรองรับการดํา เ นินการ  เ ช่น  คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ                        

มีวิ ธีการดํา เนินการ เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการ เรียน การสอน                            
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มีการแสดงความจํานงขอรับนักศึกษาไปย ังมหาวิทยาลัย และมีผลของการดําเนินการ                         

เช่น รายชือนกัศึกษาทีรับในแต่ละปี 
 

 3.  ตรวจสอบการปฏิบัตติามแผน (Check) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบดว้ย 

การประเมินโครงสร้างทีรองรับ การดําเ นินการ การประเมินขันตอนการดํา เนินงาน                      

และการประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนทีได้ตังไว ้ โดยในการประเมินดังกล่าว       

สามารถทาํได้เอง โดยคณะกรรมการทีรับผิดชอบแผนการดําเนินงานนันๆ ซึงเป็นลกัษณะ                  

ของการ ประเมิน ตนเอง  โดยไม่ จ ํา เ ป็นต้องตังคณ ะกรรม การ อีก ชุ ดมาประ เมินแผ น                        

หรือไม่จาํเป็นตอ้งคิดเครืองมือหรือแบบประเมินทียุง่ยากซบัซอ้น 
 

 4.  ปรับปรุงแกไข (Act) หมายถึง การนาํผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย 

การนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์ ว่ามีโครงสร้าง หรือขนัตอนการปฏิบติังานใดทีควรปรับปรุง

หรือพฒันาสิงทีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยงิขึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดาํเนินการใหม่ทีเหมาะสม 

สาํหรับการดาํเนินการในปีต่อไป 
 

2.3 ทฤษฎเีกยีวกบัการบญัชี 

2.3.1 หลกัการจดัทําบัญชีตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทัวไป 

หลกัการจดัทาํบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทั วไป  หมายถึง  ประเพณีนิยม 

กฎเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ซึงอธิบายให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีทีใช้กันโดยทั วไป    

สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดขอ้สมมุติทางการบญัชีไว้

ในแม่บทการบญัชี 2 ขอ้ คือ 

1.  เกณฑ์คงค้าง งบการเงินจัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์คงค้างเพือให้บรรลุว ัตถุประสงค ์        

ดังทีกล่าวมาแล้วภายใต้เกณฑ์คงค้าง รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมือเกิดขึน                

มิใช่เมือมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบนัทึกบญัชี 

และแสดงในงบการเ งินตามงวดที เ กียวข้อง  งบการเ งินทีจัดทํา ขึนตามเกณฑ์คงค้าง                       

นอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู ้ใช้งบการเงินเกียวกับรายการค้าในอดีตทีเกียวข้องกับการรับ                    

และจ่ายเงินสดแล้ว ยงัให้ข้อมูลเกียวกับภาระผูกพนัทีกิจการต้องจ่ายเป็นเงินสดในอนาคต        

และขอ้มูลเกียวกบัทรัพยากรทีจะได้รับเป็นเงินสดในอนาคตดว้ย ดงันัน งบการเงินจึงสามารถ         

ให้ข้อมูลเกียวกับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตซึงเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้งบการเงิน           

ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2.  การดาํเนินงานต่อเนือง โดยทั วไปงบการเงินจัดทาํขึนตามข้อสมมติทีว่ากิจการ           

จะดาํเนินงานอย่างต่อเนืองและดาํรงอยู่ต่อไปในอนาคต ดงันัน จึงสมมุติว่ากิจการไม่มีเจตนา            



24 
 

หรือมีความจาํเป็นทีจะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคญั หากกิจการ             

มีเจตนาหรือความจําเป็นดังกล่าว งบการเงินต้องจัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์อืนและต้องเปิดเผย

หลกัเกณฑที์ใชใ้นงบการเงินดว้ย 

 

2.3.1.1 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด  

วัตถุประสงค์ ข้อมูลเกียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน      

เ พือ ใช้เ ป็น เ กณ ฑ์ใน การ ปร ะเมิ นคว ามสาม ารถของ กิจ การ ในก ารก่ อให้ เ กิ ด เ งิ นสด                       

และรายการเทียบเท่าเงินสด และความตอ้งการใช้ กระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสินใจ       

เชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจะตอ้งมีการประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าว 

วตัถุประสงค์ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี คือ เพือเป็นการให้ขอ้มูลเกียวกบัการเปลียนแปลง    

ในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเ งินสด                    

ซึงจ ําแนกกระแสเงินสด ในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิ จกรรมดํา เนินงาน                  

กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน  

  ขอบเขต  

  1. กิจการต้องจัดทาํงบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี    

ฉบับนีและต้องนําเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหนึงของงบการเงินของกิจการทีนําเสนอ        

ในแต่ละรอบระยะเวลา  

2.  มาตรฐานการบัญชีฉบบันีใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2559)      

เรือง งบกระแสเงินสด  

3.  ผูใ้ชง้บการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใชเ้งินสดและรายการ

เ ที ย บ เ ท่ า เ งิ น ส ด อ ย่ า ง ไ ร โ ด ย ไ ม่ ขึ น อ ยู่ กั บ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ข อ ง กิ จ ก า ร                                    

และ ไม่ ขึ นอ ยู่กับว่ า เ งิ นสดจะ ถือ เป็ น ผลิ ตภัณฑ์ข อง กิจ การ หรื อไม่  ซึ งอ าจ เ ป็น กร ณี                      

ของสถาบันการเงินกิจการย่อมต้องการเงินสด ด้วยเหตุผลพืนฐานทีเหมือนกนั อย่างไรก็ตาม 

กิจกรรมหลกัทีก่อให้เกิดรายได้ของกิจการอาจแตกต่างกันไปนันคือ กิจการต้องการเงินสด             

เพือใช้ในการดาํเนินงาน เพือชําระภาระผูกพัน และเพือจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุน ดังน้ ั น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดใหทุ้กกิจการตอ้งนาํเสนองบกระแสเงินสด 

2.3.1.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได้     

วตัถุประสงค์ มาตรฐานการบัญชีฉบับนีมีวตัถุประสงค์เพือกาํหนดวิธีการปฏิบัติ         

ทางบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดป้ระเด็นหลกัของการบญัชีเกียวกบัภาษีเงินไดอ้ยู่ทีการรับรู้ผลกระทบ

ทางภาษีทงัในงวดปัจจุบนัและอนาคตจาก 
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(ก )  กา ร ไ ด้รั บ ป ระ โ ย ชน์ ใน อน า ค ตซึ ง มู ลค่ า ต าม บัญ ชีข อ ง สิน ท รั พ ย ์                   

และการจ่ายชําระในอนาคตซึงมูลค่าตามบัญชีของหนีสิน ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน           

ของกิจการ  

(ข) รายการและเหตุการณ์อืนของงวดปัจจุบนัทีรับรู้ในงบการเงินของกิจการ

หลกัการพืนฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสิน คือกิจการทีเสนอรายงานคาดว่าตนจะไดรั้บ

ประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชําระมูลค่าตามบัญชีของหนีสิน                 

หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์              

หรือการจ่ายชาํระมูลค่าตามบัญชีของหนีสินดังกล่าวจะมีผลทาํให้กิจการตอ้งจ่ายภาษีเงินได ้      

ในอนาคตเพิมขึน (หรือลดลง) จากจาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือ

การชาํระหนีสินนนัไม่มีผลกระทบทางภาษีมาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(หรือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี) โดยมีข้อยกเว ้น      

บางประการมาตรฐานการบญัชีฉบบันี กาํหนดใหกิ้จการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการ

และเหตุการณ์อืน ในลกัษณะเดียวกนักบัทีบนัทึกรายการและเหตุการณ์อืนนัน ดงันันหากกิจการ

รับรู้รายการและเหตุการณ์อืนในกําไรหรือขาดทุน กิจการจะต้องรับรู้ ผลกระทบทางภาษี               

ทีเกียวขอ้งในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อืนทีไม่ได้รับรู้ในกาํไร  

หรือขาดทุน ( รับ รู้ในกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อืนหรือรับ รู้ตรงไปย ัง ส่วนของเจ้าข อง)                      

กิจการต้องบันทึกรายการภาษีทีเกียวข้องกับรายการทีไม่ได้รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนนัน               

(รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของเช่นกนั) ในทาํนองเดียวกนั 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากการ

รวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจานวนกาํไรจากการซือในราคาตาํกว่ามูลค่า

ยติุธรรมนอกจากนี มาตรฐานการบญัชีฉบบันียงักาํหนดเกียวกบัการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตัดบัญชีที เ กิดจา กผลขาดทุนทางภาษี ทีย ังไม่ได้ใช้หรือเค รดิตภาษี ที ย ังไม่ได้ใช ้                     

การแสดงรายการภาษีเงินไดใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันีตอ้งถือปฏิบติักบัวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินได ้

2.ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนีภาษี เงินได้หมายถึง ภาษีทังหลายของกิจการ                   

ทังภายในประเทศและต่างประเทศทีคํานวณจากกําไรทางภาษีรวมทังภาษีซึงบริษัทย่อย           

บริษัทร่วม และการร่วมการงานต้องจ่าย เนืองจากการจําหน่ายเงินกําไรให้แก่ กิจการ                      

ทีเสนอรายงาน เช่น ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 

3. มาตรฐานการบญัชีฉบบันีไม่ไดก้าํหนดวิธีการบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล       

(ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัที20 (ปรับปรุง 2560) เรือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
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และการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมือมีการประกาศใช)้) หรือเครดิตภาษี

จากการลงทุน อยา่งไรก็ดีมาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดวิธีการบญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราว

ทีอาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดงักล่าว 
 

2.3.1.3 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง  

วตัถุประสงค์ มาตรฐานการบญัชีฉบบันีมีวตัถุประสงค์ทีจะกาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชี

เกียวกบัรายไดแ้ละตน้ทุน ของสญัญาก่อสร้าง ประเดน็หลกัทางการบญัชีทีเกียวกบัสญัญาก่อสร้าง 

คื อ  ก า ร ปั น ส่ ว น ร า ย ไ ด้  แ ล ะ ต้ น ทุ น ใ ห้ กั บ ง ว ด บั ญ ชี ที มี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง เ นื อ ง จ า ก                                 

ลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่  มีว ันทีเริ มต้นก่อสร้างกับวันทีสิ นสุดการก่อสร้าง                        

ต่างรอบบัญชีกัน  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ใช้ เกณฑ์การ รับ รู้รายการตามทีระบุไว ้                      

ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) เพือกําหนดว่าเมือใด                   

กิจการควรรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างทีเกิดขึนเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย                

ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี ยงัได้ให้แนวทางปฏิบัติ

เกียวกบัการนาํเกณฑด์งักล่าวไปถือปฏิบติั 

ขอบเขต  

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนีตอ้งถือปฏิบัติกับการบญัชีสําหรับสัญญาก่อสร้างในงบ

การเงิน ของกิจการทีรับงานก่อสร้าง 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบบันีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559)   

เรือง สญัญาก่อสร้าง 
 

2.3.1.4   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้  

วัตถุประสงค์  กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)                   

ใหค้าํนิยามไวว้่า รายได ้หมายถึง  การเพิมขึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชี

ในรูปกระแสรับหรือการเพิ มขึนของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนีสินซึงส่งผลให ้                 

ส่วนของเจา้ของเพิมขึน ทงันีไม่รวมถึงเงินทุนทีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ รายได้

ตามคํานิยามรวมถึง  รายได้ซึงเ กิด ขึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและ ผลกํา ไร                 

รายไดมี้ชือเรียกต่างๆกนั เช่น รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการให้บริการ รายไดค่้าธรรมเนียม 

รายไดด้อกเบีย รายไดเ้งินปันผลรายไดค่้าสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบญัชีฉบบันี มีวตัถุประสงค์เพือ

กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายได้ซึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณ์บางประเภท                

ประเดน็หลกัทางการบญัชีสาํหรับรายได ้คือ การกาํหนดว่าเมือใดกิจการรับรู้รายการเป็นรายได ้

รายไดต้อ้งรับรู้เมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ 

จะเข้าสู่กิจการและกิจการสามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการดังกล่าว          
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ได้อย่างน่าเชือถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนีระบุถึงสถานการณ์ทีเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได ้           

และใหแ้นวทางในการปฏิบติัสาํหรับแต่ละสถานการณ์  

 ขอบเขต  

1.  มาตรฐานการบญัชีฉบับนีต้องถือปฏิบติกับการบัญชีสําหรับรายได้ทีเกิดขึน             

จากรายการหรือเหตุการณ์ต่อไปนี  

  1.1 การขายสินคา้ 

  1.2 การใหบ้ริการ  

  1.3 การใหผูอื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการซึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของดอกเบีย  

 ค่าสิทธิ และเงินปันผล  

2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559)  

เรือง รายได ้ 

3. สินค้า หมายรวมถึง สินค้าทีกิจการผลิตหรือทีซือมาเพือขายต่อ เช่น สินค้า                      

ทีซือมาโดยกิจการ คา้ปลีก หรือทีดินและอสงัหาริมทรัพยอื์นทีกิจการถือครองไวเ้พือขายต่อ 

4. ตามปกติ การใหบ้ริการ หมายถึง การทีกิจการไดป้ฏิบติังานตามทีตกลงไวใ้นสัญญา

ตลอดช่วงเวลาทีตกลงกันซึงอาจเป็นการให้บริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา               

สาํหรับรายได้ซึงเกิดจากสัญญาการให้บริการทีเกียวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา       

เช่น การใหบ้ริการดา้น การจดัการโครงการ หรืองานดา้นสถาปัตยกรรม มาตรฐานการบญัชีฉบบันี 

ไม่ครอบคลุมถึงรายได ้ทีเกิดขึนจากสัญญาดงักล่าว เนืองจากรายไดจ้ากการให้บริการ ดงักล่าว     

มีวิธีปฏิบติัตามทีระบุไว ้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

(เมือมีการประกาศใช)้  

5. การใหผู้อื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของ  

  5 . 1  ด อ ก เ บี ย  ซึ ง เ ป็ น ค่ า ต อ บ แ ท น อัน เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ห้ผู ้ อื น ใ ช้ เ งิ น ส ด                       

รายการเทียบเท่าเงินสด หรือจาํนวนคา้งรับของกจิการ  

  5.2  ค่าสิทธิ ซึงเป็นค่าตอบแทนจากการใหผู้อื้นใชสิ้นทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ 

ตวัอยา่งเช่น สิทธิบตัร เครืองหมายการคา้ ลิขสิทธิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

  5.3  เงินปันผล ซึงเป็นส่วนแบ่งกาํไรทีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตาม

สดัส่วนของเงินลงทุนทีถือ  

6.  มาตรฐานการบญัชีฉบบันีไม่ครอบคลุมถึงรายไดที้เกิดจาก  

  6.1  สญัญาเช่า (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2560) เรือง สญัญาเช่า  

  6.2  เงินปันผลซึงเกิดจากเงินลงทุนทีถือปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ดูมาตรฐาน

การบญัชี  ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2560) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้)   
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  6.3  สญัญาประกนัภยัทีอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2560) เรือง สญัญาประกนัภยั (เมือมีการประกาศใช)้  

  6.4 การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน

ทางการเงิน หรือการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินดงักล่าว (ดูมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที 39 เรือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงิน (เมือมี การประกาศใช)้)  

  6.5  การเปลียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอืน  

  6.6 การรับรู้รายการเมือเริมแรกและการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ชีวภาพ ทีเกียวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41    

(ปรับปรุง 2560) เรือง เกษตรกรรม (เมือมีการประกาศใช)้)  

  6.7  การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมือเริมแรก (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 41 

(ปรับปรุง 2560) เรือง เกษตรกรรม (เมือมีการประกาศใช)้)  

  6.8  การขุดสินแร่  
 

2.3.1.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง การเปิดเผยข้อมลู

เกยีวกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน 

วตัถุประสงค์  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีัมีวตถุัประสงค์เพือกาํหนดให้กิจการเปิดเผย

ขอ้มูลเพือช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินเรืองดงัต่อไปนีได ้ 

1.1 ลกัษณะของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการอืนและความเสียงทีเกียวขอ้ง  

1.2 ผลกระทบของส่วนได้เสียเหล่านันทีมีต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน    

และกระแสเงินสดของกิจการ  

การบรรลุวตถุัประสงค์  

2. เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นยอ่หนา้ที 1 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี  

2.1 ดุลยพินิจและขอ้สมมติทีสาํคญัซึงกิจการใชใ้นการกาํหนด  

2.1.1 ลกัษณะของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการอืนหรือในการงานอืน  

2.1.2 ประเภทของการร่วมการงานทีกิจการมีส่วนไดเ้สีย  

 2.1.3 กิจการเป็นไปตามคาํนิยามของกิจการทีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน  

(หากกจิการเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน) 

2.2 ขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการดงัต่อไปนี  

2.2.1 บริษทัยอ่ย  

2.2.2 การร่วมการงาน และบริษทัร่วม  
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2.2.3 กิจการซึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัทีไม่ถูกควบคุมโดยกิจการ (กิจการ

ซึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม) 

3. หากการเปิดเผยข้อมูลตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี     

รวมถึงการ เปิดเผยข้อมูลตามทีกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเ งินฉบับอืนๆ                   

ไม่ทําให้บรรลุว ัตถุประสงค์ในย่อหน้าที 1 แล้วกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทีจ ํา เป็นเพิมเติม        

เพือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์น้นัได ้4 กิจการตอ้งพิจารณาระดบัของรายละเอียดของขอ้มูล   

ทีจ ํา เป็นต้องเปิดเผยเพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตามทีกล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควร                   

ใหค้วามสาํคญักบัขอ้กาํหนดแต่ละขอ้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมากน้อยเพียงใด 

ท้ ั งนีกิจการต้องทําการรวมหรือแยกการเปิดเผยข้อมูลเพือทําให้ข้อมูลซึงเป็นประโยชน์                

ไม่ถูกบดบงัดว้ยรายละเอียดทีไม่มีนัยสําคัญในปริมาณมากหรือจากการนํารายการทีมีลกัษณะ       

ทีแตกต่างกนัไปรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั  

ขอบเขต  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีต้องถือปฏิบติักับกิจการซึงมีส่วนได้เสีย         

ในกิจการ ดงัต่อไปนี  

1.1 บริษทัยอ่ย  

1.2 การร่วมการงาน (กล่าวคือการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้)  

1.3 บริษทัร่วม  

1.4 กจิการซึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม  

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีไม่ใหถื้อปฏิบติักบั 

2.1โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือโครงการผลประโยชน์          

ระยะยาวอืนของพนักงานซึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง ผลประโยชนขอ์งพนกังาน (เมือมีการประกาศใช)้  

2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการซึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 

(ปรับปรุง 2560) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือมีการประกาศใช)้ อยา่งไรกต็าม   

2.2.1 หากกิจการมีส่วนได้เสียในกิจการซึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว           

ซึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม โดยทีกิจการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงอย่างเดียว           

ในการจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ใหกิ้จการตอ้งปฏิบติัตาม    ขอ้กาํหนด  

2.2 .2  กิ จก าร ทีดํา เ นิน ธุร กิจ ด้า นก าร ลง ทุน ทีจัดทํา ง บก าร เ งิ น                

โดยทีบริษัทย่อย ท้ ั งหมดของกิจการถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร หรือขาดทุน                  

ตามทีกาํหนดไวใ้นยอ่หนา้ที 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2560) 
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เรือง งบการเงินรวม (เมือมีการประกาศใช)้ ต้องเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกับกิจการทีดาํเนินธุรกิจ              

ดา้นการลงทุนทีถูกกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี   

2.3 ส่วนได้เสียทีถือโดยกิจการทีเข้าร่วมการงานแต่ไม่ได้มีการควบคุมร่วม        

ในการร่วมการงาน ยกเวน้ในกรณีทีส่วนไดเ้สียนันส่งผลให้กิจการนันมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญั 

เหนือการร่วมการงาน หรือเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการซึงมีโครงสร้างเฉพาะตวั  

2.4 ส่วนไดเ้สียในกิจการอืนทีบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับ ที9  เ รือ ง  เค รื องมื อทา งก ารเ งิน  ( เ มือมี ก าร ประ กา ศใช้ )  อ ย่าง ไร ก็ตา มใน กร ณี                               

ตามทีกล่าว ต่อไปนี กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี   

2.4.1 เมือส่วนไดเ้สียนันเป็นส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมค้า     

ทีวดัมูลค่า ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 

2560) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมือมี การประกาศใช)้  

2.4.2 เมือส่วนได้เสียน้ ั นเป็นส่วนได้เสียในกิจการซึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตวัซึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที  3 

 

 

 วธิีการดําเนินงาน  

  การจัดทาํโครงการครังนีเพือการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 

ซึงประกอบการธุรกิจประเภท โรงกลั นปิโตรเลียม และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม                  

แบบครบวงจร รวมทังการผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ และเคมีภัณฑ์อืน ๆ                 

โดยทาํการวิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร เพือนาํมาวางแผนแกไ้ขปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงิน

ของบริษทั โดยมีงบการเงินระยะเวลา 3 ไตรมาส พร้อมทงัวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่ง     

ทีมีธุรกิจประเภทเดียวกนั 

  คณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการจดัตงับริษทัจาํลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี 

โดยมีขนัตอนดงันี 

  3.1  บริษทั  และระยะเวลา 

  3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร 

  3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน 

  3.4  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 
 

3.1 บริษัทและระยะเวลา 

3.1.1 บริษัท 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน)  

สถานทีตัง  สํานักงานใหญ่ : เลขที 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน                

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประกอบการธุรกิจประเภท โรงกลนัปิโตรเลียม และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม                  

แบบครบวงจร รวมทงัการผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑอื์น ๆ   
     

3.1.2 ระยะเวลา 

 งบการเงินทีใช้ในการวเิคราะห์และจดัทําโครงการ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

2. งบกาํไรขาดทุนเบ็ดสร็จ 

3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (นาํเสนอแบบยอ่)
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รอบระยะเวลาบัญชีทีใช้ แบ่งเป็น 3 ไตรมาส ได้แก่ 

  ไตรมาส 1 เริมตงัแต่  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 

  ไตรมาส 2 เริมตงัแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 

  ไตรมาส 3 เริมตงัแต่  1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561 
 

3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองค์กร 
 

3.2.1 มาตรฐานการดําเนินธุรกจิ 
 

บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct)              

มาใชโ้ดยนโยบายต่างๆ ภายใตม้าตรฐานการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ถือเป็นนโยบายหลกัของบริษทั

ซึงผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัจะตอ้งทาํความเขา้ใจ และนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัดในทุกๆ ปีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัถูกคาดหมายให้ทาํการทบทวนนโยบาย

หลักเหล่านีพร้อมยืนย ันการทบทวนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทนอกจากนี                  

ไดจ้ดัใหมี้การอบรมเพือทบทวนนโยบายหลกัเหล่านี หรือประเด็นสาํคญัอืนๆ เพือเพิมความเขา้ใจ 

และสามารถนาํไปเป็นแนวทางปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระยะๆ อาทิเช่น บริษทัจดัให้มีการอบรม

เกียวกบันโยบายการต่อตา้นการคอรัปชนัใหแ้ก่พนกังานในตาํแหน่งทีกาํหนดทุกปี 

นโยบายหลกั 17 ประการของมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 

- นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- นโยบายเกียวกบัการขดักนัแห่งผลประโยชน ์

- นโยบายเกียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

- นโยบายเกียวกบัการเป็นกรรมการในบริษทัอืน 

- นโยบายเกียวกบัการใหข้องขวญัและการเลียงรับรอง 

- นโยบายเกียวกบักิจกรรมทางการเมือง 

- นโยบายเกียวกบัการปฏิบติังานระหว่างประเทศ 

- นโยบายต่อตา้นการผกูขาด 

- นโยบายเกียวกบัเรืองสุขอนามยั 

- นโยบายเกียวกบัสิงแวดลอ้ม 

- นโยบายเกียวกบัความปลอดภยั 

- นโยบายเกียวกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 

- นโยบายเกียวกบัความสมัพนัธก์บัลูกคา้และคุณภาพสินคา้ 

- นโยบายเกียวกบัเครืองดืมทีมีแอลกอฮอลแ์ละยาเสพติด 
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- นโยบายเกียวกบัการใหโ้อกาสในการจา้งงานอยา่งเท่าเทียมกนั 

- นโยบายเกียวกบัการคุกคามผูอื้นในสถานทีปฏิบติังาน 

- นโยบายการต่อตา้นการคอรัปชนั 

บริษัทยึดมั นในมาตรฐานการดํา เนินการธุรกิจและการต่อต้านการคอรัปชั น               

บริษทัไดรั้บเอาแนวทางการปฏิบติัตามกฏหมายการต่อตา้นการคอรัปชนัมาจากบริษทัเอ็กซอน   

โมบิล คอร์ปอเรชั น ซีงครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายต่อต้านการคอรัปชั น             

ของสหรัฐอเมริกา The U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) และกฏหมายการต่อตา้น    

การรับสินบนของประเทศองักฤษ The United Kingdom Bribery Act และมาตรฐานโลก              

ในการต่อตา้นการคอรัปชนั รวมทงัรายละเอียดโปรแกรมการปฏิบติัตามกฏหมายการต่อตา้นการ

คอรัปชนั บริษทัห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ซึงดาํเนินการใดๆ    

ในนามของบริษทักระทาํการให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีหรือตวัแทนของรัฐบาลใดๆ โดยมีเจตนา        

ทีจะใหบ้ริษทัไดรั้บผลประโยชน์ในทางทีไม่ถูกตอ้ง 
 

1.2.2 ระบบการควบคุมภายในกจิการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย)  จ ํากัด (มหาชน)                   

ประเมินและสอบทานอย่างอิสระถึงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั                

เพือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลกัการการกํากับดูแลกิจการทีดีและกรอบการควบคุมภายใน         

ของ COSO ซึงเป็นกรอบแนวคิดการควบคุมภายในทีเป็นทียอมรับกนัโดยทวัไป รวมถึงสอบทาน

รายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ภายในเกียวกับประเด็นทีพบและข้อเสนอแนะ            

จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็ น                               

ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิผล เป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี               

และกรอบการควบคุมภายในของ COSO โดยสามารถสรุปประเด็นสาํคญัไดด้งัต่อไปนี 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรทีบริษัท ใช้อยู่ในปัจจุบันนีมีความเหมาะสม                   

และมีประสิทธิผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายทีก ําหนดให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งยึดถือจรรยาบรรณในระดบัสูงสุดอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบติังาน 

และหลีกเลียงการปฏิบัติในลกัษณะทีก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวักบัของบริษทั นอกจากนี บริษทัยงัคาดหวงัให้การดาํเนินธุรกรรม

ตอ้งเป็นไปอย่างเทียงธรรม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อกันระหว่างพนักงานเอง หรือธุรกรรม         

ทีทาํกบัผูข้ายสินคา้ ลูกคา้ และบุคคลอืน 
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การบริหารความเสียง 
บริษทัใชก้ระบวนการทีเขม้งวดในการประเมินความเสียง และบริหารจดัการความเสียง

ในทุกดา้นทุกส่วนงานธุรกิจ โดยบริษทัมีกระบวนการในการวิเคราะห์ และประเมินความสาํคญั

ของความเสียง และการกาํหนดมาตรการในการจาํกดัเพือลดความรุนแรงจากผลกระทบดงักล่าว

เท่าทีจะเป็นไปได้ มีการนําเอาแผนการบริหารความเสียงมาแทรกไว้ในในกระบวนการ 

บริหารงานและธุรกิจของบริษทั โดยคาํนึงถึงความเสียงทงัจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

ตลอดจนมีการออกแบบ ใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามแผนการบริหารจดัการความเสียง

เพือใหแ้น่ใจว่ามีการนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิผล และมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
 

การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัมีการกาํหนด และใชคู่้มือการมอบหมายอาํนาจและวงเงินอาํนาจอนุมติัรายการ     

ของผูบ้ริหาร (Delegation of Authority Guide) ซึงเป็นกรอบทีช่วยให้แน่ใจว่ามีการระบุวงเงิน   

และวิธีการอนุมติัรายการแต่ละประเภท ของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัชนั อย่างชดัเจน โดยระบบ

การมอบหมายอํานาจนีก็ เ พือให้ฝ่ายจัดการมั นใจได้ว่า  การตัดสินใจในธุรกรรมต่าง ๆ                        

ไดรั้บการอนุมติัอยา่งเหมาะสม โดยบุคลากรทีมีทกัษะ และความรู้ทีเหมาะสม ซึงหลกัการพืนฐาน

จะถื อว่ า  อ ํา นา จที ได้ รับ มอ บ ห มา ยจ ะต้อง มา คู่กับค วา มรั บผิดช อบ ต่อ กา รตัด สิ นใจ                         

โดยใช้วิ จารณญานทางธุรกิจ  และการพิจารณา โ ดยคํา นึง ถึงหลักการแบ่งแยกหน้า ที                       

เพือใหมี้การตรวจทานอยา่งเหมาะสม 
 

สารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

ในการเสนอเรืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละครังมีการบรรจุเรืองใน

ระเบียบวาระการประชุม และใหข้อ้มูลต่างๆ เพือช่วยในการพิจารณาตดัสินใจเรืองดงักล่าวอย่าง

เพียงพอ บริษทัมีการบนัทึกความเห็น และขอ้สงัเกตของกรรมการไว ้ในรายงานการประชุม ซึงถูก

จดัเก็บไวเ้พือใหผู้เ้กียวขอ้งสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการได ้  

บริษัทมีการจัดเก็บ และรักษาขอ้มูลทางการเงิน และเอกสารประกอบทังหลายตามระบบการ

บริหารจดัการสารสนเทศ (Information Management System) 
 

การตดิตามและประเมนิผล 
บริษทัจดัใหมี้การอบรมเกียวกบัระบบการควบคุมภายในให้แก่พนักงานอย่างต่อเนือง 

และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระ ทาํหน้าทีตรวจสอบ และประเมินผล          

การปฏิบติังาน  ตามมาตรการการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน เพือให้การปฏิบติังานต่างๆ 

นันเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติัภายใตร้ะบบการควบคุมทีรัดกุม ขอ้บกพร่องในระบบ          

การควบคุมทีสําคัญ การละเมิดนโยบายหลักของบริษัทฯ สิงผิดปกติหรือประเด็นปัญหา             
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การกระทาํทีอาจขดัต่อแนวมาตรฐาน การดาํเนินธุรกิจได้รับการปรับปรุงแก้ไขและรายงาน             

ต่อฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ ัดการของแต่ละ หน่วยงาน              

จะเป็นผูท้าํการติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติแก้ไขตามข้อแนะนําต่างๆ จากรายงาน            

การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในจนปัญหาไดรั้บการแกไ้ขเสร็จสิน คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดมี้การประเมินและ สอบทานตามวาระ ในเรืองของความมีประสิทธิผลของกระบวนการติดตาม

แกไ้ขของฝ่ายจดัการ 
 

ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทตระหนัก ถึงความสําคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายในอย่าง มี

ประสิทธิภาพในทุกระดบังาน เพือให้บรรลุเป้าหมาย บริษทัไดว้างหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัเกียวกบั

การควบคุมภายในของบริษทัฯ ซึงตงัอยู่บนมาตรฐานของระบบ การควบคุมการบริหารจดัการ                       

(System of Management Control - Basic Standards) และระบบบริหารการดาํเนินงาน                  

เพือการควบคุม (Controls Integrity Management System)  ระบบการควบคุมภายใน                     

รวมทงักระบวนการควบคุมการปฎิบติังานใหเ้ป็นไปตามหลกันโยบายและแนวปฏิบติังานทีวางไว ้

ได้รับการประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทีเป็นอิสระ                

และจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามวาระทีกาํหนด การตรวจสอบเหล่านีครอบคลุมถึงการสอบ

ทานความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทงัทางดา้น การเงิน และทางดา้นการปฏิบติังาน 
 

ระบบควบคุมการบริหารจดัการ 

ระบบควบคุมการบริหารจัดการได้ก ําหนดวางหลักการพืนฐาน แนวทางปฏิบัติ             

และมาตรฐานสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทได้พัฒนาระบบควบคุม           

การบริหารจดัการนีขึน เพือใหมี้กระบวนการควบคุมอย่างพอเพียงสามารถมนัใจไดว้่าทรัพยากร

ของบริษทัไดถู้กใชเ้พือกิจการธุรกิจอยา่งมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงค์พืนฐาน

ของกรอบงานควบคุมภายในก็เพือให้การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม             

และสอดคลอ้งกับเป้าหมายทิศทางทีกาํหนดไวโ้ดยฝ่ายจดัการ ทงัโดยภาพรวมและโดยเฉพาะ            

เรืองระบบควบคุมการบริหารจดัการประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 7 ประการ ไดแ้ก่  

- การกระจายอาํนาจ (Decentralization of Management)  

- การแบ่งแยกหนา้ทีความรับผดิชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities)  

- การจดบนัทึกเป็นเอกสาร (Documentation)  

- การกาํกบัและสอบทาน (Supervision and Review)  

- การจดัการอยา่งทนัเวลามิชกัชา้ (Timeliness)  

- การจดัการ ใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสียง (Relevance to Risk)  
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- ความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence of Controls)  

ทงันี ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะตอ้งนาํหลกัการดงักล่าวไปประยุกต์เพือปฏิบติั

ใชใ้นหน่วยงานของตนอยา่ง เคร่งครัด 
 

ระบบบริหารการดําเนนิงานเพือการควบคุม 

ระบบบริหารการดาํเนินงานเพือการควบคุมซึงตังอยู่บนพืนฐานของระบบควบคุม        

การบริหารจัดการ เป็นระบบทีใช้ในองค์กร เพือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นเครืองมือวิเคราะห์              

เพือการประเมินและบรรเทาความเสียงเกียวกบัการควบคุมทีอาจจะเกิดขึนในดา้นการปฏิบติังาน

ด้านการเงิน หรือ ด้านงานบริหาร และใช้ช่วยให้มีการรายงานความผิดปกติ ข้อบกพร่อง              

ของการควบคุม และประเด็นการปฎิบติังานอนัอาจขัดต่อแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท      

ต่อฝ่ายบริหารอยา่งทนัท่วงที ทงันีก็เพือทาํให ้เกิดความมนัใจว่า นโยบาย หลกัการและมาตรฐาน

ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร จั ด ก า ร  ต ล อ ด จ น วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น                                       

ไดรั้บการนาํไปประยกุตใ์ชจ้ริงและยงัคงความมีประสิทธิผลตลอดเวลา  

ระบบบริหารการดาํเนินงานเพือการควบคุมจะครอบคลุม 7 องคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่  

- บทบาทการกาํกบัดูแลการควบคุม ภายในของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership, 

Commitment & Accountability)  

- การประเมินความเสียง (Risk Assessment)  

- การจัดการเพือปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้มีการควบคุมเหมาะกับความเสียง 

(Business Process Management & Improvement)  

- การจดัวางพนกังานและการฝึกอบรม (Personnel & Training)  

- การบริหารจดัการการเปลียนแปลง (Management of Change)  

- การรายงานและการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุม (Reporting                  

& Resolution of Control Weakness)  

- การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment)  

โดยในแต่ละหัวข้อจะประกอบด้วย รายละเอียด 5 หัวข้อย่อยคือ ว ัตถุประสงค ์

(Objective) มาตรฐาน (Standards) ขันตอนการปฏิบัติ (Procedures) ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

(Expected Results) การสอบทานและกลไกการเรียนรู้เพือปรับปรุง (Verification & Feedback 

Mechanism) 
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3.2.3 การตรวจสอบและวดัผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

การทบทวนแนวทางปฏิบัตงิานธุรกจิ (Business Practice Review) 

บริษัทตระหนักมาโดยตลอดเป็นระยะเวลายาวนานถึงความสําคัญและคุณค่า               

ของหลกับรรษทัภิบาล รูปแบบการทาํธุรกิจ อย่างตรงไปตรงมา และหลกัมาตรฐานจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจมา บริษัทเชือว่า สิ งเหล่านีเป็นปัจจัยสําคัญทีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ                   

ได้อย่างยงัยืน โดยทีวิธีการทํางานให้บรรลุผลนันมีความสําคัญดุจเดียวกับตัวผลงานนัน                      

พนักงานทุกคน ของบริษัทฯ จึงต้องมีความเข้าใจ คุ ้นเคยกับเนือหาของนโยบายหลกัต่างๆ            

และมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ และตอ้งนาํไปปรับใชจ้ริงในการทาํงานประจาํวนั รวมทงัพนักงาน

ตอ้งมีการยนืยนัว่าเขา้ใจในเนือหา และไดป้ฏิบติัตามนโยบายและมาตรฐาน การดาํเนินธุรกิจใน

ทุกๆ ปี นอกจากนีบริษัทฯ ได้จดัให้มีวาระการอบรมเพือทบทวนเนือหานโยบายและแนวทาง

ปฏิบติังาน ธุรกิจใหพ้นกังานทุกคนทุกๆ 4 ปี โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี 

- เพือส่งเสริมชือเสียงอนัดีของบริษทัในดา้น ความซือสัตย ์และแนวทางการทาํธุรกิจ

อยา่งตรงไปตรงมา 

- เพือส่งเสริมให้มีความเข้าใจถึงหลกัการของมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจและปฏิบัติ    

ตามหลกัการเหล่านนั 

- เพือแสดงให้ เ ห็นถึงการใช้มาตรฐานเหล่านี ในการทํางานจริงในทุกแง่ มุม                

และในทุกระดบัในองคก์ร 

- เพือสือใหท้ราบถึงผลลพัธจ์ากการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 

- เ พื อบ่ งชี  ป ระ เมิ น  รา ย งา น รว มถึ งแ ก้ไ ขห าก จํา เ ป็น  ก าร ปฏิบัติ ที เ ป็น อ ยู่                      

อนัอาจไม่สอดคลอ้งกบัหลกัของนโยบาย 

- เพือรายงานถึงข้อกังวลใจในการปฏิบัติตาม และเพือให้มั นใจว่าพนักงาน                 

ทราบถึงช่องทางทีมีอยูเ่พือสือสาร รายงาน ขอ้กงัวลใจเหล่านนั 
 

การตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษทัมีการตรวจสอบ และวดัผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ 

โดยทีมผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึงมีความเป็นอิสระไม่ขึนต่อหน่วยงานธุรกิจใด              

โดยทั วไปการตรวจสอบจะทําทุกรอบระยะเวลา 3 ปี ทังนีขึนอยู่กับระดับ ความเสียง                  

ของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี ในแต่ละหน่วยงานมีทีปรึกษาดา้นการควบคุมประจาํหน่วยงาน 

เป็นผูช้าํนาญการ ดา้นหลกัการควบคุม และเป็นผูก้าํกบัให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานเอง (controls self-assessments) เป็นระยะ โดยทงัผลของการตรวจประเมินภายใน

ของหน่วยงาน และผลของการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายในบริษัทจะมีการรายงาน               
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อย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนัน เพือพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข           

และติดตามผล ความคืบหนา้ของการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํต่างๆ ต่อไป ทงันี ผลของรายงานการ

ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายในบริษทัจะมีการนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือสอบทาน 
 

สรุป 
 

จากการศึกษาโครงสร้างองคก์ร หลกัการและเหตุผล  นโยบายบริษทั สามารถวิเคราะห์

การบริหารงานโดยใชแ้นวคิดของ  SWOT ไดด้งันี 
 

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  

1. มีการกาํหนดมาตรฐานทางธุรกิจและนโยบายของบริษัทอย่างชัดเจนเพือให้

ผูบ้ริหารและพนักงานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั  ซึงส่งผลให้บริษทัมีความมนัคงในอนาคต               

และเพือนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานขององค์กร                   

เพือใหมี้ความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แข่งทางดา้นการตลาด 

2. บริษทัมีการวางแผนการบริหารจดัการความเสียงในทุกดา้นทุกส่วนงานธุรกิจ       

โดยบริษทัมีกระบวนการในการวิเคราะห์ และประเมินความสาํคญัของความเสียง และการกาํหนด

มาตรการในการจาํกดัเพือลดความรุนแรงจากผลกระทบ  

3. โรงกลนันาํแบบคอมเพลก็ซข์องบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ มีความคล่องตวัอย่างสูง

ในการแปลงนํามันดิบทีรับเข้ามาเพือให้เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าสูงในปริมาณทีมากกว่า                  

ดว้ยความสามารถในการใชน้าํมนัดิบทียากต่อการกลนั 
 

จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

1. บริษทัยงัขาดการโฆษณาและประชาสมัพนัธที์น่าสนใจ อีกทงัการโฆษณาทีมีนนั    

ยงัสามารถถูกลอกเรียนแบบไดง่้าย  

2. บริษทัมีการกาํหนดมาตรฐานและนโนบายทีชดัเจน แต่ยงัขาดการรับฟังปัญหา      

จากบุคคากรและพนักงานในระดับตาํกว่าผูบ้ริหารหรือในระดับปฏิบัติงาน ส่งผลให้บริษัท          

ไม่สามารถรับรู้ปัญหาทีแทจ้ริงได ้
 

โอกาส 

1. บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์        

ทาํใหผู้บ้ริโภคมีตวัเลือกในการตดัสินใจมากยงิขึน  

2. ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

และหลากหลายยงิขึน  
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อุปสรรคหรือข้อจาํกดั 

1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม         

และปิโตรเคมี หากเศรษฐกิจตกตําหรือมีอตัราการ เจริญเติบโตตําหรือติดลบจะกระทบ                 

ต่อผลประกอบการของบริษทัโดยตรง  

2. มีการแข่งขันสูงเนืองจากมีคู่แข่งทางการตลาดทีแข็งแกร่ง เช่น บริษทั ปตท.              

ทีเป็นผูน้าํดา้นการผลิตนาํมนั เช่นเดียวกนั  
  

3.3  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบัตงิาน  

จุดดอ้ย หรือขอ้เสีย ของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มาวิเคราะห์เพือ

วางแผนหาทางแกไ้ข โดยใชท้ฤษฎี PDCA ไดแ้ก่ 

1. บริษทัยงัขาดการโฆษณาและประชาสมัพนัธที์น่าสนใจ อีกทงัการโฆษณาทีมีนนั    

ยงัสามารถถูกลอกเรียนแบบไดง่้าย  

2. บริษทัมีการกาํหนดมาตรฐานและนโนบายทีชดัเจน แต่ยงัขาดการรับฟังปัญหา       

จากบุคคากรและพนักงานในระดับตาํกว่าผูบ้ริหารหรือในระดบัปฏิบติังาน ส่งผลให้บริษทัไม่

สามารถรับรู้ปัญหาทีแทจ้ริงได ้
 

วางแผน 

1. ทาํการจดัทาํโฆษณาใหน่้าสนใจยงิขึน โดยการจดักิจกรรมใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วม  

และแทรกเอกลกัษณ์หรือสญัลกัษณ์ ทีแสดงความเป็นบริษทัฯ ลงไป เพือให้ยากต่อการลอกเรียน

แบบ 

2. จัดวาระการประชุมทีเปิดให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีส่วนในการเสนอ              

และแสดงความคิดเห็น 
 

ปฏิบัตติามแผน 

1. จดัประชุมเพือร่วมกนัเสนอความคิดเห็น เพือให้ไดแ้นวคิดการจดัทาํโฆษณาทีดี

ทีสุด เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสงัคมในยคุปัจจุบนั 

2. จัดวาระการประชุมเพือให้ พนักงานระดับปฏิบัติการมีส่วนในการเสนอ              

และแสดงความคิดเห็น 
 

ตรวจสอบการปฏิบัตติามแผน  

1. ตรวจสอบโฆษทีเสร็จสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้

2. สังเกตุผลตอบรับจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ว่ามีการแสดงความคิดเห็น           

และปัญหาต่างๆในทีประชุมหรือไม่ 
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ปรับปรุงแกไข 

1. ทาํการนาํโฆษณาทีเสร็จสมบูรณ์ออกเผยแพร่ และติดตามผลหากพบขอ้บกพร่อง       

ก็ใหน้าํหลกั PDCA มาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขเช่นเคย  

2. นําข้อ เสนอและปัญหาต่างๆทีได้รับฟังจากพนักงานระดับปฏิบัติ งาน              

มาร่วมประชุมในระดบัผูบ้ริหารเพือหาแนวทางในการแกไ้ขต่อไป แต่หากพบขอ้บกพร่องอีกก็ให้

นาํหลกั PDCA มาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขเช่นเคย 
 

3.4  วเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด  

วัตถุประสงค์ ข้อมูลเกียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน      

เ พือ ใช้เ ป็น เ กณ ฑ์ใน การ ปร ะเมิ นคว ามสาม ารถของ กิจ การ ในก ารก่ อให้ เ กิ ด เ งิ นสด                       

และรายการเทียบเท่าเงินสด และความตอ้งการใช้ กระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสินใจ       

เชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจะตอ้งมีการประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าว 

วตัถุประสงค์ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี คือ เพือเป็นการให้ขอ้มูลเกียวกบัการเปลียนแปลง    

ในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเ งินสด                    

ซึงจ ําแนกกระแสเงินสด ในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิ จกรรมดํา เนินงาน                  

กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง  

วตัถุประสงค์ มาตรฐานการบญัชีฉบบันีมีวตัถุประสงค์ทีจะกาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชี

เกียวกบัรายไดแ้ละตน้ทุน ของสญัญาก่อสร้าง ประเดน็หลกัทางการบญัชีทีเกียวกบัสญัญาก่อสร้าง 

คื อ  ก า ร ปั น ส่ ว น ร า ย ไ ด้  แ ล ะ ต้ น ทุ น ใ ห้ กั บ ง ว ด บั ญ ชี ที มี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง เ นื อ ง จ า ก                                 

ลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่  มีว ันทีเริ มต้นก่อสร้างกับวันทีสิ นสุดการก่อสร้าง                        

ต่างรอบบัญชีกัน  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ใช้ เกณฑ์การ รับ รู้รายการตามทีระบุไว ้                      

ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) เพือกําหนดว่าเมือใด                   

กิจการควรรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างทีเกิดขึนเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย                

ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี ยงัได้ให้แนวทางปฏิบัติ

เกียวกบัการนาํเกณฑด์งักล่าวไปถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได้     

วตัถุประสงค์ มาตรฐานการบัญชีฉบับนีมีวตัถุประสงค์เพือกาํหนดวิธีการปฏิบัติ         

ทางบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดป้ระเด็นหลกัของการบญัชีเกียวกบัภาษีเงินไดอ้ยู่ทีการรับรู้ผลกระทบ

ทางภาษีทงัในงวดปัจจุบนัและอนาคตจาก 

(ก )  กา ร ไ ด้รั บ ป ระ โ ย ชน์ ใน อน า ค ตซึ ง มู ลค่ า ต าม บัญ ชีข อ ง สิน ท รั พ ย ์                   

และการจ่ายชําระในอนาคตซึงมูลค่าตามบัญชีของหนีสิน ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน           

ของกิจการ  

(ข) รายการและเหตุการณ์อืนของงวดปัจจุบนัทีรับรู้ในงบการเงินของกิจการ

หลกัการพืนฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสิน คือกิจการทีเสนอรายงานคาดว่าตนจะไดรั้บ

ประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชําระมูลค่าตามบัญชีของหนีสิน                 

หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์              

หรือการจ่ายชาํระมูลค่าตามบัญชีของหนีสินดังกล่าวจะมีผลทาํให้กิจการตอ้งจ่ายภาษีเงินได ้      

ในอนาคตเพิมขึน (หรือลดลง) จากจาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือ

การชาํระหนีสินนนัไม่มีผลกระทบทางภาษีมาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(หรือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี) โดยมีข้อยกเว ้น      

บางประการมาตรฐานการบญัชีฉบบันี กาํหนดใหกิ้จการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการ

และเหตุการณ์อืน ในลกัษณะเดียวกนักบัทีบนัทึกรายการและเหตุการณ์อืนนัน ดงันันหากกิจการ

รับรู้รายการและเหตุการณ์อืนในกําไรหรือขาดทุน กิจการจะต้องรับรู้ ผลกระทบทางภาษี               

ทีเกียวขอ้งในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อืนทีไม่ได้รับรู้ในกาํไร  

หรือขาดทุน ( รับ รู้ในกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อืนหรือรับ รู้ตรงไปย ัง ส่วนของเจ้าขอ ง)                      

กิจการต้องบันทึกรายการภาษีทีเกียวข้องกับรายการทีไม่ได้รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนนัน               

(รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของเช่นกนั) ในทาํนองเดียวกนั 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากการ

รวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจานวนกาํไรจากการซือในราคาตาํกว่ามูลค่า

ยติุธรรมนอกจากนี มาตรฐานการบญัชีฉบบันียงักาํหนดเกียวกบัการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตัดบัญชีที เ กิดจา กผลขาดทุนทางภาษี ทีย ังไม่ได้ใช้หรือเค รดิตภาษี ที ย ังไม่ได้ใช ้                     

การแสดงรายการภาษีเงินไดใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับส่วนได้เสียใน

กจิการอืน 

วตัถุประสงค์  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีัมีวตถุัประสงค์เพือกาํหนดให้กิจการเปิดเผย

ขอ้มูลเพือช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินเรืองดงัต่อไปนีได ้ 

1.1 ลกัษณะของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการอืนและความเสียงทีเกียวขอ้ง  

1.2 ผลกระทบของส่วนได้เสียเหล่านันทีมีต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน    

และกระแสเงินสดของกิจการ  

การบรรลุวตถุัประสงค์  

2. เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นยอ่หนา้ที 1 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี  

2.1 ดุลยพินิจและขอ้สมมติทีสาํคญัซึงกิจการใชใ้นการกาํหนด  

2.1.1 ลกัษณะของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการอืนหรือในการงานอืน  

2.1.2 ประเภทของการร่วมการงานทีกิจการมีส่วนไดเ้สีย  

 2.1.3 กิจการเป็นไปตามคาํนิยามของกิจการทีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน  

(หากกจิการเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน) 

2.2 ขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการดงัต่อไปนี  

2.2.1 บริษทัยอ่ย  

2.2.2 การร่วมการงาน และบริษทัร่วม  

2.2.3 กิจการซึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัทีไม่ถูกควบคุมโดยกิจการ (กิจการ

ซึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม) 

3. หากการเปิดเผยข้อมูลตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี     

รวมถึงการ เปิดเผยข้อมูลตามทีกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเ งินฉบับอืนๆ                   

ไม่ทําให้บรรลุว ัตถุประสงค์ในย่อหน้าที 1 แล้วกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทีจ ํา เป็นเพิมเติม        

เพือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์น้นัได ้4 กิจการตอ้งพิจารณาระดบัของรายละเอียดของขอ้มูล   

ทีจ ํา เป็นต้องเปิดเผยเพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตามทีกล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควร                   

ใหค้วามสาํคญักบัขอ้กาํหนดแต่ละขอ้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมากน้อยเพียงใด 

ท้ ั งนีกิจการต้องทําการรวมหรือแยกการเปิดเผยข้อมูลเพือทําให้ข้อมูลซึงเป็นประโยชน์                

ไม่ถูกบดบงัดว้ยรายละเอียดทีไม่มีนัยสําคัญในปริมาณมากหรือจากการนํารายการทีมีลกัษณะ       

ทีแตกต่างกนัไปรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั  
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้  

วัตถุประสงค์  กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)                   

ใหค้าํนิยามไวว้่า รายได ้หมายถึง  การเพิมขึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชี

ในรูปกระแสรับหรือการเพิ มขึนของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนีสินซึงส่งผลให ้                 

ส่วนของเจา้ของเพิมขึน ทงันีไม่รวมถึงเงินทุนทีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ รายได้

ตามคํานิยามรวมถึง  รายได้ซึงเ กิด ขึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและ ผลกํา ไร                 

รายไดมี้ชือเรียกต่างๆกนั เช่น รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการให้บริการ รายไดค่้าธรรมเนียม 

รายไดด้อกเบีย รายไดเ้งินปันผลรายไดค่้าสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบญัชีฉบบันี มีวตัถุประสงค์เพือ

กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายได้ซึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณ์บางประเภท                

ประเดน็หลกัทางการบญัชีสาํหรับรายได ้คือ การกาํหนดว่าเมือใดกิจการรับรู้รายการเป็นรายได ้

รายไดต้อ้งรับรู้เมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ 

จะเข้าสู่กิจการและกิจการสามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการดังกล่าว          

ได้อย่างน่าเชือถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนีระบุถึงสถานการณ์ทีเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได ้           

และใหแ้นวทางในการปฏิบติัสาํหรับแต่ละสถานการณ์  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที  4 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

4.1 งบการเงิน    

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผส้อบบญัชีรับอนุญาต  

 เสนอคณะกรรมการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท 

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

งบกาํไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบ

แสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิน

สดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลแบบยอ่ ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล ทาง

การเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34            

เรือง งบการเงินระหว่างกาลส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทาง

การเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูล         

ทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบ

ดา้นการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนี         

มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมันว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคัญทังหมดซึงอาจพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้า                  

จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทานได ้ 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหว่างกาลดังก ล่าวไม่ได้จัดทํา ขึน  ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที 34                  

เ รื อ ง  ง บ ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ล  ใ น ส า ร ะ สํ า คั ญ จ า ก ก า ร ส อ บ ท า น ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า  
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน) 
 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

         

         

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

     พ.ศ. 2561     พ.ศ. 2560       พ.ศ. 2561       พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ 

        

        

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  733,175 448,169 733,175 448,169

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ  5,525,675 5,063,925 5,525,675 5,063,925

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 89,946 45,483

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  21,960,502 18,075,385 21,960,502 18,075,385

ลูกหนีอืน - สุทธิ  1,260,256 837,668 1,260,256 837,668

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  1,294,014 1,116,031 1,490,333 1,290,174

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  30,773,622 25,541,178 31,059,887 25,760,804

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

        

        

เงินลงทุนเผอืขาย  1,620,000 2,103,750 1,620,000 2,103,750

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  2,266,562 2,160,658 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษทัย่อย  - - 114,589 114,589

เงินให้กูยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 2,880,053 2,887,873

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ  26,557,689 26,914,243 22,323,412 22,679,966

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  151,077 149,535 151,077 149,535

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัช-ี สุทธิ  579,850 512,433 464,695 405,499

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัชี  1,610,192 1,596,589 2,359,108 2,421,980

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  41,167 41,120 40,895 40,848

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  32,826,537 33,478,328 31,683,189 32,533,400

รวมสินทรัพย์  63,600,159 59,019,506 62,743,076 58,294,204
         

 
 
 
 
 

 

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
ณ วันที31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน) 

 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

         

         

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2561      พ.ศ. 2560      พ.ศ. 2561     พ.ศ. 2560 

หนีสินและส่วนของเจ้าของ 

        

        

หนีสินหมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน  2,995,332 3,971,478 2,995,332 3,971,478

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  5,989,445 6,047,813 5,988,968 6,047,345

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13,826,754 8,354,556 13,826,429 8,362,626

เงินกูย้ืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,782,643 4,574,913 4,783,583 4,584,716

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  651,689 487,353 650,725 487,036

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานระยะสัน  840,583 840,583 840,583 840,583
  

รวมหนีสินหมุนเวียน  29,086,446 24,276,696 29,085,620 24,293,784

หนีสินไม่หมุนเวียน 

        

        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  875,000 1,100,000 875,000 1,100,000

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกัน 2,125,000 2,700,000 2,131,128 2,701,748

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว  2,765,121 2,760,408 2,765,121 2,760,408

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน  180 192 180 192
         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน  5,765,301 6,560,600 5,771,429 6,562,348
         

รวมหนีสิน  34,851,747 30,837,296 34,857,049 30,856,132
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
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บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2561  
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
        

        

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 

       

       

ส่วนของเจ้าของ        

ทุนเรือนหุ้น        
ทุนจดทะเบียน        

หุ้นสามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุ้น        
มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

       

       

       
หุ้นสามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุ้น        
มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุ้นละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กาํไรสะสม        
จดัสรรแลว้        

สาํรองตามกฎหมาย 892,168 892,168 892,168 892,168

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,231,674 5,278,472 5,374,543 4,539,588

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 510,244 897,244 512,424 899,424

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

       

28,740,978 28,174,776 27,886,027 27,438,072

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434 - -
        

รวมส่วนของเจ้าของ 28,748,412 28,182,210 27,886,027 27,438,072
        

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 63,600,159 59,019,506 62,743,076 58,294,204
        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
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บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท3ี1 มนีาคม พ.ศ. 2561 

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน) 
 

 

 

 
 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 

         ข้อมูลทางการเงินรวม         
                    

         ส่วนของบริษัทใหญ่           
                   

          องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ        
                    

         กําไรขาดทนเบ็ดเสร็จอืน            
                       

              ส่วนแบ่ง        

     กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)    ภาระผูกพันธ์ ขาดทุน รวมองค์ประกอบ   รวมส่วนของผู้    
                  

 ทุนทีออกและ   ส่วนเกิน  จัดสรรแล้ว -  ยังไม่ได้จัดสรร -    ผลประโยชน์ เบ็ดเสร็จอืน อืนของส่วน  เป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ 

 ชําระแล้ว  มูลค่าหุ้น     สํารองตามกฎหมาย  กําไรสะสม  เงินลงทุนเผือขาย  พนักงาน จากบริษัทร่วม  ของเจ้าของ  บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ 
                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (1,770,224) 1,276,200 (518,994)  (2,180)  755,026 20,744,937 7,434 20,752,371

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด                        

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 1,496,080 108,000 -  -  108,000 1,604,080 - 1,604,080
                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท3ี1 มีนาคม พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (274,144) 1,384,200 (518,994)  (2,180)  863,026 22,349,017 7,434 22,356,451
                        

                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท1ี มกราคม พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 5,278,472 1,654,200 (754,776)  (2,180)  897,244 28,174,776 7,434 28,182,210

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 953,202 (387,000) -  -  (387,000) 566,202 - 566,202
                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท3ี1 มีนาคม พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 6,231,674 1,267,200 (754,776)  (2,180)  510,244 28,740,978 7,434 28,748,412
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บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที31 มนีาคม พ.ศ. 2561  
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี 

     ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ      
             

         องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ   
              

         กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     
     

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 
     

รวมองค์ประกอบ
  

            
                

 ทุนทีออกและ  ส่วนเกิน  จัดสรรแล้ว -  ยงัไม่ได้จัดสรร -    ภาระผูกพัน  อืนของส่วน  รวมส่วนของ 

 ชําระแล้ว  มูลค่าหุ้น  สํารองตามกฎหมาย  กาํไรสะสม  เงินลงทนเผือขาย  ผลประโยชน์พนักงาน  ของเจ้าของ  เจ้าของ 
                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 มกราคม พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (2,485,309) 1,276,200 (518,994) 757,206 20,032,032

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด                
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 1,385,722 108,000 - 108,000 1,493,722
                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที31 มนีาคม พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (1,099,587) 1,384,200 (518,994) 865,206 21,525,754
                

                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 มกราคม พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 4,539,588 1,654,200 (754,776) 899,424 27,438,072

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 834,955 (387,000) - (387,000) 447,955
                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที31 มนีาคม พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 5,374,543 1,267,200 (754,776) 512,424 27,886,027
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บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
งบกระแสเงินสด 
 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท3ี1 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน )  
 

   ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
          

          

   31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

     พ.ศ. 2561      พ.ศ. 2560       พ.ศ. 2561       พ.ศ. 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

        

        
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  2,231,889 545,431 2,228,581 535,437

จ่ายดอกเบีย  (53,312) (99,062) (53,366) (99,061)

จ่ายภาษีเงินได ้  (6,195) (5,158) (6,171) -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

        

 2,172,382 441,211 2,169,044 436,376

กระแสเงินสดจํากกิจกรรมลงทนุ 

        

        
เงินสดจากการรับชาํระหนีเงินกูจ้ากกิจการทีเกียวขอ้งกัน - - 8,672 13,713

เงินให้กูยืมแก้  กิจการทีเกียวขอ้งกัน - - (852) (8,061)

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (312,561) (174,545) (312,561) (174,545)

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (8,823) (13,128) (8,823) (13,128)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,326 3,049 1,326 3,049

ดอกเบียรับ   1,128 572 1,128 571

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 

        

 (318,930) (184,052) (311,110) (178,401)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

        

        
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกูยืมระยะสั น  (976,147) 1,216,593 (976,147) 1,216,593

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว  (225,000) (625,000) (225,000) (625,000)

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกูยื้มระยะสั น         
จากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  207,701 (242,310) 198,838 (247,232)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  (575,000) (775,000) (575,046) (775,110)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  - - 4,427 4,216

เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

        

 (1,568,446) (425,717) (1,572,928) (426,533)
         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ  285,006 (168,558) 285,006 (168,558)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  448,169 557,033 448,169 557,033
         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  733,175 388,475 733,175 388,475
          

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวางกาลนี 
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดระหว่างกาลสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2561  

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอืน) 
 

1. ข้อมูลทัวไป 
 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซึงจดัตงั         

และจดทะเบียนในประเทศไทย โดยทีอยู่ตามทีได้ จดทะเบียนไว้คือ เลขที 3195/17-29              

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (เรียกรวมว่า “กลุ่มกิจการ”) ประกอบธุรกิจการกลนัซึงรวมไปถึง

เครือข่ายสถานีบริการน้ามนัค้าปลีก กลุ่มกิจการประกอบ กิจการโรงกลนันํามนัและโรงงาน

ผลิตภณัฑเ์คมี  ทีอาํเภอศรีราชา ประเทศไทย ทงันีกลุ่มกิจการมีคลงันาํามนัและสถานีบริการนาํมนั

ทั วประเทศ สําหรับจัดเก็บและจัดจําหน่ายนํา มันขายปลีก  โดยผ่านสถานีบริการขาย                    

ตรงใหก้บัลูกคา้ทางดา้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ และดาํเนินการส่งออกต่างประเทศ

นอกจากนีกลุ่มกิจการได้เกียวข้องกับการประกอบธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีให้แก่ลูกค้า                 

ทงัในประเทศและต่างประเทศ 
 

บริษทัเป็นบริษทัในเครือ เอก็ซอนโมบิล ซึงถือหุน้ร้อยละ 65.99 ในบริษทั 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติ        

จากคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลทีนําเสนอนี          

ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2. นโยบายการบัญชี 

2.1. เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที 34           

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ข้อมูล ทางการเงินหลกั คือ งบแสดงฐานะการเงิน         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด)           

ไดน้ําเสนอในรูปแบบทีสอดคลอ้งกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐาน       
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การบญัชีไทย ฉบบัที 1 เรือง การนาํเสนอ งบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน

จดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิมเติม ตามขอ้กาํหนด   

ในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ออกภายใตพ้ระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีทีตรวจสอบแลว้

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษ

จดัทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ภาษาไทยทีจดัทาํตามกฎหมายในกรณีทีมีเนือความ

ขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ฉบับภาษาไทย       

เป็นหลกั 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกัน   

กบันโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํ งบการเงินสาํหรับงวดปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้าย

รอการตัดบัญชีโด ยใช้เกณฑ์เ กี ยวกับการแสดง รา ยจ่าย เ ป็นค่าใช้จ่ ายหรือค่าใช้จ่ า ย                                 

รอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปีบญัชี 

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปี               

ทีคาดว่าจะได ้

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน            

และการตคีวามทีเกยีวข้อง 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงั วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลง                    

อยา่งมีสาระสาํคญัและเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้ 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง การเปิดเผย

ขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติม

เกียวกบัการเปลียนแปลงในหนีสิน ของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทงัทีเป็นรายการ      

ทีเป็นเงินสดและรายการทีไม่ใช่เงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเรืองวิธีการ

บญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี กรณีมีสินทรัพยที์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมทีมีจาํนวนตาํกว่า

มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรืองดงัต่อไปนี 

- กรณีสินทรัพยที์วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ัน       

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีเกิดขึน 

- การประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าทีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีทีกฎหมายภาษีอากรมีข้อจ ํากัดเกียวกับแหล่งทีมาของกําไรทางภาษี            

ทีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภททีกําหนด                         

การพิจารณาการจะได้ใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง นําไปประเมิน

รวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านนั 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนทีใช้หักภาษี                            

ทีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชวัคราวที ใชห้กัภาษีนนั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบาย                            

ใหช้ดัเจนว่า การเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ให้ถือปฏิบติั

กับส่วนได้เสียทีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย ตามขอบเขตของมาตรฐาน                     

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้

ไม่มีผลกระทบทีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับ                

รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

ซึงกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ                       

ก่อนวนับงัคบัใช ้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 

- มาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  ฉบับที  15 ได้ให้ข้อก ําหนดสําหรับ                           

การรับรู้รายไดโ้ดยใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบันีแทนมาตรฐานต่อไปนี 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สญัญาก่อสร้าง  
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- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เรือง รายได ้

- ฉบับที 13 (ปรับปรุง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                     

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

- ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

- ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุง 2560) เ รือง รายได ้                      

รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่นอ้ีางองิหลกัการว่า  

- รายไดจ้ะรับรู้เมือการควบคุมในสินคา้หรือบริการ ไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึงแนวคิด

ของการควบคุมไดถู้กนาํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเสียงและผลตอบแทนทีใชอ้ยูเ่ดิม  

- กิจการรับรู้รายได้เพือแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการทีสัญญาให้ลูกค้าใน

จาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนที กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือ

บริการนนัๆ 

การรับรู้รายได้ตามหลกัการสําคญัตามขันตอนดังต่อไปนี  

ขนัตอนแรก: ระบุสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 

ขนัทีสอง: ระบุภาระทีตอ้งปฏิบติัในสญัญา  

ขนัทีสาม: กาํหนดราคาของรายการ  

ขนัทีสี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระทีตอ้งปฏิบติัทีรวมอยูใ่นสญัญา  

ขนัทีหา้: รับรู้รายไดเ้มือ (หรือขณะที) กิจการปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติัเสร็จสิน 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี โดยการปรับปรุง

ยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและข้อผิดพลาด โดยมีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดย รับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั               

กับกําไรสะสม ณ ว ันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานทีเริมต้นใช้มาตรฐานการรายงาน                      

ทางการเงินฉบับนีประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิมเติม กลุ่มบริษัทจะเริมนํามาตรฐาน                       

การรายงานทางการเงินฉบับนี มาปฏิบัติใช้ครังแรกสําหรับรอบระยะเวลารายงานทีเริมต้น                     

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยู่ ในระหว่างการประเมินผลกระทบ                  

ในรายละเอียดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาปฏิบัติใช้ครังแรก                         

และคาดวา่จะไม่มีผลกระทบทีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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3. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยธุรกิจ 2 ส่วน ดงันี  

- ส่วนธุรกิจการกลนันา้มนัและจดัจาํหน่ายนาํมนั และ 

- ส่วนธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

 

  สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ.2561 
       

  การกลันนํามันและ ปิโตรเคม ี กลุ่มกิจการ 
  จัดจําหน่ายนํามัน 

รวมรายไดจ้าํแนกตามส่วนธุรกิจ 
      

48,544,531 7,455,495 56,000,026

รายไดร้ะหวา่งส่วนธุรกิจ (5,487,722) (3,403,632) (8,891,354)
       

รายได ้  43,056,809 4,051,863 47,108,672

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน  1,234,488 (138,554) 1,095,934
 

 

  สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท3ี1 มีนาคม พ.ศ.2560 
       

  การกลันนํามันและ 
ปิโตรเคมี กลุ่มกิจการ 

  จัดจําหน่ายนํามัน 

รวมรายไดจ้าํแนกตามธุรกิจ 
      

46,697,677  6,732,725 53,430,402 

รายไดร้ะหวา่งส่วนธุรกิจ (5,353,362)  (3,265,676) (8,619,038) 
       

รายได ้  41,344,315  3,467,049 44,811,364 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน  2,042,944  (200,978) 1,841,966 
 

 

4. มูลค่ายุตธิรรม 

การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิ ธี                       

การประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล สามารถแสดงไดด้งันี 

ข้อมูลระดับที 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่อง

สาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั  
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ข้อมูลระดับที 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดบัที 1   

ทีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจาก

ราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั  

ข้อมูลระดับที 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินซึงไม่ได้อา้งอิงจากข้อมูล                  

ทีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไม่สามารถ สงัเกตได)้ 
 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที 1          

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ  

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
    

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

เงินลงทุนเผอืขาย 
   

   

•  ตราสารทุน 1,620,000  2,103,750
    

 

กลุ่มกิจการและกิจการไม่มีสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมระดบัที 2 หรือ 3 

และไม่มีการเปลียนแปลงเทคนิคในการ ประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 
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5. ลูกหนีการค้า – สุทธ ิ

  ขูอมูลทางการเงินรวมและ 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
     

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

     พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

 ลูกหนีการคา้ 5,538,668 5,078,338

 หัก: ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญลูกหนีการคา้ (หมายเหตุ ขอ้12) (12,993) (14,413)
     

 ลูกหนีการคา้-สุทธิ 5,525,675 5,063,925

 ลูกหนีการคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี    

  ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
    

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
   

 5,505,305 5,040,396

 เกินกาํหนดชาํระ:    

 - ไม่เกิน 3 เดือน 19,302 22,617

 - 3 เดือน ถึง6 เดือน 223 517

 - 6 เดือน ถึง12 เดือน 544 -

 - เกินกว่า 12 เดือน 13,294 14,808
     

  5,538,668 5,078,338

 หัก: ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญลูกหนีการคา้ (หมายเหตุ ขอ้12) (12,993) (14,413)
     

  5,525,675 5,063,925
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

รายละเอียดเกียวกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซึงจัดตงัและจดทะเบียนในประเทศไทย

ทงัหมด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปนี 

 31 มนีาคมพ.ศ. 2561 
    

 
ชนิดของธุรกจิ 

 อตัราร้อยละ 

  ของหุ้นสํามญัทถืีอ 

บริษัทย่อย 

   

   

บริษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส(ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อลืนและผลิตภณัฑ์พิเศษ 100.00

บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 100.00

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และบริษทัย่อย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 100.00

- บริษทั เพซเซตเตอร์เอ็นเตอร์ไพรเซส จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 99.99

บริษัทร่วม    

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ขนส่ง 20.78

 

  31 ธันวาคมพ.ศ. 2560   
     

  
ชนิดของธุรกจิ 

 อัตราร้อยละ 

   ของหุ้นสํามัญทีถือ

บริษัทย่อย 

   

   

บริษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส(ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อลืนและผลิตภณัฑพิ์เศษ 100.00

บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 100.00

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 100.00

- บริษทั เพซเซตเตอร์เเอ็นเตอร์ไพรเซส จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 99.99

- บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั บริการสถานีนาํมนั 99.99

บริษัทร่วม    

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ขนส่ง 20.78

 

 อตัราร้อยละของหุ้นทีถือขา้งต้นไดร้วมถึงผลกระทบของการถือหุ้นสามญัทังทางตรง            

และทางอ้อม ทังนีไม่รวมผลกระทบของการถือหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทมิได้ถือหุ้นบุริมสิทธิ                 

ทีออก โดย บริษัทย่อ ย เห ล่านี  แต่ บริษัทมีอ ํานาจ ในก ารค วบคุ มนโ ยบา ยทา งกา รเ งิ น                            

และการดาํเนินงานของ บริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษัทย่อย                   

ที บ ริ ษั ท มี อ ํา น า จ ค ว บ คุ ม ไ ด้จ ด ท ะ เ บี ย น เ ลิ ก บ ริ ษัท กั บ  ก ร ม พัฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า                                        

ทังนีเป็นผลจากการเสร็จสินของโครงการปรับเปลียนสถานีบริการนํามนั ทีดาํเนินการโดย                                                 

บริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกัด มาให้ตัวแทนจาํหน่ายเป็นผูด้าํเนินการ ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ ์                

พ.ศ. 2561 บริษัทได้ทาํการชาํระบญัชีเสร็จสินแลว้และได้จดทะเบียนเสร็จสินการชาํระบัญชี                

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นทีเรียบร้อยแลว้ 
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7. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้รับรู้โดยใช้วิธีการประมาณการอย่างดีทีสุดจากฝ่ายบริหาร ซึงประมาณการ                   

จากผลประกอบการและอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงทีคาดว่า จะเกิดขึนสําหรับรอบปีบัญชี                   

โดยใช้อัตราภาษี เ งินได้ตามกฎหมายร้อยละ 20 ภาษี เ งินได้อ ํานวณเป็นรายบริษัท                           

เนืองจากขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ภาษีอากรเกียวกบัการคาํนวณภาษีเงินไดโ้ดยรวมกลุ่มกิจการ                

ยงัไม่มีบงัคบัใชใ้นประเทศไทย 
 

8. ทีดิน อาคารและอปุกรณ์- สุทธ ิ

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 

  เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท3ี1 มีนาคม พ.ศ.2561 
   

   

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 26,914,243 22,679,966

ซือสินทรัพย ์ 128,892 128,892

จาํหน่ายสินทรัพย ์ (5,727) (5,727)

ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ ขอ้12) (479,719) (479,719)
    

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ.2561 26,557,689 22,323,412

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ.2560 

   

   

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 27,908,549 23,650,065

ซือสินทรัพย ์ 174,545 174,545

จาํหน่ายสินทรัพย ์ (15,429) (15,429)

ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ ขอ้12) (475,022) (475,022)
 

   

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ.2560 27,592,643 23,334,159
    

 

 ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.)  แจ้งว่าต้องถูกเวนคืนทีดินแปลงหนึงเพือ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม                            

โดย ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ราคามูลค่าตามบญัชีของทีดินและสิงปลูกสร้างทีอยู่บนทีดิน

แปลงนนัมีจาํนวนเงินทงัสิน 47 ลา้นบาท และค่าทดแทนทีดินจากการเวนคืนขนัตาํทีจะไดรั้บเป็น

จาํนวนเงินทังสิน 37 ลา้นบาท ทังนีทางกลุ่มบริษัทจะยืนอุทธรณ์เพือเรียกร้องให้ทาง รฟม.

พิจารณ าจ่าย ค่าทด แทนทีดิ น จาก การเ วนคืนเ พิ มเ ติ ม ซึง ขณะนีผ ลของ การพิ จารณ า                                

ยงัไม่เป็นทีสินสุด 
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9. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิ

   ข้อมูลทางการเงินรวม 

   และข้อมูลทางการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 
 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ.2561 
        

         
 ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561     149,535  
 ซือสินทรัพย ์     8,823  
 จาํหน่ายสินทรัพย ์     -  
 ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ ขอ้12)     (7,281)  
          

 ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ.2561     151,077  
 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที31 มีนาคม พ.ศ.2560 

        

         
 ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560     136,603  
 ซือสินทรัพย ์     13,128  
 จาํหน่ายสินทรัพย ์     -  
 ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุขอ้12)     (6,390)  
          

 ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ.2560     143,341  

10 เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน 

        

        
  ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 
         

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
         

 หมุนเวียน 2,995,332  3,971,478  
 ไม่หมุนเวียน 875,000  1,100,000  
         

  3,870,332  5,071,478  
 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 
        

         
  ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ  
       

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
        

 ยอดคงเหลือตน้งวด 5,071,478   8,019,770  
 รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืสุทธิ (1,201,146)   592,260  
        

 ยอดคงเหลือปลายงวด 3,870,332   8,612,030  
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ในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีเงินกู ้ยืมลดลง                      

จาํนวน 1,201 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

- เงินกูย้มืระยะสนัแบบหมุนเวียนสุทธิลดลงจาํนวน 976 ลา้นบาท  

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5 ปีซึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 50 ลา้นบาท 

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5 ปีซึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 50 ลา้นบาท  

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 3 ปีซึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 125 ลา้นบาท 

ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีการเปลียนแปลง              

ของเงินกูย้มืจาํนวน 592 ลา้นบาท ประกอบดว้ย – 

- เงินกูย้มืระยะสนัแบบหมุนเวียนสุทธิเพิมขึนจาํนวน 1,616 ลา้นบาท 

- ตวัแลกเงินสุทธิลดลงจาํนวน 399 ลา้นบาท  

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 7 ปีซึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 400 ลา้นบาท  

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5 ปีซึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 50 ลา้นบาท  

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5 ปีซึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 50 ลา้นบาท  

- จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 3 ปีซึงชาํระคืนเป็นงวด จาํนวน 125 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมียอดตวัแลกเงินคงคา้งอยู่จาํนวน 799 ลา้นบาท    

โดยมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 1.65 ต่อปี 

 กาํหนดชําระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร            

       ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

       ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
             

     31 มนีาคม      31 ธันวาคม 

             พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 

ไม่เกิน 1 ปี 

           

      900,000   900,000 

 เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี      875,000   1,100,000 
             

       1,775,000   2,000,000 

11 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

           

           

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 
         

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
          

 เจา้หนีการคา้ 2,362,445 2,064,658  2,361,980  2,064,193 

 เจา้หนีค่าภาษีอืน 2,815,323 3,100,677  2,815,322  3,100,677 

 เจา้หนีอืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 811,677 882,478  811,666  882,475 
          

  5,989,445 6,047,813  5,988,968  6,047,345 
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12 เงินสดรับจากกิจการดําเนินงาน        

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
         

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

       

 1,153,306 1,843,621 1,042,370 1,732,891

 รายการปรับปรุง:        
 ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ ขอ้8) 479,719 475,022 479,719 475,022

 ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุขอ้ 9) 7,281 6,390 7,281 6,390

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุขอ้ 5) (1,420) (2,236) (1,420) (2,236)

 การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเพือแสดงมูลคา่สุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บ 12,067 19,032 12,067 19,032

 ขาดทุนจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,401 12,380 4,401 12,380

 ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (105,904) (108,215) - -

 รายไดด้อกเบีย (1,128) (572) (45,591) (42,829)

 ตน้ทุนทางการเงิน 51,861 109,620 51,904 109,695

 กาํไรทียงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ (122,908) (28,629) (122,908) (28,629)

 การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน        
 ลูกหนีการคา้ (462,706) (679,456) (462,706) (679,456)

 ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกัน - 30 - (2,206)

 สินคา้คงเหลือ (3,897,184) 1,269,321 (3,897,184) 1,269,321

 ลูกหนีอืน (422,591) (519,184) (422,591) (519,184)

 สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (177,983) (239,488) (200,159) (239,805)

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัชี (13,603) 55,453 62,872 101,243

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (47) (9,012) (47) (9,012)

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 125,536 120,017 125,766 104,394

 เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกัน 5,598,491 (1,816,333) 5,590,106 (1,809,244)

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 4,713 37,754 4,713 37,754

 หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (12) (84) (12) (84)
         

 เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,231,889 545,431 2,228,581 535,437

 

 

             ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

       ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
    

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

    พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รายการทีไม่ใช่เงินสด 

   

   

การซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 202,317 249,501
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13. หนีสินทอีาจเกดิขึนในภายหน้า 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการคาํประกัน          

ของธนาคารใหแ้ก่บุคคลภายนอก ซึงเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติเป็นจาํนวนเงิน 77 ลา้นบาท 

(ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: จาํนวน 77 ลา้นบาท) กลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่มีหนีสิน                    

ทีมีสาระสาํคญั ทีเกิดขึนจากการคา้ประกนักบัธนาคารนี 
 

14. ภาระผูกพนั 

ภาระผกูพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั

เกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน จาํนวน 427 ลา้นบาท และ จาํนวน 361 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มกิจการทาํสญัญาเช่าทีดินหลายแห่งเพือใชใ้นการให้บริการขายปลีก โดยเป็นสัญญา

เช่าดาํเนินงานทีไม่สามารถยกเลิก ซึงมีระยะเวลาเช่าอยู่ ในช่วงระหว่าง 15 ปี ถึง 30 ปี สัญญาเช่า

ส่วนใหญ่สามารถต่ออายุของสัญญาได้เมือสิ นสุดอายุสัญญาในราคาตลาด ณ ว ันสุดท้าย                   

ของอายุสัญญาจาํนวนเงินขันตาํทีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีไม่สามารถ

ยกเลิกไดมี้ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
        

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 

       

127,173 163,441 131,026 163,441

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 625,600 599,800 761,616 599,800

เกิน 5 ปีขึนไป 992,549 930,349 5,115,646 930,349
        

 1,745,322 1,693,590 6,008,288 1,693,590
        

 

 บริษทัย่อยบางแห่งให้บริษทัเช่าทีดิน ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 ไม่มีจาํนวนเงินขนัตาํ       

ทีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานเนืองจาก เป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ในปี พ.ศ.2561 

บริษทัได้มีการแกไ้ขสัญญาเช่ากับบริษทัย่อยบางแห่งนัน โดยได้มีการขยายระยะเวลาการเช่า               

ไป 30 ปี 
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15. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ได้เข้าซือหุ้นร้อยละ 65.43                               

จากบริษัท เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชั นแนล โฮลดิ ง อิงค์ และ ร้อยละ 0.56 จากบริษัทอืน                   

ในเครือเอก็ซอนโมบิล กรุ๊ป เมือวนัที 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ ง ไพรเวท ลิมิเต็ด                      

ซึงจดัตงัในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวน ร้อยละ 65.99 ณ วนัที 31 มีนาคม               

พ.ศ. 2561 โดยบริษทัทีมีอาํนาจควบคุมสูงสุดคือ บริษทั เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชนัซึงจดัตัง                

ในประเทศ สหรัฐอเมริกา นอกจากนันจาํนวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวายุภกัษ์ 1                 

ซึงเป็นกองทุนรวมทีจดัตงัโดยกระทรวงการคลงัโดยจาํนวนหุ้นส่วนทีเหลือถูกถือโดยสถาบัน      

และนกัลงทุนรายยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทีสาํคญัไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 6 

รายการต่อไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

(ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ  

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
    

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที                31 มนีาคม 31 มนีาคม 
                พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ: 

   

   

- บริษทัย่อย - -

- กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 3,544,573 3,712,936
    

 3,544,573 3,712,936
    

 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการแก่กิจการทีเกียวข้องกันใช้เกณฑ์ราคาตลาด                 

และส่วนใหญ่เป็นการขายนา้มนัปิโตรเลียมและ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
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(ข) ซือสินค้าและบริการ    

  ข้อมูลทางการเงินรวมและ  

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 
     

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที       31 มนีาคม 31 มนีาคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 

ซือสินคา้จาก: 
   

    

 - กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 34,115,144 26,280,517 

 รับบริการจาก:    

 - บริษทัร่วม 208,620 206,254 
     

  34,323,764 26,486,771 
     

 

 การซือสินค้าจากกิจการทีเกียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการซือน้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี การรับบริการ จากบริษัทร่วมเกียวขอ้งกบัการใชท่้อน้ามนั

สาํหรับการส่งผลิตภณัฑข์องกลุ่มกิจการ การซือสินคา้และบริการใชเ้กณฑร์าคาตลาด 
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4.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน  

 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวันท ี30 กนัยายน 2561  

  ขอ้มูลทางการเงินรวม 

  ไตรมาสที 1  ไตรมาสที 2  ไตรมาสที 3  

  31 มีนาคม   30 มิถุนายน 2561  30 กนัยายน 2561  

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  733,175 954,047 800,271

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ  5,525,675 5,883,433 5,910,631

ลูกหนีกจิการทีเกยีวขอ้งกนั - - -

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  21,960,502 18,075,385 22,025,413

ลูกหนีอืน - สุทธิ  1,260,256 837,668 2,148,712

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  1,294,014 1,116,031 1,116,475

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  30,773,622 25,541,178 32,001,502

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน      

เงินลงทุนเผือขาย 1,620,000 2,103,750 1,541,250

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  2,266,562 2,160,658 2,105,300

เงินลงทุนในบริษทัย่อย  - - -

เงินใหกู้ยืมระยะยาวแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนั - - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ-์ สุทธิ  26,557,689 26,914,243 25,963,207

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  151,077 149,535 160,345

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัชี- สุทธิ  579,850 512,433 552,631

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี  1,610,192 1,596,589 1,773,688

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  41,167 41,120 27,218

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  32,826,537 33,478,328 32,123,639

รวมสินทรัพย์  63,600,159 59,019,506 64,125,141
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4.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  

  ขอ้มูลทางการเงินรวม 

  ไตรมาสที 1  ไตรมาส 2  ไตรมาสที 3  

หนีสินและส่วนของเจา้ของ  31 มีนาคม    30 มิถุนายน 2561  30 กนัยายน 2561  

หนสิีนหมุนเวียน        

เงินกูยื้มระยะสั นจากสถาบนัการเงิน  2,995,332 5,585,000 5,354,396

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  5,989,445 6,336,691 4,176,455

เจา้หนีกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 13,826,754 13,826,754 10,805,022

เงินกูยื้มระยะสั นจากกจิการทีเกยีวขอ้ง  4,782,643 8,221,841 10,597,063

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  651,689 817,028 212,868

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานระยะสัน  840,583 903,647 846,523 

รวมหนีสินหมุนเวียน  29,086,446 32,669,229 31,448,555 

หนีสินไม่หมุนเวยีน      

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  875,000 650,000 425,000

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั  2,125,000 1,550,000 975,000

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนั 2,765,121 2,760,408 2,699,776

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน  192 1,991 2,471 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน  5,765,301 4,901,767 4,176,428 

รวมหนีสิน  34,851,747 37,570,996 35,624,983 

ส่วนของเจ้าของ   

ทุนเรือนหุน้   

ทุนจดทะเบียน   

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666    

หุน้มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ4.9338 บาท  17,110,007 17,110,007 17,110,007 

ส่วนของเจ้าของ   

ทุนเรือนหุน้   

ทนุทอีอกและชําระแล้ว   

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้   

มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท  17,075,181 17,075,181 17,075,181 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้  4,031,711 4,031,711 4,031,711 

กาํไรสะสม   

                 จดัสรรแลว้   

                 สาํรองตามกฎหมาย  892,168 892,168 892,168 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  6,231,674 5,635,912 6,046,420 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ  510,244 348,244 447,244 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  28,740,978 27,983,216 28,492,724 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  7,434 7,434 7,434 

รวมส่วนของเจ้าของ  28,748,412 27,990,650 28,492,724 

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ  63,600,159 65,561,646 64,117,707 

ตารางที 5 งบแสดงฐานะการเงิน 
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4.1.2 งบแสดงกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวันท ี30 กนัยายน 2561   
  ขอ้มูลทางการเงินรวม 
       

  ไตรมาสที 1  ไตรมาส 2  ไตรมาสที 3 

  31 มีนาคม   30 มิถุนายน 2561  30 กนัยายน 2561 
       

รายไดจ้ากการขาย  46,763,264 50,150,851 51,202,318

เงินชดเชยจากกองทุนนาํมนัเชือเพลิง  345,408 331,418 580,907

ตน้ทุนขาย  (44,662,588) (45,560,180) (49,022,127)
       

กาํไรขันต้น  2,446,084 4,922,089 2,761,098

ค่าใชจ่้ายในการขาย  (1,267,323) (1,398,469) (1,356,579)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (82,827) (74,186) (86,092)
       

กาํไรจากการขาย  1,095,934 3,449,434 1,318,427

รายไดอื้น  2,201 48,649 13,175

รายไดด้อกเบีย  1,128 3,309 714

ตน้ทุนทางการเงิน  (51,861) (62,671) (69,022)

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  105,904 99,896 88,865
       

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้  1,153,306 3,538,617 1,352,159

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (200,104) (672,759) (249,479)
       

กาํไรสําหรับงวด  953,202 2,865,858 1,102,680

กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษ:ี 
      

      

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใน       

กาํไรหรือขาดทุนภายหลงั       

กาเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผือขาย  (387,000) (162,000) 99,000
       

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด  566,202 2,703,858 1,201,680

การแบ่งปันกาํไร : 

      

      

      

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่  953,202 2,865,096 1,102,680

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  - 762 -
       

  953,202 2,865,858 1,102,680

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม : 

      

      

      

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่  566,202 2,703,096 1,201,680

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  - 762 -
       

  566,202 2,703,858 1,201,680

กาํไรต่อหุน้สาํหรับการแบ่งปันกาํไร 

      

      

      

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่       

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน  0.28 0.83 0.32
       

ตารางที 5 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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4.2 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตงั 

4.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม-ลด 

 31-ม.ีค.-61 30-ม.ิย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

 % % % 

    สินทรัพย์       

    สินทรัพย์หมุนเวยีน :       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 733,175 954,047 800,271 1.15 1.46 1.25 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 5,525,675 5,883,433 5,910,631 8.69 8.97 9.22 

ลูกหนีกจิการทีเกยีวขอ้งกนั - - - - - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 21,960,502 24,113,508 22,025,413 34.53 36.78 34.35 

ลูกหนีอืน - สุทธิ 1,260,256 1,534,940 2,148,712 1.98 2.34 3.35 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,294,014 932,180 1,116,475 2.03 1.42 1.74 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 30,773,622 33,418,036 32,001,502 48.39 50.97 49.90 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินลงทุนเผอืขาย 1,620,000 1,417,500 1,541,250 2.55 2.16 2.40 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,266,562 2,016,434 2,105,300 3.56 3.08 3.28 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 

เงินให้กูยมืระยะยาวแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนั - - - - - - 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ 26,557,689 26,160,606 25,963,207 41.76 39.90 40.49 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 151,077 155,366 160,345 0.24 0.24 0.25 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี- สุทธิ 579,850 602,533 552,631 0.91 0.92 0.86 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 1,610,192 1,766,704 1,773,688 2.53 2.69 2.77 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 41,167 24,467 27,218 0.06 0.04 0.04 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 32,826,537 32,143,610 32,123,639 51.61 49.03 50.10 

    รวมสินทรัพย์ 63,600,159 65,561,646 64,125,141 100.00 100.00 100.00 

    หนีสินและส่วนของเจ้าของ       

    หนีสินหมุนเวยีน :       

เงินกูย้มืระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 2,995,332 5,585,000 5,354,396 8.59 14.87 15.03 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 5,989,445 6,336,691 4,176,455 17.19 16.87 11.72 

เจา้หนีกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 13,826,754 13,826,754 10,805,022 39.67 36.80 30.33 

เงินกูย้มืระยะสั นจากกจิการทีเกยีวขอ้ง 4,782,643 8,221,841 10,597,063 13.72 21.88 29.75 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 651,689 817,028 212,868 1.87 2.17 0.60 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสนั 840,583 903,647 846,523 2.41 2.41 2.38 

    รวมหนีสินหมุนเวยีน 29,086,446 32,669,229 31,448,555 83.46 86.95 88.28 

    หนีสินไม่หมุนเวยีน :       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 875,000 650,000 425,000 2.51 1.73 1.19 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 2,125,000 1,550,000 975,000 6.10 4.13 2.74 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนั 2,765,121 2,760,408 2,699,776 7.93 7.35 7.58 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 192 1,991 2,471 0.00 0.01 0.01 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 5,765,301 4,901,767 4,176,428 16.54 13.05 11.72 

    รวมหนีสิน 34,851,747 37,570,996 35,624,983 100.00 100.00 100.00 
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม-ลด 

 31-ม.ีค.-61 30-ม.ิย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

 % % % 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสามญัจาํนวน 3,467,916,666       

หุ้นมูลค่าทตีราไวหุ้้นละ4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007 17,110,007 100.00 100.00 100.00 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนทีออกและชําระแล้ว       

หุ้นสามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุ้น       

มูลคา่ทีไดรั้บชาํระแลว้หุ้นละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181 17,075,181 26.85 26.04 26.63 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 4,031,711 4,031,711 4,031,711 6.34 6.15 6.29 

กาํไรสะสม       

จดัสรรแลว้       

สาํรองตามกฎหมาย 892,168 892,168 892,168 1.40 1.36 1.39 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,231,674 5,635,912 6,046,420 9.80 8.60 9.43 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 510,244 348,244 447,244 0.80 0.53 0.70 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 28,740,978 27,983,216 28,492,724 45.19 42.68 44.44 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434 7,434 0.01 0.01 0.01 

รวมส่วนของเจ้าของ 28,748,412 27,990,650 28,492,724 45.20 42.69 44.44 

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 63,600,159 65,561,646 64,117,707 100.00 100.00 100.00 

 

การอธบิายผลการวเิคราะห์ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสที 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตงั 

การเปรียบเทียบทัง 3 ไตรมาส ตามการรวมสินทรัพยห์มุนเวียนพบว่าทัง 3 ไตรมาส                   

มียอดเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 48.39 % และเพิมขึนในไตรมาสที 2 = 50.97% 

และลดลงในไตรมาสที 3 = 49.90% และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนพบว่าทงั 3 ไตรมามียอดเพิมขึน

และลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 51.61 % ไตรมาสที 2 = 49.03 %ไตรมาสที 3 = 50.10 %       

การรวมหนีสินหมุนเวียนของทัง 3 ไตรมาสพบว่ามียอดเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาส                            

ไตรมาส 1 = 83.46% ไตรมาสที 2 = 86.95% ไตรมาสที 3 = 88.28% การรวมหนีสินไม่หมุนเวียน   

มียอดลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที 1 = 16.54% ไตรมาสที 2 = 13.05 % ไตรมาสที 3 = 11.72% 

รวมส่วนของผูถื้อเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที 1 = 45.20% ไตรมาสที 2 = 42.69%

ไตรมาสที 3 = 44.44%  
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4.2.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวด  9 เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม-ลด 

 31-ม.ีค.-61 30-ม.ิย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

 % % % 

รายไดจ้ากการขาย 46,763,264 50,150,851 51,202,318 100.00 100.00 100.00 

เงินชดเชยจากกองทุนนาํมนัเชือเพลิง 345,408 331,418 580,907 0.74 0.66 1.13 

ตน้ทุนขาย (44,662,588) (45,560,180) (49,022,127) (95.51) (90.85) (95.74) 

กาํไรขนัต้น 2,446,084 4,922,089 2,761,098 5.23 9.81 5.39 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (1,267,323) (1,398,469) (1,356,579) (2.71) (2.79) (2.65) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (82,827) (74,186) (86,092) (0.18) (0.15) (0.17) 

กาํไรจากการขาย 1,095,934 3,449,434 1,318,427 2.34 6.88 (1531.42) 

รายไดอื้น 2,201 48,649 13,175 0.00 0.10 1.00 

รายไดด้อกเบีย 1,128 3,309 714 0.00 0.01 0.00 

ตน้ทุนทางการเงิน (51,861) (62,671) (69,022) (0.11) (0.12) (0.13) 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม 105,904 99,896 88,865 0.23 0.20 0.17 

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ 1,153,306 3,538,617 1,352,159 2.47 7.06 232.77 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (200,104) (672,759) (249,479) (0.43) (1.34) (0.49) 

กาํไรสําหรับงวด 953,202 2,865,858 1,102,680 2.04 5.71 2.15 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี:  

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใน 

กาํไรหรือขาดทุนภายหลงั 

กาเปลียนแปลงมูลคา่ยตุิธรรมเงินลงทุนเผอืขาย (387,000) (162,000) 99,000 (0.83) (0.32) 0.19 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 566,202 2,703,858 1,201,680 1.21 5.39 2.15 

การแบ่งปันกาํไร :       

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ ่ 953,202 2,865,096 1,102,680 2.04 5.71 2.15 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 762 - - - - 

 953,202 2,865,858 1,102,680 2.04 5.71 2.15 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม :       

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ ่ 566,202 2,703,096 1,201,680 1.21 5.39 2.35 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 762 - - - - 

 566,202 2,703,858 1,201,680 1.21 5.39 2.35 

กาํไรต่อหุ้นสาํหรับการแบ่งปันกาํไร       

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ ่    - - - 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.28 0.83 0.32 0.00 0.00 0.00 

 

สรุปการเปรียบเทียบทัง 3 ไตรมาส กิจการมีก ําไรสําหรับงวดเพิมขึนและลดลง                     

ทุกไตรมาสแสดงว่ารายไดข้องกิจการไตรมาสที 2 เพิมขึนจากไตรมาสที 1 แต่ไตรมาสที 3 ลดลง

จากไตรมาสที 2 จึงถือว่ารายไดล้ดลงในระดบัค่อนข้างมาก เนืองจากกิจการมีตน้ทุนค่าใชจ่้าย

เพิมขึนอยา่งต่อเนือง จึงทาํใหผ้ลกาํไรเบ็ดเสร็จเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาสเช่นกนั 
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4.3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

4.3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2561 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เพิม-ลด 

 31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 ไตรมาส 2-1 

 บาท % 

    สินทรัพย์     

    สินทรัพย์หมุนเวียน :     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 733,175 954,047 220,872.00 30.13 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 5,525,675 5,883,433 357,758.00 6.47 

ลูกหนีกจิการทีเกยีวขอ้งกนั - - - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 21,960,502 24,113,508 2,153,006 9.80 

ลูกหนีอืน - สุทธิ 1,260,256 1,534,940 274,684 21.80 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,294,014 932,180 (361,834) (27.96) 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 30,773,622 33,418,036 2,644,414 8.6 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน :     

เงินลงทุนเผือขาย 1,620,000 1,417,500 (202,500) -        12.50 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,266,562 2,016,434 (250,128) (11.04) 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - - 

เงินใหกู้ยืมระยะยาวแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนั - - - - 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ-์ สุทธิ 26,557,689 26,160,606 (397,083) -          1.50 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 151,077 155,366 4,289 2.8 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี- สุทธิ 579,850 602,533 22,683 3.9 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 1,610,192 1,766,704 156,512 9.7 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 41,167 24,467 (16,700) (40.57) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 32,826,537 32,143,610 (682,927) (2.08) 

    รวมสินทรัพย์ 63,600,159 65,561,646 1,961,487 3.1 
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เพิม-ลด 

    หนีสินและส่วนของเจ้าของ 31-ม.ีค.-61 30-ม.ิย.-61 ไตรมาส 2-1 

    หนีสินหมุนเวียน : บาท % 

เงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 5,585,000 5,354,396          (230,604)            (4.13) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6,336,691 4,176,455       (2,160,236)          (34.09) 

เจา้หนีกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 13,826,754 10,805,022       (3,021,732)          (21.85) 

เงินกูย้ืมระยะสั นจากกจิการทีเกยีวขอ้ง 8,221,841 10,597,063        (2,375,222)             28.89  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 817,028 212,868          (604,160)          (73.95) 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสัน 903,647 846,523            (57,124)            (6.32) 

    รวมหนีสินหมุนเวียน 32,669,229 31,448,555       (1,220,674)            (3.74) 

    หนีสินไม่หมุนเวียน :         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 650,000 425,000          (225,000)          (34.62) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 1,550,000 975,000          (575,000)          (37.10) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนั 2,760,408 2,699,776            (60,632)            (2.20) 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,991 2,471                  480             24.11  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4,901,767 4,176,428          (725,339)          (14.80) 

    รวมหนีสิน 37,570,996 35,624,983       (1,946,013)            (5.18) 

    ส่วนของเจ้าของ         

ทุนเรือนหุน้         

ทุนจดทะเบียน         

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666         

หุน้มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007   -                 -    

ส่วนของเจ้าของ         

ทุนเรือนหุน้         

ทุนทีออกและชําระแล้ว         

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้         

มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181   -                 -    

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 4,031,711 4,031,711   -                 -    

กาํไรสะสม         

จดัสรรแลว้         

สํารองตามกฎหมาย 892,168 892,168   -                 -    

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,635,912 6,046,420            410,508              7.28  

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 348,244 447,244              99,000             28.43  

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 27,983,216 28,492,724            509,508              1.82  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434                      -           (74.34) 

รวมส่วนของเจ้าของ 27,990,650 28,492,724            502,074              1.79  

    รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 65,561,646 64,117,707       (1,443,939)            (2.20) 
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การอธบิายผลการวเิคราะห์ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสที 1-2 เดือน มีนาคม มิถุนายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน 

ณ ว ันที  30 มิ ถุ นา ย น2561บ ริ ษัท  มี สิ น ทรั พ ย์ห มุ นเ วี ยน เ พิ ม ขึ น 2,644,414บ า ท                  

คิดเป็น 8.60% จากยอด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 โดยปัจจัยหลกัคือมูลค่าทางสินค้าคงคลัง        

และลูกหนีทางการคที้เพิมขึน สืบเนืองมาจากราคาผลิตภณัฑ์สูงขึน และมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เพิมขึน 682,927 บาท คิดเป็น 2.08% สาเหตุหลกัมากจากเงินลงทุนเผอืขายและมูลค่าทางบญัชีของ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 

บริษัทฯ มีหนีสินร วม 35,624,983 บา ท ลดลง 1,946,013 บาท คิ ด เป็น  5.18%                

สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนีการคา้ในการซือนาํมนัดิบและเงินกูห้มุนเวียนลดลง 

ณ ว ันที 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มียอดเงินกู ้ยืมรวมจํานวน 20,125,416 บาท              

เมือเทียบกบัยอด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 จาํนวน 18,706,617 บาท ยอดเงินกูร้วมของบริษัท                     

ประกอบไปดว้ยเงินกูย้มืระยะสนั 15,951,459 บาทและเงินกูย้มืระยะยาว 4,173,957 บาท 

ส่วนของเจา้ของเพิมขึนจาํนวน 502,074 บาท คิดเป็น 1.79% สาเหตุหลกัมาจากกาํไรรวม

หกักบัเงินปันผลและมูลค่าสินทรัพยล์งทุนจากการถือหุน้ของบริษทัลดลง 
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันท ี30 กนัยายน 2561 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม-ลด 

 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 3-2 

 บาท % 

    สินทรัพย์     

    สินทรัพย์หมุนเวียน :     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 954,047 800,271 (153,776) (16.12) 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 5,883,433 5,910,631 27,198 0.46 

ลูกหนีกจิการทีเกยีวขอ้งกนั - - - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 24,113,508 22,025,413 (2,088,095) (8.659) 

ลูกหนีอืน - สุทธิ 1,534,940 2,148,712 613,772 39.99 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 932,180 1,116,475 184,295 19.77 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,418,036 32,001,502 (1,416,534) (4.24) 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน :     

เงินลงทุนเผือขาย 1,417,500 1,541,250 123,750 8.73 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,016,434 2,105,300 88,866 4.41 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - - 

เงินใหกู้ยืมระยะยาวแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนั - - - - 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ-์ สุทธิ 26,160,606 25,963,207 (197,399) (.75) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 155,366 160,345 4,979 3.20 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี- สุทธิ 602,533 552,631 (49,902) -           8.28 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 1,766,704 1,773,688 6,984 0.40 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 24,467 27,218 2,751 11.2 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 32,143,610 32,123,639 (19,971) (0.06) 

    รวมสินทรัพย์ 65,561,646 64,125,141 (1,436,505) -           2.19 
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2561 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม-ลด 

    หนีสินและส่วนของเจ้าของ 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 3-2 

    หนีสินหมุนเวยีน : บาท % 

เงินกูย้มืระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 5,585,000 5,354,396 (230,604) (4.13) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6,336,691 4,176,455 (2,160,236) (34.09) 

เจา้หนีกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 13,826,754 10,805,022 (3,021,732) (21.85) 

เงินกูย้มืระยะสั นจากกิจการทีเกยีวขอ้ง 8,221,841 10,597,063 2,375,222 28.89 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 817,028 212,868 (604,160) (73.95) 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสัน 903,647 846,523 (57,124) (6.32) 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 32,669,229 31,448,555 (1,220,674) (3.74) 

    หนีสินไม่หมุนเวยีน :     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 650,000 425,000 (225,000) (34.62) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 1,550,000 975,000 (575,000) (37.10) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนั 2,760,408 2,699,776 (60,632) (2.20) 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,991 2,471 480 24.11 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 4,901,767 4,176,428 (725,339) (14.80) 

    รวมหนีสิน  37,570,996 35,624,983 (1,946,013) (5.18) 

ส่วนของเจ้าของ     

ทุนเรือนหุน้     

ทุนจดทะเบียน     

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666     

หุน้มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ4.9338 บาท 17,110,007 17,110,007 - - 

ส่วนของเจ้าของ     

ทุนเรือนหุน้     

ทนุทอีอกและชําระแล้ว     

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้     

มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 17,075,181 17,075,181 - - 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 4,031,711 4,031,711 - - 

กาํไรสะสม     

จดัสรรแลว้     

สาํรองตามกฎหมาย 892,168 892,168 - - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,635,912 6,046,420 410,508 7.28 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 348,244 447,244 99,000 28.43 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 27,983,216 28,492,724 509,508 1.82 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434 - (74.34) 

รวมส่วนของเจ้าของ 27,990,650 28,492,724 502,074 1.79 

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 65,561,646 64,117,707 (1,443,939) (2.20) 
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การอธบิายผลการวเิคราะห์ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสที 2-3 เดือน มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน 

ณ ว ันที 30 กันยายน 2561 บริษัท มีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 1,416,534 บาท                 

คิดเป็น 4.24% จากยอด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 โดยปัจจัยหลกัคือมูลค่าทางสินค้าคงคลงั       

และเ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดทีลดลงสืบเนืองมาจากราคาผลิตภัณฑ์ที ตําลง                  

และมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 19,971 บาท คิดเป็น 0.06% สาเหตุหลกัมาจากมูลค่าลดลง                    

ของสินทรัพยล์งทุนจากการถือหุน้ของบริษทับริการเชือเพลิงและมูลค่าทางบญัชีของทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์สุทธิลดลง 

บริษทัฯ มีหนีสินรวม 35,624,983 บาท ลดลง 1,220,674 บาท คิดเป็น 3.74% สาเหตุหลกั     

มาจากเจา้หนีการคา้ในการซือนาํมนัดิบและเงินกูห้มุนเวยีนลดลง 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้ืมรวมจาํนวน , ,  บาท เมือเทียบ

กับยอด ณ ว ันที 30 มิถุนายน 2561 จ ํานวน , ,  บาท ยอดเงินกู ้รวมของบริษัท                     

ประกอบไปดว้ยเงินกูย้มืระยะสนั 15,951,459 บาทและเงินกูย้มืระยะยาว 4,17 ,  บาท 

ส่วนของเจา้ของเพิมขึนจาํนวน 502,074 บาท คิดเป็น 1.79% สาเหตุหลกัมาจากกาํไรรวม

หกักบัเงินปันผลและมูลค่าสินทรัพยล์งทุนจากการถือหุน้ของบริษทัลดลง 
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4.3.2 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2561 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เพิม-ลด 

 31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 ไตรมาส 2-1 

 บาท % 

รายไดจ้ากการขาย 46,763,264 50,150,851 3,387,587 7.20 

เงินชดเชยจากกองทุนนาํมนัเชือเพลิง 345,408 331,418 (13,990) (4.05) 

ตน้ทุนขาย (44,662,588) (45,560,180) (897,592) 2.01 

กาํไรขันต้น 2,446,084 4,922,089 2,476,005 101.22 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,267,323) (1,398,469) (131,146) 10.35 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (82,827) (74,186) 8,641 (10.43) 

กาํไรจากการขาย 1,095,934 3,449,434 2,353,500 214.70 

รายไดอื้น 2,201 48,649 46,448 2,110.30 

รายไดด้อกเบีย 1,128 3,309 2,181 193.40 

ตน้ทุนทางการเงิน (51,861) (62,671) (10,810) 20.80 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม 105,904 99,896 (6,008) (5.67) 

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ 1,153,306 3,538,617 2,385,311 206.80 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (200,104) (672,759) (472,655) 236.20 

กาํไรสําหรับงวด 953,202 2,865,858 1,912,656 200.70 

กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษ:ี    

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใน   

กาํไรหรือขาดทุนภายหลงั   

กาเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผือขาย (387,000) (162,000) 225,000 (58.14) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 566,202 2,703,858 2,137,656 377.5 

การแบ่งปันกาํไร :     

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่ 953,202 2,865,096 1,911,894 200.6 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 762 762 - 

 953,202 2,865,858 1,912,656 200.7 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม :     

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 566,202 2,703,096 2,136,894 377.4 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 762 762 - 

 566,202 2,703,858 2,137,656 377.5 

กาํไรต่อหุน้สาํหรับการแบ่งปันกาํไร     

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 0.28 0.83 0.55 196.43 
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันท ี30 กนัยายน 2561 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม-ลด 

 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 3-2 

 บาท % 

รายไดจ้ากการขาย 50,150,851 51,202,318 1,051,467 2.10 

เงินชดเชยจากกองทุนนาํมนัเชือเพลิง 331,418 580,907 249,489 75.28 

ตน้ทุนขาย (45,560,180) (49,022,127) (3,461,947) 7.60 

กาํไรขันต้น 4,922,089 2,761,098 (2,160,991) (43.9) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,398,469) (1,356,579) 41,890 (3.00) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (74,186) (86,092) (11,906) 16.05 

กาํไรจากการขาย 3,449,434 1,318,427 (2,131,007) (61.78) 

รายไดอื้น 48,649 13,175 (35,474) (72.92) 

รายไดด้อกเบีย 3,309 714 (2,595) (78.42) 

ตน้ทุนทางการเงิน (62,671) (69,022) (6,351) 10.13 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม 99,896 88,865 (11,031) (11.04) 

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ 3,538,617 1,352,159 (2,186,458) (61.79) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (672,759) (249,479) 423,280 (62.92) 

กาํไรสําหรับงวด 2,865,858 1,102,680 (1,763,178) (61.52) 

กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษ:ี    

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใน   

กาํไรหรือขาดทุนภายหลงั   

กาเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผือขาย (162,000) 99,000 261,000 (161.11) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,703,858 1,201,680 (1,502,178) (55.557) 

การแบ่งปันกาํไร :     

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่ 2,865,096 1,102,680 (1,762,416) (61.51) 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 - - - 

 2,865,858 1,102,680 (1,763,178) (61.52) 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม :     

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,703,096 1,201,680 (1,501,416) (55.54) 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 - - - 

 2,703,858 1,201,680 (1,502,178) (55.56) 

กาํไรต่อหุน้สาํหรับการแบ่งปันกาํไร     

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 0.83 0.32 (0.51) (61.45) 
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การอธบิายผลการวเิคราะห์ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) 

 จากการวิเคราะห์งบกําไรขาดทุนของ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสที 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน 

รายได้จากการขายในไตรมาสที 2 เพิมขึนจากรายได้ในการขายจากไตรมาสที 1            

3,387,587 บาท คิดเป็น 7.20% และรายได้จากไตรมาสที 3 เพิมขึนจากรายได้ในการขาย                    

จากไตรมาสที 2 1,051,467 บาท คิดเป็น 2.10% เป็นผลมากจากราคาผลิตภณัฑแ์ละปริมาณการขาย     

ปรับตวัเพิมขึน  

บริษัท ฯ มีก ําไรขันต้นไตรมาสที 2 จ ํานวน , ,  บาท และมีกําไรขันต้น                                   

ไตรมาสที 3 จ ํานวน 2,761,098 บาท เป็นผลมากจากการทีบริษัทดําเนินการผลิตเต็มที                      

สามารถลดทอนผลกระทบทีเกิดขึนจากการทีราคาผลิตภณัฑป์รับตวัไม่สอดคลอ้งกบัการปรับตวั

ขึนของราคานาํมนัดิบและราคาพลงังานทีปรับตวัสูงขึน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาสที 2 ลดลง 122,505 บาท                            

จากไตรมาสที 1 สะทอ้นถึงค่าใชจ่้ายในโครงการส่งเสริมทางการตลาดปรับตวัลดลงและค่าใชจ่้าย

ในการขายและการบริหารสาํหรับไตร 3 เพิมขึน 29,984 สะทอ้นถึงค่าใชจ่้ายในโครงการส่งเสริม

ทางการตลาดปรับตวัสูงขึน 

ด้วยเหตุนี  บริษัทฯ มีก ําไรจากการขายไตรมาสที   จาํนวน 3,449,434 บาท                         

มากกว่าไตรมาสที 1 จาํนวน 2,353,500 บาท สาเหตุหลกัเกิดจากการที บริษทัฯ มีตน้ทุนขายลดลง

และกํา ไร จ าก ก าร ขา ย ไต ร มา สที  3 จาํนวน 1,318,427 บาทน้อ ยก ว่ าไ ต รม า สที  2                                 

จาํนวน 2,131,007 บาท สาเหตุหลกัเกิดจากการที บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทีเพิมขึน 
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4.4 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 

 ไตรมาสท ี3 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี1 งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน 

 ปี 2561 ปี 2560 

อัตราส่วนกําไร 

อตัราส่วนกาํไรขนัตน้ 5.3% 9.8% 5.2% 6.8% 7.3% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 2.1% 5.7% 2.0% 3.3% 3.4% 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย 26.50 เท่า 63.10 เท่า 30.50 เท่า 40.10 เท่า 22.30 เท่า 

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ 31 ธันวาคม 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.0 เท่า 1.0 เท่า 1.1 เท่า 1.1 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.2 เท่า 0.2 เท่า 0.2 เท่า 0.2 เท่า 

อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.6 เท่า 0.6 เท่า 0.4 เท่า 0.4 เท่า 

อตัราส่วนหนีเงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.0 เท่า 0.1 เท่า 0.1 เท่า 0.1 เท่า 

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.6 เท่า 0.5 เท่า 0.3 เท่า 0.4 เท่า 

      

สูตรทีใช้ในการคาํนวณ 

- อตัราส่วนกาํไรขนัตน้     =    กาํไรขนัตน้ x 100 

 

- อตัราส่วนกาํไรสุทธิ      =   กาํไรสุทธิ x 100 

 

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย  =   กาํไรจากการดาํเนินงาน 

  

- อตัราส่วนสภาพคล่อง     =   สินทรัพยห์มุนเวียน 

 

- อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   

=  (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนระยะสัน+ลูกหนีการคา้) 

 

- อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้   =   หนีสินทีมีภาระดอกเบียจ่ายรวม  

 

- อตัราส่วนหนีเงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถ้ือหุน้   =   หนีเงินกูร้ะยะยาว 

 

- อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  
= (เงินสด-เทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนระยะสัน+ลูกหนีการคา้) 

 

 

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขาย 

ดอกเบียจ่าย 

หนีสินหมุนเวียน 

หนีสินหมุนเวียน 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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4.5 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบกบับริษัทคู่แข่ง 

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบแสดงฐานะการเงนิตามแนวตงั 
 

ไตรมาส 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % % % % %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.15                        1.46                       1.25                   14.70                    11.41                    14.35                    

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 8.69                        8.97                       9.22                   8.65                       10.33                    10.04                    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 34.53                     36.78                    34.35                 3.30                       3.14                       3.49                       

ลูกหนีอืน - สุทธิ 1.98                        2.34                       3.35                   6.74                       7.66                       7.77                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2.03                        1.42                       1.74                   0.31                       0.41                       0.35                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48.39                     50.97                    49.90                 33.70                    32.95                    36.00                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผือขาย 2.55                        2.16                       2.40                   0.94                       0.82                       0.71                       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3.56                        3.08                       3.28                   1.27                       1.21                       1.19                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ-์ สุทธิ 41.76                     39.90                    40.49                 59.15                    60.38                    56.98                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 0.24                        0.24                       0.25                   1.77                       1.72                       1.70                       

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชี- สุทธิ 0.91                        0.92                       0.86                   1.02                       0.87                       1.30                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 0.06                        0.04                       0.04                   2.15                       2.05                       2.13                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51.61                     49.03                    50.10                 66.30                    67.05                    64.00                    

รวมสินทรัพย์ 100.00                   100.00                  100.00               100.00                  100.00                  100.00                  

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 8.59                        14.87                    15.03                 4.47                       3.45                       4.78                       

เจ้าหนีการคา้และเจา้หนีอืน 17.19                     16.87                    11.72                 35.04                    35.75                    30.53                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1.87                        2.17                       0.60                   4.84                       3.24                       5.17                       

รวมหนีสินหมุนเวียน 83.46                     86.95                    88.28                 44.35                    42.44                    40.48                    

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.51                        1.73                       1.19                   51.21                    52.40                    54.77                    
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 0.00                        0.01                       0.01                   4.45                       5.15                       4.75                       

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 16.54                     13.05                    11.72                 55.65                    57.56                    59.52                    

รวมหนีสิน 100.00                   100.00                  100.00               100.00                  100.00                  100.00                  

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ

สําหรับงวด 9 เดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561

เพิม-ลด

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

เพิม-ลด

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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ไตรมาส 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % % % % %
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญัจาํนวน 3,467,916,666
หุ้นมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ4.9338 100.00                100.00               100.00             100.00               100.00               100.00               

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนทีออกและชําระแล้ว

หุ้นสามญัจาํนวน 3,460,858,000

มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุ้นละ 26.85                  26.04                 26.63               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 6.34                    6.15                   6.29                 1.31                   1.27 1.25                   

กาํไรสะสม

                 จัดสรรแลว้

                 สํารองตามกฎหมาย 1.40                    1.36                   1.39                 0.13                   0.12                   0.12                   
     ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 9.80                    8.60                   9.43                 36.52                 35.36                 34.88                 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 0.80                    0.53                   0.70                 0.36-                   0.43                   0.15                   
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท 45.19                  42.68                 44.44               37.67                 37.27                 36.45                 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.01                    0.01                   0.01                 19.31                 18.90                 18.71                 
รวมส่วนของเจ้าของ 45.20                  42.69                 44.44               56.98                 56.17                 55.17                 
รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 100.00                100.00               100.00             100.00               100.00               100.00               

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

สําหรับงวด 9 เดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

เพมิ-ลด

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เพมิ-ลด

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 

การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวตังบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) สาํหรับไตรมาสที 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตงัหรือวิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 

พบว่า 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

การเปรียบเทียบทงั 3 ไตรมาส ตามการรวมสินทรัพยห์มุนเวียนพบว่าทงั 3 ไตรมาสมียอดเพิมขึน

และลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 48.39 % และเพิมขึนในไตรมาสที 2 = 50.97% และลดลง          

ในไตรมาสที 3 = 49.90% และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนพบว่าทงั 3 ไตรมามียอดเพิมขึนและลดลงทุก

ไตรมาส ไตรมาส 1 = 51.61 % ไตรมาสที 2 = 49.03 %ไตรมาสที 3 = 50.10 % การรวมหนีสิน

หมุนเวียนของทัง 3 ไตรมาสพบว่ามียอดเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 83.46%             

ไตรมาสที 2 = 86.95% ไตรมาสที 3 = 88.28% การรวมหนีสินไม่หมุนเวียนมียอดลดลง                       
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ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที 1 = 16.54% ไตรมาสที 2 = 13.05 % ไตรมาสที 3 = 11.72%                         

รวมส่วนของผูถื้อเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที 1 = 45.20% ไตรมาสที 2 = 42.69%

ไตรมาสที 3 = 44.44%  
 

ส่วนของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) การเปรียบเทียบ

ทงั 3 ไตรมาสตามการรวมสินทรัพยห์มุนเวียนพบว่าทงั 3 ไตรมาสมียอดเพิมขึนและลดลงทุกไตร

มาส ไตรมาส 1 = 33.70 % ไตรมาสที 2 = 32.95% ไตรมาสที 3 = 36.00% และสินทรัพย ์             

ไม่หมุนเวียนพบว่าทัง 3 ไตรมามียอดเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 66.30 %                       

ไตรมาสที 2 = 67.05 %ไตรมาสที 3 = 64.00% การรวมหนีสินหมุนเวียนของทงั 3 ไตรมาส                   

พบว่ามียอดเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 44.35% ไตรมาสที 2 = 42.44%                                    

ไตร มาสที  3 = 40.48% การ รวม หนีสิ นไ ม่หมุ นเวี ยนมี ยอด ลดลงทุก ไตร มา ส                                          

คือไตรมาสที 1 = 55.65% ไตรมาสที 2 = 57.56 % ไตรมาสที 3 = 59.52%                                              

รวมส่ วนข องผู ้ถือหุ้น เ พิ ม ขึนแ ละลดลง ทุกไต รมา ส คื อ ไ ตรมา สที  1 = 56.98%                                     

ไตรมาสที 2 = 56.17% ไตรมาสที 3 = 55.17%  
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การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบกาํไรขาดทุนตามแนวตงั 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % % % % %

รายไดจ้ากการขาย 100.00           100.00           100.00          100.00            100.00            100.00            

เงินชดเชยจากกองทุนนาํมนัเชือเพลิง 0.74                0.66                1.13              -                  -                  -                  
ตน้ทุนขาย (95.51)            (90.85)            (95.74)           85.08              84.22              85.95              

กาํไรขันต้น 5.23                9.81                5.39              14.92              15.78              14.05              

ค่าใชจ่้ายในการขาย (2.71)              (2.79)              (2.65)             1.11                1.21                1.02                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (0.18)              (0.15)              (0.17)             2.01                2.33                2.28                

กาํไรจากการขาย 2.34                6.88                (1531.42)      18.04              19.32              761.66            

รายไดอื้น 0.00                0.10                1.00              0.95                0.04                3.29                

รายไดด้อกเบีย 0.00                0.01                0.00              -                  -                  -                  

ตน้ทุนทางการเงิน (0.11)              (0.12)              (0.13)             1.22                1.23                1.12                
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม 0.23                0.20                0.17              0.11                0.08                0.08                

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 2.47                7.06                232.77          17.66              18.05              16.71              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (0.43)              (1.34)              (0.49)             1.59                -                  -                  
กาํไรสําหรับงวด 2.04                5.71                2.15              16.07              18.05              16.71              

กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี:

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใน

กาํไรหรือขาดทุนภายหลงั

กาเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผือขาย (0.83)              (0.32)              0.19              -                  -                  -                  
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1.21                5.39                2.35              16.07              18.05              16.71              

การแบ่งปันกาํไร :

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่ 2.04                5.71                2.15              7.47                5.19                5.00                
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 0.00                -                3.15                1.95                2.43                

2.04                5.71                2.15              10.62              7.14                7.43                

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม :

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1.21                5.39                2.35              4.98                8.28                3.96                
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 0.00                -                1.99                3.43                1.90                

1.21                5.39                2.35              6.97                11.70              5.86                

กาํไรต่อหุน้สาํหรับการแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ -                 -                 -                -                  -                  -                  
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 0.00                0.00                0.00              -                  -                  -                  

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ

สําหรับงวด 9 เดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2561

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

เพิม-ลด

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

เพิม-ลด

 

สรุปการเปรียบเทียบทัง 3 ไตรมาส กิจการมีก ําไรสําหรับงวดเพิมขึนและลดลง                     

ทุกไตรมาสแสดงว่ารายไดข้องกิจการไตรมาสที 2 เพิมขึนจากไตรมาสที 1 แต่ไตรมาสที 3 ลดลง

จากไตรมาสที 2 จึงถือว่ารายไดล้ดลงในระดบัค่อนข้างมาก เนืองจากกิจการมีตน้ทุนค่าใชจ่้าย

เพิมขึนอยา่งต่อเนือง จึงทาํให้ผลกาํไรเบ็ดเสร็จเพิมขึนและลดลงทุกไตรมาสเช่นเดียวกนัทงัสอง

บริษทั 



 
  14

8 

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบแสดงฐานะการเงนิตามแนวนอน 

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บาท % บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220,872.00        30.13     954,047 800,271 (153,776)        (16.12)   264,638,972,189.00          212,305,503,905.00          52,333,468,284.00-      19.78-     212,305,503,905 277,517,911,165 65,212,407,260       30.72     

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 357,758.00        6.47       5,883,433 5,910,631 27,198           0.46       155,640,371,896.00          192,192,611,091.00          36,552,239,195.00      23.49     192,192,611,091 194,258,322,078 2,065,710,987         1.07       

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 2,153,006.00     9.80       24,113,508 22,025,413 (2,088,095)     (8.659)   59,414,274,120.00            58,392,458,014.00            1,021,816,106.00-        1.72-       58,392,458,014 67,435,652,300 9,043,194,286         15.49     

ลูกหนีอืน - สุทธิ 274,684.00        21.80     1,534,940 2,148,712 613,772         39.99     121,371,858,110.00          142,404,266,678.00          21,032,408,568.00      17.33     142,404,266,678 150,360,013,971 7,955,747,293         5.59       
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 361,834.00-        27.96-     932,180 1,116,475 184,295         19.77     5,523,072,715.00               7,604,109,928.00               2,081,037,213.00        37.68     7,604,109,928 6,736,164,302 (867,945,626)           (11.41)   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,644,414.00     8.59       33,418,036 32,001,502 (1,416,534)     (4.24)                 606,588,549,030.00 612,898,949,616.00          6,310,400,586.00        1.04       612,898,949,616 696,308,063,816 83,409,114,200       13.61     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผือขาย 202,500.00-        12.50-     1,417,500 1,541,250 123,750         8.73       16,916,914,312.00            15,221,816,765.00            1,695,097,547.00-        10.02-     15,221,816,765 13,647,593,833 (1,574,222,932)       (10.34)   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 250,128.00-        11.04-     2,016,434 2,105,300 88,866           4.41       22,861,374,713.00            22,447,018,029.00            414,356,684.00-           1.81-       22,447,018,029 23,111,699,855 664,681,826            2.96       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ 397,083.00-        1.50-       26,160,606 25,963,207 (197,399)        (.755)      1,064,818,275,196.00       1,123,030,925,266.00       58,212,650,070.00      5.47       1,123,030,925,266 1,102,215,406,604 (20,815,518,662)     (1.85)      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,289.00            2.84       155,366 160,345 4,979             3.20       31,900,921,248.00            32,066,520,709.00            165,599,461.00           0.52       32,066,520,709 32,798,209,222 731,688,513            2.28       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี- สุทธิ 22,683.00          3.91       602,533 552,631 (49,902)          (8.28)      18,413,936,351.00            16,160,839,268.00            2,253,097,083.00-        12.24-     16,160,839,268 25,094,561,677 8,933,722,409         55.28     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 16,700.00-          40.57-     24,467 27,218 2,751             11.24     38,644,017,359.00            38,149,471,699.00            494,545,660.00-           1.28-       38,149,471,699 41,280,863,676 3,131,391,977         8.21       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 682,927.00-        2.08-       32,143,610 32,123,639 (19,971)          (.062)              1,193,555,439,179.00         1,247,076,591,736.00 53,521,152,557.00      4.48       1,247,076,591,736 1,238,148,334,867 (8,928,256,869)       (.72)        

รวมสินทรัพย์ 1,961,487.00     3.08       65,561,646 64,125,141 (1,436,505)     (2.191)           1,800,143,988,209.00         1,859,975,541,352.00 59,831,553,143.00      3.32       1,859,975,541,352 1,934,456,398,683 74,480,857,331       4.00       

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61

เพิม-ลด

ไตรมาส 2-1

เพิม-ลด

30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61
ไตรมาส 3-2

30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61
ไตรมาส 3-2

เพิม-ลด

ไตรมาส 2-1

สําหรับงวด 9 เดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

เพิม-ลด
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ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บาท % บาท % บาท % บาท %
หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 2,589,668.00  86.46    5,585,000 5,354,396 (230,604)     (4.13)                       2,995,332.00                   5,585,000.00 2,589,668.00           86.46    5,585,000 5,354,396 (230,604)              (4.13)     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 347,246.00     5.80      6,336,691 4,176,455 (2,160,236)  (34.09)                     5,989,445.00                   6,336,691.00 347,246.00              5.80      6,336,691 4,176,455 (2,160,236)           (34.09)   
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 165,339.00     25.37    817,028 212,868 (604,160)     (73.95)                        651,689.00 817,028.00                    165,339.00              25.37    817,028 212,868 (604,160)              (73.95)   
รวมหนีสินหมุนเวียน 3,582,783.00  12.32    32,669,229 31,448,555 (1,220,674)  (3.74)     29,086,446.00               32,669,229.00               3,582,783.00           12.32    32,669,229 31,448,555 (1,220,674)           (3.74)     

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 225,000.00-     25.71-    650,000 425,000 (225,000)     (34.62)                        875,000.00                      650,000.00 225,000.00-              25.71-    650,000 425,000 (225,000)              (34.62)   
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,799.00         936.98  1,991 2,471 480              24.11    192.00                           1,991.00                        1,799.00                  936.98  1,991 2,471 480                       24.11    
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 863,534.00-     14.98-    4,901,767 4,176,428 (725,339)     (14.80)                     5,765,301.00                   4,901,767.00 863,534.00-              14.98-    4,901,767 4,176,428 (725,339)              (14.80)   
รวมหนีสิน 2,719,249.00  7.80      37,570,996 35,624,983 (1,946,013)  (5.18)                     34,851,747.00                 37,570,996.00 2,719,249.00           7.80      37,570,996 35,624,983 (1,946,013)           (5.18)     

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญัจาํนวน 
หุ้นมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ4.9338 -                  -        17,110,007 17,110,007  - -        28,572,457,250.00        28,572,457,250.00        -                           -        28,572,457,250.00        28,572,457,250.00         - -        

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนทีออกและชําระแล้ว

หุ้นสามญัจาํนวน 

มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุ้นละ -                  -        17,075,181 17,075,181  - -        -                                 -                                 -                           -        -                                  - -        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น -                  -        4,031,711 4,031,711  - -        29,211,131,966.00        29,211,131,966.00        -                           -        29,211,131,966.00        29,211,131,966.00         - -        

กาํไรสะสม

                 จดัสรรแล้ว

                 สํารองตามกฎหมาย -                  -        892,168 892,168  - -        2,857,245,725.00          2,857,245,725.00          -                           -        2,857,245,725.00          2,857,245,725.00           - -        

     ยงัไม่ได้จดัสรร 595,762.00-     9.56-      5,635,912 6,046,420 410,508       7.28      815,419,066,295.00      810,985,676,564.00      4,433,389,731.00-    0.54-      810,985,676,564.00      818,154,508,563.00      7,168,831,999      0.88      
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 162,000.00-     31.75-    348,244 447,244 99,000         28.43    8,049,446,269.00-          9,817,423,422.00          17,866,869,691.00  221.96-  9,817,423,422.00          3,520,212,164.00          (6,297,211,258)    64.14-    

รวมส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัท 757,762.00-     2.64-      27,983,216 28,492,724 509,508       1.82      840,939,702,222.00      854,612,390,597.00      13,672,688,375.00  1.63      854,612,390,597.00      855,074,415,744.00      462,025,147         0.05      
ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  74.34-    7,434 7,434 -                  (74.34)   431,217,591,128.00      433,424,033,035.00      2,206,441,907.00    0.51      433,424,033,035.00      438,979,980,775.00      5,555,947,740      1.28      
รวมส่วนของเจ้าของ 757,762.00-     2.64-      27,990,650 28,492,724 502,074       1.79      1,272,157,293,350.00   1,288,036,423,632.00   15,879,130,282.00  1.25      1,288,036,423,632.00   1,294,054,396,519.00   6,017,972,887      0.47      
รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,961,487.00  3.08      65,561,646 64,117,707 (1,443,939)  (2.20)     2,232,609,938,724.00   2,293,205,851,474.00   60,595,912,750.00  2.71      2,293,205,851,474.00   2,345,669,106,682.00   52,463,255,208    2.29      

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61

เพิม-ลด

ไตรมาส 2-1

เพิม-ลด

30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61
ไตรมาส 3-2

30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61
ไตรมาส 3-2

เพิม-ลด

ไตรมาส 2-1

สําหรับงวด 9 เดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เพิม-ลด
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การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอนบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) สาํหรับไตรมาสที 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอนหรือวิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 

พบว่า 

ณ ว ันที  30 มิ ถุ นา ย น2561บ ริ ษัท  มี สิ น ทรั พ ย์ห มุ นเ วี ยน เ พิ ม ขึ น 2,644,414บ า ท                  

คิดเป็น 8.60% จากยอด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 โดยปัจจัยหลกัคือมูลค่าทางสินค้าคงคลัง        

และลูกหนีทางการคที้เพิมขึน สืบเนืองมาจากราคาผลิตภณัฑ์สูงขึน และมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เพิมขึน 682,927 บาท คิดเป็น 2.08% สาเหตุหลกัมากจากเงินลงทุนเผอืขายและมูลค่าทางบญัชีของ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 

บริษัทฯ มีหนีสินร วม 35,624,983 บา ท ลดลง 1,946,013 บาท คิ ด เป็น  5.18%                

สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนีการคา้ในการซือนาํมนัดิบและเงินกูห้มุนเวียนลดลง 

ณ ว ันที 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มียอดเงินกู ้ยืมรวมจํานวน 20,125,416 บาท              

เมือเทียบกบัยอด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 จาํนวน 18,706,617 บาท ยอดเงินกูร้วมของบริษัท                     

ประกอบไปดว้ยเงินกูย้มืระยะสนั 15,951,459 บาทและเงินกูย้มืระยะยาว 4,173,957 บาท 

ส่วนของเจา้ของเพิมขึนจาํนวน 502,074 บาท คิดเป็น 1.79% สาเหตุหลกัมาจากกาํไรรวม

หกักบัเงินปันผลและมูลค่าสินทรัพยล์งทุนจากการถือหุน้ของบริษทัลดลง 

ณ ว ันที 30 กันยายน 2561 บริษัท มีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 1,416,534 บาท                 

คิดเป็น 4.24% จากยอด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 โดยปัจจัยหลกัคือมูลค่าทางสินค้าคงคลงั       

และเ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดทีลดลงสืบเนืองมาจากราคาผลิตภัณฑ์ทีตําลง                  

และมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 19,971 บาท คิดเป็น 0.06% สาเหตุหลกัมาจากมูลค่าลดลง                    

ของสินทรัพยล์งทุนจากการถือหุน้ของบริษทับริการเชือเพลิงและมูลค่าทางบญัชีของทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์สุทธิลดลง 

บริษทัฯ มีหนีสินรวม 35,624,983 บาท ลดลง 1,220,674 บาท คิดเป็น 3.74% สาเหตุหลกั     

มาจากเจา้หนีการคา้ในการซือนาํมนัดิบและเงินกูห้มุนเวียนลดลง 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้ืมรวมจาํนวน , ,  บาท เมือเทียบ

กับยอด ณ ว ันที 30 มิถุนายน 2561 จ ํานวน , ,  บาท ยอดเงินกู ้รวมของบริษัท                     

ประกอบไปดว้ยเงินกูย้มืระยะสนั 15,951,459 บาทและเงินกูย้มืระยะยาว , ,  บาท 

ส่วนของเจา้ของเพิมขึนจาํนวน 502,074 บาท คิดเป็น 1.79% สาเหตุหลกัมาจากกาํไรรวม

หกักบัเงินปันผลและมูลค่าสินทรัพยล์งทุนจากการถือหุน้ของบริษทัลดลง 
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ส่วนของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 บริษัท มีสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเพิมขึนคิดเป็น 1.04%          

จากยอด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 โดยปัจจยัหลกัคือมูลค่าทางสินคา้คงคลงัและลูกหนีทางการค้า   

ทีเพิมขึนสืบเนืองมาจากราคาผลิตภณัฑสู์งขึน และมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิมขึนคิดเป็น 4.48% 

สาเหตุหลกัมากจากเงินลงทุนเผอืขายและมูลค่าทางบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 

บริษทัฯ มีหนีสินรวมเพิมขึนคิดเป็น 3.32% สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนีการคา้ในการซือ

นาํมนัดิบและเงินกูห้มุนเวียนลดลง 

ส่วนของเจ้าของเพิมขึน คิดเป็น 1.25% สาเหตุหลกัมาจากกาํไรรวมหักกับเงินปันผล     

และมูลค่าสินทรัพยล์งทุนจากการถือหุน้ของบริษทัลดลง 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเพิมขึนคิดเป็น 13.61%          

จากยอด ณ วนัที 31 กนัยายน 2561 โดยปัจจยัหลกัคือมูลค่าทางสินคา้คงคลงัและลูกหนีทางการคา้   

ทีเพิมขึนสืบเนืองมาจากราคาผลิตภณัฑสู์งขึน และมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิมขึนคิดเป็น 0.72% 

สาเหตุหลกัมากจากเงินลงทุนเผอืขายและมูลค่าทางบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิมขึน 

บริษทัฯ มีหนีสินรวมลดลงคิดเป็น 5.18% สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนีการคา้ในการซือ

นาํมนัดิบและเงินกูห้มุนเวียนเพิมขึน 

ส่วนของเจ้าของเพิมขึน คิดเป็น 0.47% สาเหตุหลกัมาจากกาํไรรวมหักกับเงินปันผล     

และมูลค่าสินทรัพยล์งทุนจากการถือหุน้ของบริษทัลดลง 
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การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบกาํไรขาดทุนตามแนวนอน 

 

ไตรมาส 

บาท % บาท % บาท % บาท %

รายไดจ้ากการขาย 3,387,587       7.2         1,051,467       2.10       45,814,538,467   8.60       28,193,430,935   4.87           

เงินชดเชยจากกองทุนนาํมนัเชือเพลิง (13,990)          (4.05)      249,489          75.28      - -          - -             
ตน้ทุนขาย (897,592)        2.01       (3,461,947)     7.60       34,033,869,285   7.51       34,234,271,434   7.02           

กาํไรขันต้น 2,476,005       101.22   (2,160,991)     (43.9)      11,780,669,182   14.81     (6,040,840,499)   6.61-           

ค่าใชจ่้ายในการขาย (131,146)        10.35     41,890            (3.00)      1,103,971,931     18.72     (833,951,709)       11.91-         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,641              (10.43)    (11,906)          16.05     2,781,349,124     25.96     326,135,838        2.42           

กาํไรจากการขาย 2,353,500       214.7     (2,131,007)     (61.78)    15,665,990,237   16.29     (6,548,656,370)   5.86-           

รายไดอื้น 46,448            2,110.3  (35,474)          (72.92)    (4,844,728,233)   95.77-     3,253,299,783     1,520.38    

รายไดด้อกเบีย 2,181              193.4     (2,595)             (78.42)     - -          - -             

ตน้ทุนทางการเงิน (10,810)          20.8       (6,351)             10.13     618,325,525        9.51       (301,810,482)       4.24-           
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม (6,008)             (5.67)      (11,031)          (11.04)    (144,288,103)       23.79-     50,309,912          10.88         

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 2,385,311       206.8     (2,186,458)     (61.79)    10,347,224,582   11.00     (3,043,856,017)   2.91-           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (472,655)        236.2     423,280          (62.92)    (8,478,621,780)   100.00-    -  -
กาํไรสําหรับงวด 1,912,656       200.7     (1,763,178)     (61.52)    18,825,846,362   21.99     (3,043,856,017)   2.91-           

กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี:

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใน

กาํไรหรือขาดทุนภายหลงั

กาเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผือขาย 225,000          (58.14)    261,000          (161.11)   - -          - -             
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,137,656       377.5     (1,502,178)     (55.557)  18,825,846,362   21.99     (3,043,856,017)   2.91-           

การแบ่งปันกาํไร :

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่ 1,911,894       200.6     (1,762,416)     (61.51)    (9,759,730,974)   24.53-     300,387,398        1.00           
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 762                 -             -   - (5,524,945,080)   -         3,505,427,186     -             

1,912,656       200.7     (1,763,178)     (61.52)    (15,284,676,054) 27.01-     3,805,814,584     9.21           

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม :

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,136,894       377.4     (1,501,416)     (55.54)    21,348,997,047   80.42     (23,863,909,876) 49.82-         
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 762                 -             -   - 9,221,716,500     -         (8,322,272,042)   -             

2,137,656       377.5     (1,502,178)     (55.56)    30,570,713,547   82.24     (32,186,181,918) 47.51-         

กาํไรต่อหุน้สาํหรับการแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 0.55                196.43   (0.51)               (61.45)     - -          - -             

ไตรมาส 3-2ไตรมาส 2-1

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

เพิม-ลด

ไตรมาส 3-2

เพิม-ลด

ไตรมาส 2-1

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เพิม-ลด เพิม-ลด
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การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอนบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน)        

และบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) สาํหรับไตรมาสที 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอนหรือวิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 

พบว่า 

รายได้จากการขายในไตรมาสที 2 เพิมขึนจากรายได้ในการขายจากไตรมาสที 1            

3,387,587 บาท คิดเป็น 7.20% และรายได้จากไตรมาสที 3 เพิมขึนจากรายได้ในการขาย                    

จากไตรมาสที 2 1,051,467 บาท คิดเป็น 2.10% เป็นผลมากจากราคาผลิตภณัฑแ์ละปริมาณการขาย     

ปรับตวัเพิมขึน  

บริษัท ฯ มีก ําไรขันต้นไตรมาสที 2 จ ํานวน , ,  บาท และมีกําไรขันต้น                                   

ไตรมาสที 3 จ ํานวน 2,761,098 บาท เป็นผลมากจากการทีบริษัทดําเนินการผลิตเต็มที                      

สามารถลดทอนผลกระทบทีเกิดขึนจากการทีราคาผลิตภณัฑ์ปรับตวัไม่สอดคลอ้งกบัการปรับตวั

ขึนของราคานาํมนัดิบและราคาพลงังานทีปรับตวัสูงขึน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาสที 2 ลดลง 122,505 บาท                            

จากไตรมาสที 1 สะทอ้นถึงค่าใชจ่้ายในโครงการส่งเสริมทางการตลาดปรับตวัลดลงและค่าใชจ่้าย

ในการขายและการบริหารสาํหรับไตร 3 เพิมขึน 29,984 สะทอ้นถึงค่าใชจ่้ายในโครงการส่งเสริม

ทางการตลาดปรับตวัสูงขึน 

ด้วยเหตุนี  บริษัทฯ มีก ําไรจากการขายไตรมาสที   จาํนวน 3,449,434 บาท                         

มากกว่าไตรมาสที 1 จาํนวน 2,353,500 บาท สาเหตุหลกัเกิดจากการที บริษทัฯ มีตน้ทุนขายลดลง

และกํา ไร จ าก ก าร ขา ย ไต ร มา สที  3 จาํนวน 1,318,427 บาทน้อ ยก ว่ าไ ต รม า สที  2                                 

จาํนวน 2,131,007 บาท สาเหตุหลกัเกิดจากการที บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทีเพิมขึน 

 

ส่วนของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

รายได้จากการขายในไตรมาสที 2 เพิมขึนจากรายได้ในการขายจากไตรมาสที 1                     

คิดเป็น 8.60% และรายได้จากไตรมาสที 3 เพิมขึนจากรายได้ในการขายจากไตรมาสที 2                       

คิดเป็น 4.87% เป็นผลมากจากราคาผลิตภณัฑแ์ละปริมาณการขายปรับตวัเพิมขึน  

บริษัท ฯ มีกาํไรขันต้นไตรมาสที 2 จาํนวน 11,680,799,182 บาท และมีกาํไรขันต้น                                   

ไตรมาสที 3 ลดลงจาํนวน 6,040,840,499 บาท เป็นผลมากจากการทีบริษทัดาํเนินการผลิตเต็มที                      

สามารถลดทอนผลกระทบทีเกิดขึนจากการทีราคาผลิตภณัฑ์ปรับตวัไม่สอดคลอ้งกบัการปรับตวั

ขึนของราคานาํมนัดิบและราคาพลงังานทีปรับตวัสูงขึน 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาสที 2 ลดลง 122,505 บาท                            

จากไตรมาสที 1 สะทอ้นถึงค่าใชจ่้ายในโครงการส่งเสริมทางการตลาดปรับตวัลดลงและค่าใชจ่้าย

ในการขายและการบริหารสาํหรับไตร 3 เพิมขึน 29,984 สะทอ้นถึงค่าใชจ่้ายในโครงการส่งเสริม

ทางการตลาดปรับตวัสูงขึน 

ด้วย เ หตุ นี  บริษัทฯ มี ก ําไ รจาก การข ายไ ตรมา สที  2 มากก ว่ าไ ตรมา สที  1                             

จาํนวน 2,781,349,124 บาท สาเหตุหลกัเกิดจากการที บริษัทฯ มีต้นทุนขายลดลงและกาํไร                

จากการขายไตรมาสที 3 น้อยกว่าไตรมาสที 2 จาํนวน 6,548,656,370 บาท สาเหตุหลกัเกิดจาก                

การทีบริษทัฯ มีตน้ทุนขายทีเพิมขึน 
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การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราส่วนทางการเงิน 

 

อตัราส่วนกาํไรขนัตน้ 5.30% 9.80% 5.20% 32.48% 31.86% 31.38%

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 2.10% 5.70% 2.00% 11.92% 12.05% 12.27%

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.0 เท่า 1.0 เท่า 1.1 เท่า 2.18 เท่า 2.10 เท่า 2.72 เท่า

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.2 เท่า 0.2 เท่า 0.2 เท่า 1.85 เท่า 1.78 เท่า 2.29 เท่า

อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.6 เท่า 0.6 เท่า 0.4 เท่า 0.16 เท่า 0.14 เท่า 0.16 เท่า

อัตราส่วนกาํไร

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ไตรมาสที 3 ไตรมาสที 2 ไตรมาสที 1

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ไตรมาสที 3 ไตรมาสที 2 ไตรมาสที 1

 

สูตรทีใช้ในการคาํนวณ 
 

- อตัราส่วนกาํไรขนัตน้     =    กาํไรขนัตน้ x 100 

 

- อตัราส่วนกาํไรสุทธิ      =   กาํไรสุทธิ x 100 

  

- อตัราส่วนสภาพคล่อง     =   สินทรัพยห์มุนเวียน 

 

- อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   

=  (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนระยะสัน+ลูกหนีการคา้) 

 

- อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้   =   หนีสินทีมีภาระดอกเบียจ่ายรวม  

 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัรากาํไรขันต้น 

ไตรมาสที 1 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขนัตน้ได ้5.20 บาท 

ไตรมาสที 2 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขนัตน้ได ้9.80 บาท 

ไตรมาสที 3 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขนัตน้ได ้5.30 บาท 

แสดงว่าไตรมาสที 2 นนัดีกว่าไตรมาสที 1 และ 3 
 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัรากาํไรสุทธ ิ

 ไตรมาสที 1 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 2 บาท 

ไตรมาสที 2 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 5.70 บาท 

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขาย 

หนีสินหมุนเวียน 

หนีสินหมุนเวียน 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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ไตรมาสที 3 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 2.10 บาท 

แสดงว่าไตรมาสที 2 นนัดีกว่าไตรมาสที 1 และ 3 
 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่อง   

 ไตรมาสที 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียน 1.1 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี

 ไตรมาสที 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 1.0 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี  

ไตรมาสที 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 1.0 เท่า มีสภาพคล่องสูง 
 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

 ไตรมาสที 1 กิจการมีอตัราทุนหมุนเวียนเร็ว 0.20 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี 

 ไตรมาสที 2กิจการมีอตัราทุนหมุนเวียนเร็ว 0.20 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี 

 ไตรมาสที 3กิจการมีอตัราทุนหมุนเวียนเร็ว 0.20 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี 
 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ไตรมาสที 1 กิจการมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.60 เท่า 

 ไตรมาสที 2 กิจการมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.60 เท่า 

ไตรมาสที 3 กิจการมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.40 เท่า 

 

ส่วนของบริษัท ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัรากาํไรขันต้น 

ไตรมาสที 1 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขนัตน้ได ้31.38 บาท 

ไตรมาสที 2 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขนัตน้ได ้31.86 บาท 

ไตรมาสที 3 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขนัตน้ได ้32.48 บาท 

แสดงว่าไตรมาสที 3 นนัดีกว่าไตรมาสที1และ2 
 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัรากาํไรสุทธ ิ

 ไตรมาสที 1 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 11.92 บาท 

ไตรมาสที 2 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 12.05 บาท 

ไตรมาสที 3 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 12.27 บาท 

แสดงว่าไตรมาสที 3 นนัดีกว่าไตรมาสที1และ2 
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อธิบายผลการวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่อง   

 ไตรมาสที 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 2.72 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพยห์มุนเวียน

มากกว่าหนีสินหมุนเวียน สามารถชาํระหนีสินได ้

 ไตรมาสที 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 2.10 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี  

ไตรมาสที 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 2.18 เท่า มีสภาพคล่องสูง 
 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

 ไตรมาสที 1 กิจการมีอตัราทุนหมุนเวียนเร็ว 2.29 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพย์

หมุนเวียนมากกว่าหนีสินหมุนเวียน สามารถชาํระหนีสินได ้

 ไตรมาสที 2กิจการมีอตัราทุนหมุนเวียนเร็ว 1.78 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี 

 ไตรมาสที 3กิจการมีอตัราทุนหมุนเวียนเร็ว 1.85 เท่า มีสภาพคล่องสูง 
 

อธิบายผลการวเิคราะห์อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ไตรมาสที 1 กิจการมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.16 เท่า 

 ไตรมาสที 2 กิจการมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.14 เท่า 

ไตรมาสที 3 กิจการมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.16 เท่า 



 
  

บทที 5 

 

 

บทสรุป   และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินตามโครงการในครังนี คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกศึกษา 

และทําการวิ เคราะห์งบการเงินของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน)                          

ซึงประกอบกิจการประเภท โรงกลนัปิโตรเลียม และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร 

รวมทงัการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑอื์น ๆ  

ทําให้คณะ ผู ้จัดทําทร าบถึง สัด ส่วนต่อยอ ดขายหรื อสัดส่วนต่ อสินทรัพ ย ์                       

ของแต่ละรายการในงบกําไรขาดทุนหรืองบดุล อีกทังการวิเคราะห์นีทําให้คณะผูจ้ ัดทํา                      

ทราบว่ารายการใดมีสัดส่วนมากหรือน้อยแค่ไหน และสามารถเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน            

ของแต่ละปีและแต่ละรายการในงบออกมาในรูปแบบของการวิเคราะห์งบการเงิน แบบอตัราร้อย

ละตามแนวตงั  แบบเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม และการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป 
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 

5.2.1 ไม่เขา้ใจในส่วนของเนือหาบางหวัขอ้ของการจดัทาํโครงการ 

5.2.2 ขาดการวางแผนในการทาํงาน จึงเกิดความล่าชา้ในการดาํเนินงาน 

5.2.3 ละเลยในการปฎิบติัหนา้ที จึงทาํใหส่้งงานไม่เป็นไปตามกาํหนด 
 

5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 

5.3.1 ปรึกษาอาจารยผ์ูรู้้ และอ่านขอ้มูลเพือทาํความเขา้ใจกบัหวัขอ้นนัๆ 

5.3.2 วางแผนและแบ่งหน้าทีในการทาํงาน เพือให้ด ําเนินงานได้อย่างมีระบบ               

และราบรืน 

5.3.3 มีความสนใจในหนา้ทีทีตนไดรั้บมอบหมายใหม้ากยงิขึน 
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5.4 ประโยชน์ทีได้รับจากการทําโครงการ 
 

5.4.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.4.2 ทราบถึงจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของการทาํธุรกิจโรงกลนัปิโตรเลียม               

และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

5.4.3 สามารนาํความรู้และประสบการณ์ทีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

5.4.4 แบ่งปันความรู้เกียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินใหแ้ก่นกัศึกษารุ่นหลงัได ้

5.4.5 สร้างความสามัคคีและทําให้เกิดการแลกเปลียนความคิดทีดีระหว่าง                    

คณะผูจ้ดัทาํ 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

โครงการ Project of Account 

ประจาํปีการศึกษา 2562 

*********************************************** 
 

1.  ชือโครงการ    การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   โรงกลนัปิโตรเลียม และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร        

รวมทงัการผลิต  และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑอื์น  ๆ

 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

2.1 นางสาวอนนัญา ละมูลมอญ  ชนั ปวส.2/30  เลขที 11 

 2.2 นางสาวพรทิพา กวางทอง  ชนั ปวส.2/30  เลขที 20 

 

3.  หลกัการและเหตุผล 

บญัชีตน้ทุน(Cost accounting) มีความแตกต่างกบับญัชีการเงิน (Financial accounting)    

ในรูปแบบของการใชง้านแต่ทงัสองบญัชีจะถูกจดัทาํขึนจากสมุห์บญัชี หรือนักบญัชีทีมีความรู้

เรืองบัญชีตน้ทุน เพือนาํไปเป็นบญัชีบริหาร (Managerial accounting) โดยทวัไปบญัชีต้นทุน      

จะถูกจดัทาํขึนในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเพราะ มีความจาํเป็นทีตอ้งแยกแยะตน้ทุน  

ใหช้ดัเจนมากกว่าธุรกิจประเภทอืน แต่สาํหรับธุรกิจขนาดใหญ่เกือบจะทุกประเภทจะมีการจดัทาํ

บัญชีต้นทุนเพือใช้ในการบริหารโดยให้ความสําคัญเท่ากับบัญชีการ เ งินที เ ป็นบัญชี                      

ในการจดัทาํงบการเงินเพือเสนอใหก้บับุคคลภายนอกดว้ย 

บญัชีตน้ทุนใชห้ลกัการบญัชีทีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านตน้ทุนแลว้นํามาวิเคราะห์

เพือใหเ้จา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารใชว้างแผนและควบคุมตน้ทุนการผลิต การจดัทาํบญัชีตน้ทุน   

จะเก็บและรวบรวมข้อมูลในอดีตอย่างต่อเนืองเพือนํามาคํานวณหาต้นทุนของสินค้า                 

หรือผลิตภัณฑ์ของกิจการ นอกจากนันย ังใช้ในการประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ                     

ทีประกอบไปดว้ย วตัถุดิบ งานระหว่างทาํและสินคา้สาํเร็จรูปดว้ย 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกียวกับการผลิต             

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  นาํมนัเบนซิน นาํมนัเชือเพลิงอากาศยาน 

นาํมนัก๊าซ นาํมนัดีเซล นาํมนัเตาและยางมะตอย อีกทังบริษทัฯ ยงัมีผลิตภณัฑ์หล่อลืนจาํหน่าย 

นอกจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมแลว้ บริษทัมีผลิตภณัฑ์ อะโรเมติกส์ ซึงประกอบดว้ยพาราไซลีน     

สค.1 
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ทีใช้เป็นวตัถุดิบสําหรับการผลิตกรด เทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid (“PTA”))                

ซึงจะนําไปใช้เป็นวัต ถุ ดิบสําหรับการผลิตแผนฟิล์มโพลีเอสเตอร์  บรรจุภัณฑ์  เร ซิน                   

และผา้ใยสงัเคราะห์ ส่วนเคมีภณัฑอื์นๆ ไดแ้ก่ สารทาํละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ 

(plasticizers) ทางคณะผูจ้ ัดทาํจึงมีความสนใจและตงัใจเป็นอย่าง ในการวิเคราะห์งบการเงิน      

เพือให้ทราบถึงต้นทุนในการบริหาร และการจดัการ ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) และเพือเห็นคุณค่าและความสาํคญัของบริษทั 

 

4.  วตัถุประสงค์ 

4.1  เพือใหท้ราบการดาํเนินงานของบริษทั 

  4.2  เพือใหท้ราบความเป็นมาเกียวกบังบประมาณรายรับและค่าใชจ่้ายของบริษทั 

  4.3  เพือทราบถึงปัญหาของธุรกิจประเภทโรงกลนัปิโตรเลียม  

   และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

4.4  เพือทราบถึงตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนขายของบริษทั 

 

5.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 5.1  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 5.2  ทราบถึงจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของการทําธุรกิจ โรงกลั นปิโตรเลียม               

และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 5.3  สามารนาํความรู้และประสบการณ์ทีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 5.4  นกัศึกษาสามารถแบ่งปันความรู้เกียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินแก่เยาวชน 

  หรือนกัศึกษารุ่นหลงัได ้

 

6.  เป้าหมาย 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  ชนัปีที  2  หอ้ง 30  สาขาวิชาการบญัชี  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน 2 คน 

 

7. ขันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

        7.1 ขนัตอนการเตรียมงาน 

  7.1.1 นาํเสนอโครงการ เพือขออนุมติัโครงการ 

  7.1.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารคู่มือการจดัทาํโครงการ 
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  7.1.3 รวบรวมขอ้มูลเพือจดัทาํโครงการ 

 7.2  ขนัตอนการดาํเนินการ 

  7.2.1 ลงมือปฏิบติังาน โดยนาํขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มาวิเคราะห์ 

  7.2.2 มีการตรวจสอบและประเมินผลตามขนัตอนทีวางแผน 

  7.2.3 ติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานแก่ อาจารยที์ปรึกษาของโครงการ 

 7.3  ขนัตอนสรุป 

  7.3.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเกียวกบัโครงการ 

  7.3.2 นาํเสนอโครงการเพือใหอ้าจารยพิ์จารณา 

  7.3.3 สรุปผลการดาํเนินการทงัหมดและจดัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ 

 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 4 มิถุนายน 2562   ถึง 28 กุมภาพนัธ ์2563 

 

9.  สถานทดีําเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

10. งบประมาณดําเนินการ 

 

ที รายการ จาํนวน ราคา/

หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

1 กระดาษ A4 5 รีม 120 บาท 600 บาท 

2 ค่าหมึกเครืองปริน 2 ตลบั 500 บาท 1,000 บาท 

3 ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200 บาท 200 บาท 

4 ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 30 บาท 30 บาท 

รวม 1,830 บาท 
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11.  ทีปรึกษาโครงการ อาจารยป์ระเสริฐศรี สุขรักษ ์       

 

 

 

ลงชือ...............................................ผูน้าํเสนอโครงการ 

                (นางสาวพรทิพา กวางทอง) 

 

 

 

ลงชือ...................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                  (นางประเสริฐศรี สุขรักษ)์ 

              อาจารยที์ปรึกษาโครงการ 

 

 

 

ลงชือ...................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                      (นางปนิตา   ตุม้เจริญ) 

            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการ 

 

 

 

ลงชือ...................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                (นางสาวบุญผอ่ง พงศพ์นัเทา) 

                   หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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กรณีศึกษาวิเคราะห์งบการเงิน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ไตรมาส 1-3 ประจําปี 2561

 
 

 

 

 

แนะนําสมาชิก

นางสาวอนนัญา ละมูลมอญ นางสาวพรทิพา กวางทอง
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ประวติัของ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศไทย จดทะเบียน

จดัตงัขึนในปี 2508 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษทัในเครือทีเกียวขอ้งประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 118 ปี และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจาก บริษทัเอกชนจาํกัด เป็น 

บริษทัมหาชนจาํกดั เมือวนัที 12 มีนาคม 2539 และหุ้นสามญั ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตงัแต่วนัที 6 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบนั บริษทั

อืน ๆ ในเครือถือหุ้นรวมกนัในบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 65.99 ของหุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด

ของบริษัทฯ และกองทุนรวมวายุภกัษ์ หนึง ซึงจดัตังขึนโดยกระทรวงการคลงัในปี 2546           

ถือ หุ้น ในบริษ ัทฯ  เ ป็น จ ําน วนร้อย ละ  7 .3 3 โดย กา รได้มาจ ากก ระ ทรว งการ คลัง                                  

เมือวนัที 15 กนัยายน 2553 โดยมีเงือนไขเดียวกบักองหลกัทรัพย์เดิม ทีกระทรวงการคลงัได้

จาํหน่ายใหก้องทุนรวมวายุภกัษ ์หนึง ซึงกระทรวงการคลงั สามารถซือหลกัทรัพย์ดงักล่าวคืน

ไดเ้มือ สิ นสุดโครงการในปี 2556

 
 

 

 
 

วสัิยทัศน์

ทีเอ็กซอนโมบิล เราเชือมนัว่า การจดัหาพลงังาน

ตามความตอ้งการของโลก พร้อมกบัการปกป้องดูแลผูค้น

และสิ งแวดลอ้มเป็นเรืองทีสามารถเป็นไปได้

เรายึดมันในการดําเนินธุรกิจตามข้อกําหนดด้าน

สิงแวดล้อมและความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจของชุมชนทีเรา

ปฏิบัติงานอยู่ ทังนี  เราดํา เนินงานโดยเน้นเ รืองความ

ปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั และสุขภาพของบุคลากร

ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ลูกคา้ และชุมชน เป็นสิงทาํคญั

ทีสุด
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SWOT

 S  (Strength)  จุดแข็ง  คือ  ความสามารถ

คว าม พ ร้ อ มข อ ง บุ ค ล าก ร   เค รื อ ง มื อ  

อุปกรณ์ต่าง ๆ  ขององค์กรทีมี เหนือคู่

แข่งขันรายอืน ๆ และวฒันธรรม  ทีทาํให้

การดาํเนินงานขององคก์รติดขดั

 W ( Weakness)  จุ ด อ่ อ น   คื อ  

ความสามารถความพร้อมขององค์กรทีเป็น

รองคู่แข่งขันในตลาด  เ ป็นจุดทียังต้อง

ไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง

 O  (Opportunity)  โอกาส  คือ  ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนาและวฒันธรรม

ต่าง ๆ  ทีเอือประโยชน์ต่อองคก์ร

 T  ( Threats)  อุป สร รค   คื อ   ปั ญหา ที

เกิดขึนจากเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  ทีทําให้การดําเนินงานของ

องค์กรติดขดั

 
 

 

 

 
 

วเิคราะห์ SWOT 

 S  (Strength)  จุดแข็ง  ของบริษทั คือ

1.  เป็นบริษัททีมีฐานะทางการเงินมันคง มีเงินลงทุนสูง รวมถึงมี

ชือเสียงเป็นทีรู้จกั

2.  เป็นผูน้ําตลาดคา้ปลีกนาํมนัในประเทศ ทาํธุรกิจนาํมนัครบวงจร

 W (Weakness) จุดอ่อน ของบริษทั  คือ

1.  การประชาสัมพนัธ์ของบริษทั สามารถถูกลอกเรียนแบบไดง่้าย

2. บ ริ ษัท  มี ก า ร จัด ตั ง ม า น า น  แ ต่ ข า ด ก า ร โ ฆ ษ ณ า  แ ล ะ 

ประชาสัมพนัธ์ ทีน่าสนใจ
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วิเคราะห์ SWOT (ต่อ)

 O  (Opportunity)  โอกาส ของบริษทั  คือ

1.  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการตดัสินใจ

มากยิงขึน

2. ในปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยีให้ใช ้พลงังานให้มีประสิทธิภาพยิงขึน

 T  (Threats) อุปสรรค ของบริษทั คือ

1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกกิจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี   หากเศรษฐกิจตกตาํหรือมีอตรัา การเจริญเติบโต

ตาํหรือติดลบจะกระทบต่อผลประกอบการของบริษท ัฯ โดยตรง 

2.  มีการแข่งขนัสูงเนืองจากมีคู่แข่งทางการตลาดทีแข็งแกร่ง เช่น บริษทั 

ปตท. ทีเป็นผูน้ําดา้นการผลิตนาํมนั เช่นเดียวกัน

 
 

 

 

 

Check คือ การตรวจสอบการดาํเนินงานว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายหรือไม่

DO คือ การปฏิบติัตามแผนทีไดก้าํหนดไว ้

Plan  คือ การวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงาน

1

2

3

หลกัการวเิคราะห์  PDCA 

Act คือ การปรับปรุงการดาํเนินการอยา่งเหมาะสม หรือ การจดัทาํ

มาตรฐานใหม่ ซึงถือเป็นพืนฐานของการยกระดบัคุณภาพ

3
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แนวคดิของ PDCA 

จุดอ่อนทีจะทาํการแกไ้ข คือ การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์

        ทีขาดความน่าสนใจ อีกทงัยงัถูกลอกเรียนแบบไดง่้าย

Plan ทาํการจดัทาํโฆษณาให้น่าสนใจยงิขึน โดยการจดักิจกรรมให้

ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วม และแทรกเอกลกัษณ์หรือสญัลกัษณ์ ทีแสดงความ

เป็น บริษทัฯ ลงไป เพือให้ยากต่อการลอกเรียนแบบ

Do การปฎิบตัิตามแผนโดยทาํกิจกรรม ดงันี

1.  จดัประชุมเพือร่วมกนัเสนอความคิดเห็น เพือให้ไดแ้นวคิดการ      

จดัทาํโฆษทีดีทีสุด เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสังคมในยคุปัจจุบนั

2.  เริมทาํโฆษณาตามทีไดอ้อกแบบ

 
 

 

 

 

แนวคดิของ PDCA 

Check ตรวจสอบโฆษทีเสร็จสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว้

Action ทาํการนาํโฆษณาทีเสร็จสมบูรณ์ออกเผยแพร่ และติดตามผล        

หากพบขอ้บกพร่องก็ใหน้าํหลกั PDCA มาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข

เช่นเคย

 
 

 

 

 



   249 
 

มาตรฐานก าร บัญชี หรือ  Accounting standard คือกฎเกณฑ ์              

และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีทีได้ทําการศึกษาและพัฒนาภายใต้สภาวะ

แวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ตามหลกักฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม

และมีเหตุผล จนเป็นทียอมรับกนัทวัไป แลว้นาํมาเป็นหลกัในการปฏิบติังาน

ทางบญัชีให้เป็นไปในแนวทางทางเดียวกนั

มาตราฐานการบัญชี

 
 

 

 

 

ระบบการ จัดทําบัญชีทีถือเ ป็นหลักปฏิบ ัติโดยทัวไป ยืดถือตาม

มาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ ร้านคา้ 

หรือแมแ้ต่บญัชีครัวเรือน หลกัในการปฏิบติัไดแ้ก่

หลกัปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

การรวบรวม ไดแ้ก่ การรวบรวมหลักฐานเอกสารทีเกียวข้องทาง

การเงิน เช่น เอกสารการรับจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ไปส่งสินค้า หรือบัญชี

เกียวกบัการเงิน

การจดบันทึก ไดแ้ก่การนาํหลกัฐานทางการเงินมาจดบนัทึกในสมุด 

หรือบนัทึกลงในเอกสารอืนๆ เช่น การลงทะเบียนซือสินคา้ หรือลงทะเบียน

ขายสินคา้ โดยตรวจสอบรายการจากใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงิน
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หลกัปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

การจําแนก  ได้แก่  การจําแนกประเภทหรือแยกบัญชีให้เป็น

หมวดหมู่ เช่น บญัชีรายรับรายจ่าย บญัชีหรือทะเบียนสินคา้ บญัชีเงินสด

สรุปผล หมายถึง เมือสิ นรอบระยะเวลาบัญชีจะมีการสรุปรวม

ข้อมูล ปรับปรุงรายการเพือจัดทํางบการเงิน เช่น สรุปยอดทุกสิ นเดือน          

3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี

การจัดทํางบการเงิน ไดแ้ก่  การนาํรายละเอียดจากการสรุปผลมา

จดัทาํงบการเงิน เพือให้รู้สถานะขององคก์ร เช่น มีรายรับรายจ่าย มีค่าใชจ่้าย 

หรือมีกาํไรขาดทุนอย่างไรใน 1 รอบบญัชี

 
 

 

 

 

ยกตัวอย่าง มาตราฐานการบัญชี 5 ฉบับ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที  7  (ปรับปรุง 2560) เ รือง งบกระแสเ งินสด 

วตัถุประสงค์ ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันีคือ เพีอเป็นการให้ข้อมูลเกียวกับ

การเปลียนแปลงในอดีตของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทาง       

งบกระแสเงินสดซึงจําแนก กระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสด       

จากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน

ขอบเขต  กิจก ารต้องจัดทํางบกระแสเงินสดให้ เ ป็นไปตามข้อกําหนด               

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี และต้องนําเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหนึง          

ของงบการเงินของกิจการทีนาํเสนอ ในแต่ละรอบระยะเวลา
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ยกตัวอย่าง มาตราฐานการบัญชี 5 ฉบับ (ต่อ)

มา ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชีฉ บั บ ที  1 2  ( ป รั บ ปรุ ง  2 5 6 0 )  เ รื อ ง  ภ า ษี เ งิ น ไ ด ้                      

ว ัตถุประสง ค์  เ พือกําห นดวิ ธีการ ปฏิ บัติทาง บัญ ชีสําห รับภาษี เ งิน ไ ด ้         

ประเด็นหลักของการบัญชีเกียวกับภาษีเงินได้อยู่ทีการรับรู้ผลกระทบทางภาษี          

ทงัในงวดปัจจุบนั และอนาคต

ขอบเขต 1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันีต้องถือปฏิบติักับวิธีการบัญชีสําหรับ     

ภาษีเงินได ้

2. ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีทงัหลาย

ของกิจการทังภายในประเทศและต่าง ประเทศทีคํานวณจากก ําไรทางภาษี             

รวมทังภาษีซึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงานต้องจ่าย เนืองจาก            

การจาํหน่ายเงินกาํไรให้แก่กิจการทีเสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ท่จีาย

 
 

 

 

 

ยกตัวอย่าง มาตราฐานการบัญชี 5 ฉบับ (ต่อ)

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท ี12 (ปรับปรุง 2560) เรือง การเปิดเผย

ขอ้มลูเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน

วตัถุประสงค์ เพือกาํหนดให้กิจการเปิดเผยขอ้มูล เพือช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงิน

ประเมินเรืองดงัต่อไปนีได ้

1.1 ลกัษณะของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการอืนและความเสียง    

ทีเกียวขอ้ง และ 

1.2  ผลกระทบข องส่ว นได้ เ สี ย เ หล่ า นัน ทีมี ต่อ ฐาน ะการ เ งิน               

ผลการดาํเนินงาน

ขอบเขต มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีต้องถือปฏิบัติกับกิจการ       

ซึงมีส่วนไดเ้สียในกิจการ กล่าวคือการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้
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ยกตัวอย่าง มาตราฐานการบัญชี 5 ฉบับ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

วตัถุประสงค ์เพือกาํหนดว่าเมือใดกิจการควรรับรู้รายไดค่้าก่อสร้างและตน้ทุน

การก่อสร้างทีเกิดขึนเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขอบเขต มาตรฐานการบญัชีฉบับนีต้องถือปฏิบติักับการบัญชีสําหรับสัญญา

ก่อสร้างในงบการเงิน ของกิจการทีรับงานก่อสร้าง

 
 

 

 

 

ยกตัวอย่าง มาตราฐานการบัญชี 5 ฉบับ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

ว ัต ถุ ปร ะ ส งค์  เ พื อ ก า ร กํา ห น ดว่ า เมือ ใด ที กิ จก า รรั บ รู้ ร า ย กา ร เ ป็น รา ย ได ้                 

รายได้ต ้องรับรู้เ มีอมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต          

ของรายการจะเข้า สู่กิจการและกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิง เศรษฐกิจ             

ของรายการดังกล่าวได้อย่างน่าเชือถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนีระบุถึงสถานการณ์             

ทีเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละใหแ้นวทางในการปฏิบติัสําหรับแต่ละสถานการณ์

ขอบเขต มาตรฐานการบัญชีฉบับนีต้องถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับรายได ้               

ทีเกิดขึนจากรายการหรือเหตุการณ์ต่อไปนี 

1.1 การขายสินคา้ 

1.2 การใหบ้ริการ และ 

1 . 3  ก า ร ใ ห้ ผู ้อื น ใ ช้ สิ น ท รั พ ย์ข อ ง กิ จ ก า ร ซึ ง ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ร า ย ไ ด ้                        

ในรูปของดอกเบีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 
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วเิคราะห์มาตรฐานการบัญชี 

ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

จากมาตรฐานการบัญชี ทัง  5 ฉบับ ทีทางคณะผู ้จัดท ําได้ยกตัวอย่าง           

และนําเสนอนัน ทางคณะผูจ้ดัทาํมีความคิดเห็นว่า บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จ ํ า กัด  ( ม ห า ช น )  ไ ด้ป ฏิ บั ติ ต ร ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ทัง  5 ฉั บ บ

เนืองจากมีการจดัทาํ งบกระแสเงินสด,ภาษีเงินได,้การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกับ

ส่วนได้เสียในกิจการอืน และมีการรับรู้รายไดที้แน่นอนทีจะเป็นประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต

 
 

 

 

 

งบการเงิน คือ รายงานงบการเ งินขอ งบริษัท ซึงจัดทํา ขึนตาม

มาตราฐานการรายงานทางการเงินโดยเป็นการรายงานกิจกรรมต่างๆ           

ทีเกิดขึนในรอบระเวลาบัญชีหนึง อาจเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน          

หรือ 12 เดือน

งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)

งบแสดงการเปลียนแปลงของส่วนของผูถ้ือหุ้น (Statement of Changes in Equity)

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (Statement of Comprehensive Income)

งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)
1

2

3

4

5

องค์ประกอบของงบการเงนิ

 
 

 

 

 

ขอ้มูลอืนๆทีจาํเป็น

ขอ้มูลทีไม่สามารถเปิดเผยในตวังบการเงินทงั 4 ประเภท

นโยบายการบญัชีทีสาํคญั

เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน

ขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัธุรกิจ
1

2

3

4

5

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (Note to Financial Statement)
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วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน

เพือประมาณการขอ้มูลการเงิน

เพือสือสารถึงผลการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหาร

เพือประเมินผลการ

ดาํเนินงาน ฐานะ และ 

ความมนัคงของบริษทั

เพือวิเคราะห์ปัจจยัพืนฐาน

 
 

 

 

 

การวิเคราะห์แบบอตัราส่วนทางการเงิน 

(Financial ratio analysis)

การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอน

(Horizontal Analysis หรือ Trend Analysis)

การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตงั

(Vertical Analysis หรือ Common Size Statements)

1

2

3

เครืองมือทใีช้ในการวเิคราะห์
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เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขแต่ละรายการกับยอดรวมในงบการเงินเดียวกัน            
ซึงช่วยให้เห็นโครงสร้างของสินทรัพย์ โครงสร้างหนีสินและส่วนของผู ้ถือหุ้น            
และโครงสร้างตน้ทุนและค่าใชจ่้ายชดัเจนยงิขึน

• ใช้ในการเปรียบเทียบสัดส่วนต่อยอดขายหรือสัดส่วนต่อสินทรัพยข์องแต่ละรายการ     
ในงบกาํไรขาดทุนหรืองบดุล การวิเคราะห์นีทาํให้เราทราบว่ารายการใดมีสัดส่วนมาก
หรือนอ้ยแค่ไหน

• เพือลดตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายไดท้นัท่วงที

• เพือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของแตล่ะปีและแต่ละรายการในงบได้

การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตัง

(Vertical Analysis หรือ Common Size Statements)

สูตรการใชค้าํนวณ

               อตัรา = ยอดแต่ละรายการในหมวดสินทรัพย์ × 100

ยอดสินทรัพยร์วม

               อตัรา = ยอดแต่ละรายการในหมวดหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ × 100

ยอดหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม

 
 

 

 

 
 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพมิ-ลด

 
31-ม.ีค.-61 30-ม.ิย.-61 30-ก.ย.-61

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

 % % %

   รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ             46,034,594               45,747,905              39,737,876              100.00                    100.00                  100.00 

  ตน้ทุนขายและการให้บริการ              43,375,071                45,463,292              39,794,971 94.22                       99.38                   100.14

  กาํไรขนัตน้                2,659,523                     284,613                (57,095) 5.78                         0.62                    (0.14)

  ค่าใชจ้่ายในการขาย                1,371,316                  1,477,152               1,547,522         2.98                         3.23                       3.89

  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร                     84,153                       80,124                   71,976            0.18                         0.18                       0.18  

  กาํไรจากการขาย                1,204,054          (1,272,663)            (1,676,593) 2.62                      (2.78)                    (4.22)

ยกตัวอย่าง  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตัง
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 เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปี ต่ อ ปี  เ ดื อ น ต่ อ เ ดื อ น นั น เ อ ง                 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์แบบแนวนอนคือ เพือวิเคราะห์การเปลียนแปลงของ          

รายการต่างๆในงบโดยเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้นี

• เพือวิเคราะห์รายการต่างๆในงบว่ามีรายการใดเพิ มขึนหรือลดลงในจํา นวนเงิน              

และเปอร์เซ็นตเ์ท่าใด

• เพือดูแนวโนม้แต่ละรายการในงบว่าเพิมขึน ลดลง หรือไม่เปลียนแปลง

• เพือนาํมาพยากรณ์ทางธุรกิจ

        การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอน

(Horizontal Analysis หรือ Trend Analysis)

สูตรการใช้คํานวณ

อัตราการเพิม(ลด) =  ข้อมูลปีทีวิเคราะห์ – ข้อมูลปีฐาน x 100

      ข้อมูลปีฐาน

อัตราร้อยละของปีฐาน = ข้อมูลปีทีวิเคราะห์ x 100

ข้อมูลปีฐาน

 
 

 

 

 

ยกตัวอย่าง การวเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2561

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม-ลด

สินทรัพย์
31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2

สินทรัพย์หมุนเวียน : บาท %  บาท %

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               733,175            954,047              800,271            220,872            30.13          (153,776)               (16.12)

 ลูกหนีการค้า - สุทธิ            5,525,675          5,883,433           5,910,631            357,758             6.47              27,198                  0.46 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ          21,960,502        24,113,508         22,025,413         2,153,006             9.80       (2,088,095)                 (8.66)

 ลูกหนีอืน - สุทธิ           1,260,256           1,534,940           2,148,712            274,684            21.80            613,772                39.99 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน           1,294,014              932,108           1,116,475          (361,906)          (27.97)             184,367                19.78 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน         30,773,622         33,418,036         32,001,502         2,644,414             8.59        (1,416,534)                 (4.24)

 
 

 
 



   258 
 

 เ ป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงินเดียวกัน            

และนํา ผลไปเปรียบเ ทียบกับปีอื นๆ รว มทัง ย ังสามารถนําไปเปรี ยบเ ทียบ                 

กบัอตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนัหรือบริษทัใหญ่ๆทีเราต้องการจะเปรียบเทียบ

ได้การวิ เคราะห์ในแบบอัตราส่ว นนีนักวิ เคราะห์การเ งิน เจ้าห น้า ทีสินเ ชือ              

และนกัลงทุน  นิยมจดัทาํเพือใชดู้สถานะความแข็งแรงของกิจการนนั ดูความสามารถ

ของผู ้บริหารว่าดํา เนินธุรกิจดีหรือไม่และดูฐานะของกิจการว่ามันคงหรือไม่                 

การ วิ เคราะห์แบบอัตราส่วนนีจะทําให้ผู ้บ ริห ารแล ะนักวิ เคราะห์ทราบถึ ง             

สภาพทีแทจ้ริงของกิจการไดดี้ยงิขึน โดยมีการวดัอตัราส่วนทางการเงินเป็น 4 ดา้น

การวิเคราะห์แบบอัตราส่วนทางการเงิน 

(Financial ratio analysis)

 
 

 

 

 

• อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio)

• อตัราส่วนวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพย ์(Asset management ratio)

• อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability ratio)

• อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Debt management ratio หรือ Leverage ratio)

การวิเคราะห์แบบอัตราส่วนทางการเงนิ (ต่อ)

(Financial ratio analysis) 
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เงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนทีกิจการตอ้งมีสาํรองไวใ้ชห้มุนเวียน ตงัแต่กิจการเริมจ่ายเงินสด

ในการชาํระค่าสินคา้/วตัถุดิบหรือชาํระหนีคืนเจ้าหนีการค้า และจ่ายค่าใช้จ่าย

ดาํเนินงานต่างๆ จนกว่ากิจการจะไดรั้บเงินสดจากการขายสินคา้หรือบริการ หรือ

รับชาํระเงินจากลูกหนีการคา้

สูตร   เงินทุนหมุนเวยีน =  สินทรัพย์หมุนเวยีน – หนีสินหมุนเวยีน

ไตรมาส 1 =  30,773,622 - 29,086,446  = 1,687,176  บาท

ไตรมาส 2 = 65,561,646 - 37,570,996  =  27,990,650  บาท

ไตรมาส 3 =  64,125,141 – 35,624,983  = 28,500,158  บาท

 
 

 

 

 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน หรืออตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) คือ 

เป็นเครืองชีวดัฐานะทางการเงินระยะสนัของธุรกิจ ถา้อตัราส่วนมีค่ายิงสูง แสดง

ว่ามีสภาพคล่องมากมีโอกาสในการชาํระหนีสูง

 สูตร อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวยีน 

หนีสินหมุนเวยีน

     ไตรมาส 1   

= 30,773,622 

 29,086,446 

= 1.06 เท่า

     ไตรมาส 2   

= 33,418,036 

 32,669,229 

= 1.02 เท่า

     ไตรมาส 3   

= 32,001,502 

 31,448,555 

= 1.02 เท่า
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ขอจบการนําเสนอเพยีงเท่านีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 
 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ 
 

1 การดาษ A4 5 รีม 120 บาท 600 บาท การดาษ A5 5 รีม 125 บาท 625 บาท

2 ค่าหมึกเครืองปริน 2 ตลบั 500 บาท 1,000 บาท ค่าหมึกเครืองปริน 2 ตลบั 505 บาท 1,010บาท

3 ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200 บาท 200 บาท ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200 บาท 200 บาท

4 ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 30 บาท 30 บาท ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 35 บาท 35 บาท

1,830 บาท 1,870 บาท

จํานวนเงิน

รวมรวม

สรุปค่าใช้จ่ายในกาํดาํเนินการทีเกิดขึนจริงสูงกว่าทีประมาณการ 40 บาท

ค่าใช้จ่ายประมาณการก่อนการจัดทาํโครงการ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

จํานวนรายการที รายการ จํานวนราคา/หน่วย จาํนวนเงิน ราคา/หน่วย

 
 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
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รูปที 1 ศึกษาตวัอยา่งโครงการจากนกัศึกษารุ่นพี                    รูปที 2 วางแผนและเริมดาํเนินการ 

                                                                                                                 จดัทาํโครงการ 

 

รูปที 3 คน้ควา้ขอ้มูลเพิมเติมจากหอ้งสมุด                                   รูปที 4 ปรึกษาอาจารย ์
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ประวตัคิณะผู้จดัทํา 

 

ชือ – สกุล  นางสาวอนนัญา ละมูลมอญ 

รหสันกัศึกษา  40620 

วนั / เดือน / ปี เกิด  มกราคม  

ประวติัการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบั ปวช.3 - วิทยาลยัเทคนิค

กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 

 ปัจจุบันกาํลงัศึกษาอยู่ชนั ปวส.2 - วิทยาลยั 

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ชือ – สกุล  นางสาวพรทิพา กวางทอง 

รหสันกัศึกษา  40966 

วนั / เดือน / ปี เกิด 28 มิถุนายน 2539 

ประวติัการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6-โรงเรียนศรัทธา

สมุทร 

ปัจจุบนักาํลงัศึกษาอยู่ชนั ปวส.2 – วิทยาลยั 

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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