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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาส 4 ปี 2554 และสําหรับปี 2554 
 

1. ข้อมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที0สําคัญ 
 

  ไตรมาส 4      
ปี 2554 

ไตรมาส 4      
ปี 2553 

 
ปี 2554 ปี 2553 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  60.9 124.4  107.7 121.3 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  31 92  315 315 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  31.0 30.0  30.5 31.7 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  3.6 9.0  5.0 3.7 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ของพาราไซลีน  
(ดอลลาร์ต่อตนั) 

 

(51) 160 

 

167 56 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  42,190 47,572  205,710 179,305 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  14 3,870  7,937 6,871 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ก่อนดอกเบี
ย ภาษี และคา่
เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย, EBITDA  
(ลา้นบาท) 

 

(1,098) 3,176 

 

4,557 4,170 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท)  (2,159) 1,848  941 1,654 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิตอ่หุน้ (บาท)(1)  (0.62) 0.53  0.27 0.48 

 

(1) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น 
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2. ราคาอ้างองินํ2ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

สรุปราคาเฉลี�ย Platts สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 4      

ปี 2554 
ไตรมาส 4      
ปี 2553 

ไตรมาส 3      
ปี 2554 

 
ปี 2554 ปี 2553 

ดูไบ  106.5 84.3 107.1  106.2 78.0 

ทาปิส  116.2 90.8 118.9  117.1 82.6 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 95)  
116.2 95.0 124.5 

 
119.7 88.4 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
124.7 98.6 125.8 

 
125.6 89.9 

นํ
ามนัดีเซล (0.5%S)  
124.3 97.3 124.7 

 
124.5 89.5 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
103.6 76.1 101.5 

 
99.8 74.7 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  70.1 71.1 75.1  75.6 63.0 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  
1,483 1,173 1,532 

 
1,541 1,037 

เบนซิน (ออกเทน 95) – (ดอลลาร์
ต่อตนั) (1)

 

 

988 808 1,058 

 

1,017 751 

 

ที�มา: Mean of Platts Singapore and PCI  
(1) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บาร์เรล 

 ราคานํ� ามนัดิบในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 ยงัคงปรับตวัสูงขึ�นจากไตรมาสเดียวกนัปีที'แลว้ โดยนํ�ามนัดิบดูไบ
และทาปิสเคลื'อนไหวอยูใ่นช่วงราคา 104 – 117 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล นํ�ามนัดิบดูไบเฉลี'ยอยูที่' 106.5 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
และราคานํ� ามนัดิบทาปิสเฉลี'ยอยูที่' 116.2 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล สูงกวา่ราคาในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 26 
และร้อยละ 28  ตามลาํดบั สาํหรับระดบัราคานํ�ามนัดิบเฉลี'ยปี 2554 นบัวา่สูงกวา่ระดบัราคาในปี 2553 โดยปี 2554  
นํ�ามนัดิบดูไบมีราคาเฉลี'ยอยูที่' 106.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และนํ�ามนัดิบทาปิสมีราคาเฉลี'ยอยู่ที' 117.1 ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล เทียบกบัราคาเฉลี'ยในปี 2553 ที' 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสาํหรับนํ�ามนัดิบดูไบ และราคาเฉลี'ยที' 82.6 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรลสาํหรับนํ�ามนัดิบทาปิส 
 ราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมโดยรวมในไตรมาส 4 ปี 2554 ปรับตวัตามราคานํ�ามนัดิบ  โดยนอกจาก
ราคาตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที'ปรับตวัลดลงร้อยละ 1  แลว้ ราคานํ� ามนัเบนซินสูงขึ�นร้อยละ 22  ส่วนราคา
นํ�ามนัอากาศยานและราคานํ�ามนัดีเซล นั�นปรับตวัสูงขึ�นร้อยละ 27  ในขณะที'ราคานํ� ามนัเตานั�นปรับขึ�นถึงร้อยละ 36 
เมื'อเทียบกบัในไตรมาส 4 ปี 2553  ส่วนราคาควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศไทยหลงัจากเริ'มใชร้าคา
ใหมต่ั�งแต่เดือนมกราคม ปี 2554 นั�น ปรับตวัสูงเป็น 60.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (697 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส 4 ปี 
2554 โดยขึ�นจาก 29.2 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล  (337 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส 4 ปี 2553 หรือสูงขึ�นคิดเป็นร้อยละ 107  
เมื'อเปรียบเทียบระหวา่งปี 2554 กบัปี 2553 ส่วนต่างราคานํ�ามนัอากาศยาน ราคานํ�ามนัดีเซล เมื'อเทียบกบัราคา
นํ�ามนัดิบปรับตวัเพิ'มขึ�นในปี 2554 ในขณะที'ราคานํ�ามนัเบนซิน และราคานํ� ามนัเตานั�นมีส่วนตา่งลดนอ้ยลง 

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส 4 อยูที่' 1,483 ดอลลาร์ตอ่ตนั เพิ'มขึ�น 310 
ดอลลาร์ต่อตนั จากไตรมาส 4 ปี 2553   
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3. การผลติและค่าการกลั0น 
 

  
ไตรมาส 4      
ปี 2554 

ไตรมาส 4      
ปี 2553 

+ / (-)  ปี 2554 ปี 2553 + / (-) 

กาํลงัการกลั'น (พนับาร์เรลต่อวนั)  177.0 177.0 -  177.0 177.0 - 

ปริมาณนํ�ามนัดิบที'นาํเขา้กลั'น (พนั
บาร์เรลต่อวนั) 

 60.9 124.4 (63.5)  107.7 121.3 (13.6) 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  31 92 (61)  315 315 - 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ของพาราไซลีน 
(ดอลลาร์ต่อตนั) 

 (51) 160 (211)  167 56 111 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  3.6 9.0 (5.4)  5.0 3.7 1.3 

ผลิตภณัฑ์ที'ไดจ้ากโรงกลั'น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  33.9% 34.1% (0.2%)  35.1% 34.0% 1.1% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  52.3% 52.7% (0.4%)  51.4% 52.0% (0.6%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  13.8% 13.2% 0.6%  13.5% 14.0% (0.5%) 
(1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
  

ในไตรมาสที' 4 และ ปี 2554 นํ�ามนัดิบที'นาํเขา้กลั'นมีปริมาณตํ'ากวา่ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2553 สาเหตุหลกั
เนื'องมาจากการที'โรงกลั'นนํ�ามนัศรีราชาไดห้ยดุดาํเนินการกลั'นชั'วคราว เพื'อการซ่อมบาํรุงตามแผนและการต่อเชื'อม
ระบบของโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ� ามนั  

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 4 ปี 2554 อยูที่' 31,000 ตนั เนื'องมาจากการหยดุดาํเนินการกลั'นตาม
แผนที'กลา่วขา้งตน้ รวมทั�งส่วนต่างของพาราไซลีนที'ปรับตวัลดลง ดงันั�นบริษทัฯ จึงปรับอตัราการผลิตใหเ้ท่ากบั
ปริมาณตามสญัญาส่งมอบเท่านั�น  สาํหรับทั�งปี 2554 บริษทัฯ ผลิตพาราไซลีนอยูที่' 315,000 ตนัเทา่กบัในปี 2553 โดย
กาํไรขั�นตน้ของพาราไซลีนอยูที่' 167 ดอลลาร์ต่อตนัในปี 2554 เทียบกบั 56 ดอลลาร์ตอ่ตนัในปี 2553 

คา่การกลั'นโดยรวมของไตรมาสที' 4 ปี 2554 อยูที่' 3.6 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลลดลงจาก 9.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 
ในไตรมาสที' 4 ปี 2553  อนัเป็นผลมาจากกาํไรจากสตอ็กนํ�ามนัลดลง  คา่การกลั'นของอุตสาหกรรมที'ปรับตวัลดลง
เนื'องจากราคานํ�ามนัเบนซินอยูใ่นระดบัตํ'าขณะที'โรงกลั'นเริ'มกลบัมาผลิต อีกทั�งคา่ใชจ่้ายดา้นพลงังานที'เพิ'มขึ�นในการ
เริ'มตน้กระบวนการผลิตของโรงกลั'น  อยา่งไรก็ตามค่าการกลั'นโดยรวมทั�งปี 2554 ปรับตวัเพิ'มขึ�นเป็น 5.0 ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล จาก 3.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใน ปี 2553  โดยมาจากคา่การกลั'นโดยรวมที'ดีขึ�น ปัจจยับวกจากการเปลี'ยนแปลง
ราคาควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ในเดือนมกราคม ปี 2554  และกาํไรจากสตอ๊กนํ�ามนัที'สูงขึ�น  ทั�งนี�  จะเห็น
ไดว้า่ความผนัผวนของราคานํ�ามนัดิบมกัจะส่งผลต่อคา่การกลั'นโดยรวมอนัเนื'องมาจากกาํไรขาดทุนจากสตอ๊กนํ�ามนั  
โดยทั�งปี 2554 ราคานํ�ามนัดิบมีการปรับตวัสูงขึ�นจากปี 2553 ทาํใหเ้กิดการกาํไรจากสต๊อกนํ� ามนัสูงขึ�น และส่งผลให้
เกิดการกาํไรจากคา่การกลั'นโดยรวม  

สดัส่วนของนํ�ามนัสาํเร็จรูปที'ไดจ้ากโรงกลั'นในไตรมาส 4 และปี 2554 เฉลี'ยคงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัเมื'อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปี 2553  ปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)    เพิ'มขึ�นเป็นผลมาจากการเริ'มใชร้าคา
ใหมที่'รัฐบาลกาํหนดตั�งแตเ่ดือนมกราคม ปี 2554 
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4. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส 4 ปี 2554 และประจําปี 2554 
                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 4      
ปี 2554 

ไตรมาส 4      
ปี 2553 

+ / (-)  ปี 2554 ปี 2553 + / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  
 

42,190 47,572 (5,382)  205,710 179,305 26,405 

ตน้ทุนขาย  (42,176) (43,702) 1,526  (197,773) (172,434) (25,339) 

กําไรขั�นต้น  14 3,870 (3,856)  7,937 6,871 1,066 

คา่ใชจ่้ายในการขาย  (1,148) (1,106)           (42)  (4,302) (4,330) 28 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  (85) (100)                15  (375) (393) 18 

กําไร/(ขาดทุน)จากการขาย  (1,219) 

              

2,664 (3,883)  3,260 

              

2,148 1,112 

บันทึก:                           

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  (729) 2,357 (3,086)  2,275 2,200 75 

- ปิโตรเคมี  (490) 307 (797)  985 (52) 1,037 

รายไดอื้�น  15 
                  

15  -  70 
                  

68  2 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  (255) 
                

(106) (149)  (753) 
              

(366) (387) 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  74 66 8  288 264 24 

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน  - (2) 2  73 107 (34) 

กําไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  (1,385) 

              

2,637 (4,022)  2,938 

              

2,221 717 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (774) 
                

(789)  15  (1,997) 
               

(567) (1,430) 

กําไร/(ขาดทุน)สําหรับงวด  (2,159) 

              

1,848 (4,007)  941 

              

1,654 (713) 

ผลกาํไร/(ขาดทุน)จากการวดั
มูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย  65 21 44  55 66                  (11) 

กําไร/(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด  (2,094) 1,869 (3,963)  996 1,720       (724) 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2554 บริษทัฯ มีทั�งรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายที'ลดลงจากในไตรมาส 4 ปี 2553 
เนื'องจากยอดปริมาณขายผลิตภณัฑล์ดลง แมว้า่ราคาผลิตภณัฑเ์พิ'มขึ�น   

กาํไรขั�นตน้จาํนวน 14 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2554  ลดลงถึง 3,856 ลา้นบาทจากไตรมาส 4 ปี 2553 
เนื'องมาจากกาํไรจากสตอ็กนํ�ามนัลดลง คา่การกลั'นของอุตสาหกรรมที'ตํ'าลง และโรงกลั'นนํ�ามนัศรีราชาหยดุ
ดาํเนินการกลั'นเพื'อการซ่อมบาํรุงตามแผนและการต่อเชื'อมระบบของโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ�ามนั  ทั�งนี�การหยดุ
ดาํเนินการกลั'น ไดส่้งผลกระทบชั'วคราวต่อธุรกิจของบริษทัฯ ในหลายๆ ส่วน ซึ'งไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตที'ลดลง  
ตน้ทุนขายจากการซื�อผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากคูค่า้ที'เพิ'มขึ�นเมื'อจาํหน่ายสินคา้คงคลงับางส่วนไปแลว้เพื'อใหส้ามารถส่ง
มอบผลิตภณัฑต์ามสญัญาที'มีได ้    และคา่ใชจ่้ายที'สูงขึ�นในการซ่อมบาํรุงและการใชพ้ลงังานเพื'อเริ'มตน้กระบวนการ
ผลิตใหม่  สาํหรับทั�งปี 2554 บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้อยูที่' 7,937 ลา้นบาท เมื'อเทียบกบั 6,871 ลา้นบาท ในปี 2553 



   

 5

สาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากสตอ็กนํ�ามนัเพิ'มขึ�น คา่การกลั'นของอตุสาหกรรมปรับตวัดีขึ�น และส่วนต่างราคาพาราไซ
ลีนที'เพิ'มขึ�นแมว้า่จะมีผลกระทบจากการหยดุดาํเนินการกลั'นเพื'อการซ่อมบาํรุงตามแผนในไตรมาส 4 ปี 2554 

 คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหาร สาํหรับไตรมาสที' 4 และทั�งปี 2554 มีจาํนวน 1,233 ลา้นบาท และ 
4,677 ลา้นบาทตามลาํดบั  โดยคา่ใชจ่้ายทั�งปีนั�นลดลง 46 ลา้นบาทเมื'อเทียบกบัปี 2553 

บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส 4 ปี 2554 อยูที่' 1,219 ลา้นบาท เทียบกบัผลกาํไรจากการ
ขาย 2,644 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2553 ผลขาดทุนที'เพิ'มขึ�นเป็นผลมาจากส่วนธุรกิจการกลั'นและการจดัจาํหน่าย
นํ�ามนั 3,086 ลา้นบาท และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี 797 ลา้นบาท เมื'อรวมทั�งปี 2554 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการขาย
ทั�งสิ�น 3,260 ลา้นบาท เทียบกบัผลกาํไรจากการขาย 2,148 ลา้นบาทในปี 2553  โดยผลกาํไร 1,112 ลา้นบาทที'
เพิ'มขึ�นเป็นผลมาจากกาํไรที'เพิ'มขึ�นจากส่วนธุรกิจการกลั'นและการจดัจาํหน่ายนํ�ามนั 75 ลา้นบาท และส่วนธุรกิจปิ
โตรเคมี 1,037 ลา้นบาท 

รายไดอื้'นประกอบดว้ยเงินปันผลรับจากบริษทับริการเชื�อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) รวมถึงกาํไร
จากการขายสินทรัพยอื์'นๆ 

เมื'อเทียบกบัปี 2553  รายไดอื้'นที'มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงานลดลงจาํนวน 34 ลา้นบาทในปี 2554 โดยแมว้า่
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายที'ดินและอื'นๆ แตก็่ยงันอ้ยกวา่ค่าตอบแทนที'ไดรั้บจากการเวนคนืที'ดินจากการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปี 2553 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับไตรมาส 4 ปี 2554 เมื'อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั ปี 2553 นั�นเพิ'มขึ�น 149 ลา้นบาท 
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 2554 เพิ'มขึ�น 387 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 จากปีที'แลว้โดยส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากอตัราดอกเบี�ยและเงินกูย้มืที'เพิ'มขึ�น   

บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2554 และสาํหรับทั�งปี 2554 เป็นจาํนวน 773 ลา้นบาท และ
จาํนวน 1,997 ลา้นบาทตามลาํดบั  โดยรวมคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดสุ้ทธิจาํนวน 1,202 ลา้นบาท  จากการวดัมลูคา่ใหมท่าง
บญัชีสินทรัพยแ์ละหนี� สินจากภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีที'เกี'ยวขอ้ง  ซึ'งเป็นผลจากการเปลี'ยนแปลงอตัราภาษเีงินไดที้'
ประกาศเป็นกฎหมาย  โดยเปลื'ยนอตัราภาษีเงินไดเ้ดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สาํหรับปี 2555  และเปลี'ยนเป็นร้อย
ละ 20 สาํหรับปี 2556 เป็นตน้ไป 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ซึ'งส่วนใหญ่สืบเนื'องมาจากการหยดุดาํเนินการกลั'นตามแผน และการ
เปลี'ยนแปลงอตัราภาษีเงินได ้  ทาํใหบ้ริษทัฯ ขาดทุนสุทธิ 2,159 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2554 และมียอดกาํไรสุทธิ 
941 ลา้นบาทในปี 2554 
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5.  งบแสดงฐานะการเงิน 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

  ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 53 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 34,711 29,072 5,639 19% 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 39,133 37,686 1,447 4% 

รวมสินทรัพย ์ 73,844 66,758 7,086 11% 

หนี
สิน      

-          หนี
สินหมุนเวยีน 34,926 24,894 10,032 40% 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 14,379 16,935 (2,556) (15%) 

รวมหนี
 สิน 49,305 41,829 7,476 18% 

ส่วนของผูถื้อหุน้      

-          ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 17,075 17,075 - - 

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม 3,125 3,571 (446) (12%) 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้ถือหุน้ 300 244 56 23% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 24,539 24,929 (390) (2%) 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 73,844 66,758 7,086 11% 
                        

ปี 2554 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ'มขึ�น 5,639 ลา้นบาท เมื'อเทียบกบัสิ�นปี 2553 โดยหลกัเนื'องมาจาก
บริษทัฯ มียอดสินคา้คงเหลือสูงขึ�น จากการที'นํ�ามนัดิบและผลิตภณัฑมี์ราคา ณ สิ�นปีสูงขึ�น และยอดภาษขีอคืนที'
สูงขึ�น  แมว้า่มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงก็ตาม 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที'เพิ'มขึ�น 1,447 ลา้นบาท เป็นเพราะการลงทุนที'โรงกลั'นในโครงการปรับปรุงคุณภาพ
นํ�ามนัเป็นจาํนวนเงินที'มากกวา่ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที'ลดลง  เนื'องจากการตดัจ่ายและการวดัมูลค่าใหมต่ามอตัราภาษี
เงินไดที้'ลดลง  

บริษทัฯ มีหนี� สินรวมเพิ'มขึ�น 7,476 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากยอดเงินกูยื้มเพิ'มขึ�น ในขณะที'ยอดเจา้หนี�
การคา้ลดลง ทั�งนี�ปริมาณการซื�อนํ�ามนัดิบที'ลดลงเนื'องจากโรงกลั'นนํ�ามนัศรีราชาหยดุดาํเนินการกลั'นเพื'อการซ่อม
บาํรุงตามแผน 

ณ สิ�นปี 2554 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม 38,467 ลา้นบาท เมื'อเทียบกบัปี 2553 ที'จาํนวน 27,743 ลา้นบาท
ในปี 2554 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืระยะสั�น 25,383 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว 13,084 ลา้นบาท สาํหรับ
ยอดเงินกูย้มืระยะสั�นนั�นไดร้วมยอดตัKวแลกเงิน 6,312 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะสั�นระหวา่งกนั 176 ลา้นบาท
เขา้ไวด้ว้ย  สาํหรับปี 2554 บริษทัฯ มีการดาํเนินการทางการเงินที'สาํคญัคือ  การรี-ไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะยาว 5,000 ลา้น
บาท ซึ'งมีกาํหนดชาํระคืนในปี 2556 โดยบริษทัฯ ไดอ้อกตัKวสญัญาใชเ้งินขายลดจาํนวนเดียวกนัซึ' งมีกาํหนดชาํระคืน
ในปี 2557 และไดรั้บการอนุมตัิโครงการตัKวสญัญาใชเ้งินระยะสั�นอาย ุ2 ปี ครั� งใหม่จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หลงัจากการอนุมติัครั
 งก่อนไดห้มดอายไุปเมื�อเดือนพฤศจิกายน ปี 2554 
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ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็นจาํนวน 390 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลเพิ'มเติมสาํหรับปี 2553 และ
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2554 ทั�งสิ�นจาํนวน 1,384 ลา้นบาทที'จ่ายในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2554 ตามลาํดบั  ซึ'ง
เป็นจาํนวนเงินที'มากกวา่กาํไรสาํหรับปี 2554 
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6.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 4      
ปี 2554 

ไตรมาส 4      
ปี 2553 

ไตรมาส 3      
ปี 2554  

ปี 2554 ปี 2553 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 0.0% 8.1% 0.5%  3.9% 3.8% 

อตัราส่วนกาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (%) (5.1%) 3.9% (1.5%)  0.5% 0.9% 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) (4.2) 29.7 (3.5)  6.0 11.0 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 30 ก.ย. 54 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.0 1.2 1.2 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.3 0.2 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 1.6 1.1 1.2 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.6 0.5 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.5 1.1 1.2 

 

ที�มาในการคาํนวณ 
อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้    = กาํไรขั
นตน้ / รายไดจ้ากการขาย 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ    = กาํไรสุทธิ / รายไดจ้ากการขาย 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย  = EBITDA / ดอกเบี
ยจ่าย 
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง    = สินทรัพยห์มุนเวยีน / หนี
 สินหมนุเวยีน 
อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทา่ + เงินลงทุนระยะสั
น +   

ลูกหนี
การคา้) / หนี
สินหมุนเวยีน 
หนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยจ่ายรวม = หนี
เงินกูร้ะยะสั
น + หนี
 เงินกูร้ะยะยาว 
อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้  = หนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยจ่ายรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้  = หนี
 เงินกูร้ะยะยาว / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = (หนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยจ่าย – เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
 
 
 
ชื'อ:  ซี จอห์น  อทันสั 
ตาํแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการ 
วนัที':  23 กมุภาพนัธ์ 2555 


