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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาส 1 ปี 2555 
 

1. ข้อมูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานที/สําคัญ 
 

  ไตรมาส 1      
ปี 2555 

ไตรมาส 1      
ปี 2554 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  135.8 132.9 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  86 107 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  31.0 30.6 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  10.2 11.7 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  63,077 58,709 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  4,579 5,619 

กาํไรขั
นตน้ก่อนดอกเบี
ย ภาษี และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดั
จาํหน่าย, EBITDA (ลา้นบาท) 

 

3,953 4,983 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด (ลา้นบาท)  2,509 3,176 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) (1)  0.72 0.92 

 
(1) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น 
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2. ราคาอ้างองินํ1ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

สรุปราคาเฉลี�ย Platts สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 1     

ปี 2555 
ไตรมาส 1      
ปี 2554 

ไตรมาส 4      
ปี 2554 

นํ
ามนัดิบดูไบ  117.0 100.5 106.5 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 95)  
130.9 113.1 116.2 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
131.7 120.7 124.7 

นํ
ามนัดีเซล (0.5%S)  
132.5 118.7 124.3 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
113.1 91.9 103.6 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  93.3 75.9 70.1 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  
1,562 1,552 1,483 

เบนซิน (ออกเทน 95) – (ดอลลาร์ต่อตนั) (1)  1,113 961 988 
 

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

นํ�ามนัดิบดูไบไตรมาส 1 ปี 2555 ปรับราคาสูงขึ�นอยา่งต่อเนื%องจากไตรมาสที%แลว้ และเคลื%อนไหวอยูใ่นช่วง
ราคา 110 - 125 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล และโดยเฉลี%ยอยูที่% 117 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ซี%งสูงกวา่ราคาในไตรมาสเดียวกนัของ
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 16  

ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส 1 ปี 2555 ปรับตวัสูงขึ�นสอดคลอ้งกบัราคานํ�ามนัดิบ  โดยเมื%อเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีที%แลว้ ราคานํ�ามนัเตาปรับตวัสูงขึ�นร้อยละ 23  ราคานํ�ามนัเบนซินปรับตวัสูงขึ�นร้อยละ 16 ในขณะที%
ราคานํ� ามนัอากาศยานและราคานํ�ามนัดีเซล ปรับตวัสูงขึ�นที%ร้อยละ 9-12  ส่วนราคาควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ในประเทศไทยหลงัจากเริ%มใชร้าคาใหม่ตั�งแตเ่ดือนมกราคม ปี 2554 นั�น  ราคาเฉลี%ยสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2555 
อยูที่% 78.1 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล (หรือ 901 ดอลลาร์ตอ่ตนั) สูงขึ�นคิดเป็นร้อยละ 21 เมื%อเทียบกบัราคาเฉลี%ยที% 64.7 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (หรือ 747 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส 1 ปี 2554  

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2555 อยูที่% 1,562 ดอลลาร์ต่อตนั เพิ%มขึ�น 
10 ดอลลาร์ตอ่ตนั จากไตรมาส 1 ปี 2554 หรือเพิ%มขึ�นร้อยละ 0.6  ในขณะที%ราคานํ�ามนัเบนซินปรับเพิ%มขึ�นร้อยละ 16  
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3. การผลติและค่าการกลั/น 
 

  
ไตรมาส 1      
ปี 2555 

ไตรมาส 1     
ปี 2554 

+ / (-) 

กาํลงัการกลั%น (พนับาร์เรลต่อวนั)   174.0 (1) 177.0 (3) 

ปริมาณนํ�ามนัดิบที%นาํเขา้กลั%น (พนับาร์เรลตอ่วนั)  135.8 132.9 2.9 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  86 107 (21) 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  10.2 11.7 (1.5) 

ผลิตภณัฑ์ที%ไดจ้ากโรงกลั%น (%)     

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (2)  33.1% 34.4% (1.3%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  52.5% 53.1% (0.6%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  14.3% 12.5% 1.8% 
(1) กาํลงัการกลั�นเปลี�ยนไปเนื�องจากโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ�ามัน  
(2) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
  

นํ�ามนัดิบที%นาํเขา้กลั%นในไตรมาส 1 ปี 2555 อยูที่% 135,800 บาร์เรลต่อวนั หลงักลบัเขา้สู่การดาํเนินงานปกติ
จากการที%โรงกลั%นนํ�ามนัศรีราชาไดห้ยดุดาํเนินการกลั%นชั%วคราวในไตรมาสที%แลว้เพื%อการซ่อมบาํรุงตามแผนและการ
ต่อเชื%อมระบบของโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ�ามนั 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 1 ปี 2555 อยูที่% 86,000 ตนั ซึ%งลดลงร้อยละ 20 จากในไตรมาส 1 ปี 
2554  เป็นผลจากกาํไรขั�นตน้การผลิตพาราไซลีนที%ปรับตวัลดลง 

คา่การกลั%นโดยรวมของไตรมาส 1 ปี 2555 อยูที่% 10.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เทียบกบั 11.7 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล
ในไตรมาส 1 ปี 2554 อนัเป็นผลมาจากกาํไรจากสตอ็กนํ� ามนัที%ลดลง แมว้า่คา่การกลั%นของอุตสาหกรรมปรับตวัสูงขึ�น
เลก็นอ้ย โดยทั%วไปจะเห็นไดว้า่ความผนัผวนของราคานํ�ามนัดิบ มกัจะส่งผลต่อคา่การกลั%นโดยรวมอนัเนื%องมาจาก
กาํไรขาดทุนจากสต๊อกนํ�ามนั  โดยเมื%อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2554 ราคานํ�ามนัดิบในไตรมาส 1 ปี 2555 ไดป้รับตวั
สูงขึ�นในสดัส่วนที%นอ้ยกวา่ทาํใหเ้กิดกาํไรจากสต๊อกนํ�ามนันอ้ยลงและยงัส่งผลใหเ้กิดการกาํไรจากคา่การกลั%นโดยรวม
ลดลงตามไปดว้ย 
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4. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส 1 ปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2554 
                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 1      
ปี 2555 

ไตรมาส 1     
ปี 2554 

+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  63,077 58,709 4,368 

ตน้ทุนขาย  (58,498) (53,090) (5,408) 

กําไรขั�นต้น  4,579 5,619 (1,040) 

คา่ใชจ่้ายในการขาย   (1,070) (1,017) (53) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร   (93) (102) 9 

กําไรจากการขาย  3,416 4,500 (1,084) 

บันทึก:     

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  3,330 3,398 (68) 

- ปิโตรเคมี  86 1,102 (1,016) 

รายไดอ้ื�น  30 8 22 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  (309) (117) (192) 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  93 72 21 

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน  0 43 (43) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้  3,230 4,506 (1,276) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (721) (1,330) 609 

กําไรสําหรับงวด  2,509 3,176 (667) 

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผื�อขาย   83 5 78 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด   2,592 3,181 (589) 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2555 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและมีตน้ทุนขายที%เพิ%มขึ�นจากไตรมาส 1 ปี 2554 
เนื%องมาจากระดบัราคานํ�ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑที์%ปรับตวัสูงขึ�น พร้อมกบัยอดปริมาณขายผลิตภณัฑที์%สูงขึ�นดว้ย 
บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2555 จาํนวน 4,579 ลา้นบาท ลดลง 1,040 ลา้นบาทจากไตรมาส 1 ปี 2554 โดย
หลกัเป็นผลมาจากกาํไรจากสตอ็กนํ�ามนัที%ลดลง และส่วนตา่งราคาพาราไซลีนที%แคบลง 

คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาสที% 1 ปี 2555 มีจาํนวน 1,163 ลา้นบาท เพิ%มขึ�นเลก็นอ้ย
จากไตรมาส 1 ปี 2554 

บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2555 อยูที่% 3,416 ลา้นบาท ลดลง 1,084 ลา้นบาทจากไตร
มาส 1 ปี 2554 สืบเนื%องจากกาํไรจากการขายทั�งส่วนธุรกิจการกลั%นและการจดัจาํหน่ายนํ�ามนั และจากส่วนธุรกิจปิโตร
เคมีที%ลดลง 68 ลา้นบาท และ 1,016 ลา้นบาทตามลาํดบั  

รายไดอื้%นและรายไดที้%มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลง 21 ลา้นบาทจากในไตรมาส 1 
ปี 2554  ซึ%งบริษทัฯ ไดรั้บดอกเบี�ยจากภาษีมูลค่าเพิ%มที%ขอคืนจากกรมสรรพากร 
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ตน้ทุนทางการเงินสุทธิเพิ%มขึ�น 192 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 โดยเป็นผลมาจากเงินกูย้มืที%เพิ%มขึ�น   

บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลงเป็นจาํนวน 721 ลา้นบาทเมื%อเทียบกบัไตรมาส 1
ปี 2554 เนื%องจากอตัราภาษีเงินไดที้%ลดลงเป็นร้อยละ 23 และกาํไรสาํหรับงวดที%ลดลง 

ปัจจยัทั�งหมดที%กล่าวมานี�ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสาํหรับงวดจาํนวน 2,509 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2555 
เทียบกบักาํไรสาํหรับงวดจาํนวน 3,176 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2554 
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5.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

  ณ 31 ม.ีค. 55 ณ 31 ธ.ค. 54 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 45,668 34,711 10,957 32% 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 38,076 39,133 (1,057) (3%) 

รวมสินทรัพย ์ 83,744 73,844 9,900 13% 

หนี
สิน      

-          หนี
สินหมุนเวียน 42,559 34,926 7,633 22% 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 14,054 14,379 (325) (2%) 

รวมหนี
 สิน 56,613 49,305 7,308 15% 

ส่วนของผูถื้อหุน้      

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม 5,634 3,125 2,509 80% 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 383 300 83 28% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 27,131 24,539 2,592 11% 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 83,744 73,844 9,900 13% 
                        

ณ วนัที% 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ%มขึ�น 10,957 ลา้นบาทจากยอด ณ สิ�นปี 2554 โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการที%บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือและยอดลกูหนี�การคา้ที%เพิ%มขึ�น ซึ%งสอดคลอ้งกบัราคานํ�ามนัดิบและ
ผลิตภณัฑ์ที%สูงขึ�น และยอดปริมาณขายที%เพิ%มขึ�น  ในขณะที%ยอดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 1,057 ลา้นบาทเป็นผล
โดยหลกัมาจากบริษทัฯ ไดต้ดัจ่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี และตดัคา่เสื%อมราคาจากสินทรัพย ์

บริษทัฯ มีหนี� สินรวมเพิ%มขึ�น 7,308 ลา้นบาท เนื%องจากเจา้หนี�การคา้เพิ%มขึ�น แมว้า่ยอดเงินกูย้มืจะลดลงก็ตาม 

ณ วนัที% 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม 36,637 ลา้นบาท เมื%อเทียบกบัสิ�นปี 2554 ที%จาํนวน 
38,467 ลา้นบาท  บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืระยะสั�น 23,904 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว 12,733 ลา้นบาท 
สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั�นนั�นไดร้วมยอดตัGวแลกเงิน 7,008 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะสั�นระหวา่งกนั 359 ลา้น
บาทเขา้ไวอี้กดว้ย 

ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ%มขึ�นจาํนวน 2,592 ลา้นบาท เป็นผลมาจากกาํไรสาํหรับงวดในไตรมาส 1 ปี 2555 
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6.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 1      
ปี 2555 

ไตรมาส 1      
ปี 2554 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 7.3% 9.6% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) 4.0% 5.4% 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) 12.8 41.9 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 31 ม.ีค. 55 ณ 31 ธ.ค. 54 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.1 1.0 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 1.4 1.6 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.5 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.3 1.5 

 

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%:  11 พฤษภาคม 2555 


