
   

 1

คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาส 4 ปี 2555 และสําหรับปี 2555 
 

1. ข้อมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที0สําคัญ 
 

  ไตรมาส 4      
ปี 2555 

ไตรมาส 4      
ปี 2554 

 
ปี 2555 ปี 2554 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  143.8 60.9  140.2 107.7 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  80 31  347 315 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  30.7 31.0  31.1 30.5 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  0.6 3.6  2.7 5.0 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ของพาราไซลีน  
(ดอลลาร์ต่อตนั) 

 

142 (51) 

 

9 167 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  60,820 42,190  245,127 205,710 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  810 14  5,496 7,937 

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

 

(18) (1,098) 

 

2,546 4,557 

(ขาดทนุ)/กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท)  (1,680) (2,159)  (1,698) 941 

(ขาดทนุ)/กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (1)  (0.49) (0.62)  (0.49) 0.27 

 
(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 2555 
ไตรมาส 4      
ปี 2554 

ไตรมาส 3      
ปี 2555 

 
ปี 2555 ปี 2554 

ดูไบ (1)  107.5 106.5 106.6  109.4 106.2 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 95)  120.8 116.2 122.6  123.7 119.7 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
126.7 124.7 126.6 

 
126.8 125.6 

นํ
ามนัดีเซล (0.5%S)  
125.0 124.3 125.7 

 
126.2 124.5 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
96.2 103.6 101.7 

 
103.42 99.8 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  
86.9 70.1 70.0 

 
81.7 75.6 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  1,536 1,483 1,363  1,489 1,541 

เบนซิน (ออกเทน 95) – (ดอลลาร์

ต่อตนั) (2) 

 

1,027 988 1,042 

 

1,051 1,017 

 

ที�มา: Mean of Platts Singapore and PCI  
 
(1) ราคาเฉลี�ยนํ�ามันดิบดูไบในเดือนธันวาคม 2555 ลดลง 59 บาท ต่อบาร์เรล เมื�อเทียบกับ เดือนธันวาคม 2554   
 ราคาเฉลี�ยนํ�ามันดิบดูไบในเดือนธันวาคม 2555 อยู่ที�  106.3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (3,263 บาท ต่อบาร์เรล) และเดือนธันวาคม 2554 อยู่ที�

106.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (3,322 บาท ต่อบาร์เรล) 
 
 
(2) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บาร์เรล 
 

 ราคานํ� ามนัดิบในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 ยงัคงปรับตวัสูงขึ�นจากไตรมาสเดียวกนัปีที'แลว้ โดยนํ�ามนัดิบดูไบ
อยูใ่นช่วงราคา 103 – 111 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล และมีราคาเฉลี'ยอยูที่' 107.5 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล สาํหรับระดบัราคา
นํ�ามนัดิบเฉลี'ยปี 2555 นบัวา่สูงกวา่ระดบัราคาในปี 2554 โดยปี 2555  นํ�ามนัดิบดูไบมีราคาเฉลี'ยอยูที่' 109.4 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล เทียบกบัราคาเฉลี'ยในปี 2554 ที' 106.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  
 เมื'อเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2554ราคาตลาดของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโดยรวมในไตรมาส 4 ปี 2555 ปรับตวั
ตามราคานํ�ามนัดิบ  โดยนอกจากราคานํ� ามนัเตาที'ปรับตวัลดลงร้อยละ 7  แลว้ ราคานํ�ามนัเบนซินสูงขึ�นร้อยละ 4  ส่วน
ราคานํ� ามนัอากาศยานและราคานํ�ามนัดีเซล นั�นปรับตวัสูงขึ�นร้อยละ 1-2 ในขณะที'ราคาตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ปรับขึ�นถึงร้อยละ 24  ส่วนราคาควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศไทยหลงัจากเริ'มใชร้าคาใหม่
ตั�งแต ่ ปี 2554 นั�น ปรับตวัสูงเป็น 75.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (872 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส 4 ปี 2555 โดยขึ�นจาก 
60.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  (697 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส 4 ปี 2554 หรือสูงขึ�นคิดเป็นร้อยละ 25  และเมื'อ
เปรียบเทียบระหวา่งปี 2555 กบัปี 2554 ส่วนต่างราคานํ�ามนัอากาศยาน ราคานํ�ามนัดีเซล เมื'อเทียบกบัราคานํ�ามนัดิบ
ปรับตวัลดลงเมื'อเทียบกบัปี 2554 ในขณะที'ราคานํ�ามนัเบนซิน และราคานํ�ามนัเตานั�นมีส่วนต่างเพิ'มขึ�น 

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส 4 อยูที่' 1,536 ดอลลาร์ตอ่ตนั เพิ'มสูงขึ�น จาก
1,483 ดอลลาร์ตอ่ตนัในไตรมาส 4 ปี 2554   
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3. การผลติและค่าการกลั0น 
 

  
ไตรมาส 4      
ปี 2555 

ไตรมาส 4      
ปี 2554 

+ / (-)  ปี 2555 ปี 2554 + / (-) 

กาํลงัการกลั'น (พนับาร์เรลต่อวนั)  174.0 177.0 (3)  174.0 177.0 (3) 

ปริมาณนํ�ามนัดิบที'นาํเขา้กลั'น (พนั
บาร์เรลต่อวนั) 

 143.8 60.9 82.9  140.2 107.7 32.5 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  80 31 49  347 315 32 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ของพาราไซลีน 
(ดอลลาร์ต่อตนั) 

 142 (51) 60  9 167 (25) 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  0.6 3.6 (3.0)  2.7 5.0 (2.3) 

ผลิตภณัฑ์ที'ไดจ้ากโรงกลั'น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  31.1% 33.9% (2.8)  32.9% 35.1% (2.2) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  54.5% 52.3% 2.2  52.0% 51.4% 0.6 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  14.4% 13.8% 0.6  15.1% 13.5% 1.6 
 

(1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
  

ในไตรมาสที' 4 และ ปี 2555 นํ�ามนัดิบที'นาํเขา้กลั'นมีปริมาณสูงกวา่ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2554 สาเหตุหลกั
เนื'องมาจากการหยดุการกลั'นเพื'อซ่อมบาํรุงตามแผนในปีที'แลว้  

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 4 ปี 2555 อยูที่' 80 ตนั สอดคลอ้งกบัปริมาณนํ�ามนัดิบนาํเขา้กลั'นที'
เพิ'มมากขึ�น  สาํหรับทั�งปี 2555 บริษทัฯ ผลิตพาราไซลีนอยูที่' 347,000 ตนัสูงกวา่ปี 2554 โดยกาํไรขั�นตน้ของ 
พาราไซลีนลดลงมาอยูที่' 9 ดอลลาร์ต่อตนัในปี 2555 เทียบกบั 167 ดอลลาร์ตอ่ตนัในปี 2554 

คา่การกลั'นโดยรวมของไตรมาสที' 4 ปี 2555 อยูที่' 0.6 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลลดลงจาก 3.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 
ในไตรมาสที' 4 ปี 2554  อนัเป็นผลมาจากขาดทนุจากสต๊อกนํ�ามนัและค่าการกลั'นของอตุสาหกรรมที'ปรับตวัลดลง คา่
การกลั'นโดยรวมทั�งปี 2555 ปรับตวัลดลงเป็น 2.7 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล จาก 5.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใน ปี 2554  โดยเกิด
จากค่าการกลั'นของอุตสาหกรรมโดยรวมที'ลดลงและขาดทุนจากสต๊อกนํ�ามนั  ทั�งนี�  จะเห็นไดว้า่ความผนัผวนของ
ราคานํ� ามนัดิบและนํ�ามนัสาํเร็จรูปมกัจะส่งผลต่อคา่การกลั'นโดยรวมอนัเนื'องมาจากกาํไรขาดทุนจากสต๊อกนํ�ามนั  
โดยทั�งปี 2555 ราคานํ�ามนัดิบและนํ�ามนัสาํเร็จรูปมีการปรับตวัสูงขึ�นจากปี 2554 แต่หากคิดเป็นเงินบาทนั�นราคาได้
ปรับตวัลดลงเนื'องจากเงินบาทแขง็ค่าเมื'อเทียบกบัดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2555 ซึ'งส่งผลใหเ้กิดการขาดทุนจากสต๊อก
นํ�ามนัในปีนี�    

สดัส่วนของนํ�ามนัสาํเร็จรูปที'ไดจ้ากโรงกลั'นในไตรมาส 4 และปี 2555 เฉลี'ยคงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัเมื'อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปี 2554 ซึ'งปริมาณการผลิตนํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกัและนํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั เพิ'มขึ�น
เลก็นอ้ย ในขณะที'ปริมาณการผลิตนํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบาลดลงเลก็นอ้ยเช่นกนั  
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4. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส 4 ปี 2555 และประจําปี 2555 

                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 4      
ปี 2555 

ไตรมาส 4      
ปี 2554 

+ / (-)  ปี 2555 ปี 2554 + / (-) 

รายไดจ้ากการขาย   60,820   42,190   18,630    245,127   205,710   39,417  

ตน้ทุนขาย   (60,009)  (42,176)  (17,833)   (239,631)  (197,773)  (41,858) 

กําไรขั�นต้น   811   14   797    5,496   7,937   (2,441) 

คา่ใชจ่้ายในการขาย   (1,285)  (1,149)  (136)   (4,738)  (4,302)  (436) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร   (94)  (84)  (10)   (385)  (375)  (10) 

(ขาดทนุ) /กําไร จากการขาย   (568)  (1,219)  651    373   3,260   (2,887) 

บันทึก:    -       -    

- การกลั�นนํ�ามันและจัดจาํหน่ายนํ�ามัน   (766)  (729)  (37)   1,062   2,275   (1,213) 

- ปิโตรเคมี   198   (490)  688    (689)  985   (1,674) 

รายไดอื้�น   16   15   1    103   70   33  

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ   (282)  (255)  (27)   (1,190)  (753)  (437) 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม   69   74   (5)   335   288   47  

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน   (4)  -    (4)   (3)  73   (76) 

(ขาดทนุ)/กําไรก่อนภาษีเงินได้   (769)  (1,385)  616    (382)  2,938   (3,320) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (911)  (774)  (137)   (1,316)  (1,997)  681  

(ขาดทนุ)/กําไรสําหรับงวด   (1,680)  (2,159)  479    (1,698)  941   (2,639) 

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงิน
ลงทุนเผื�อขาย   112   65   47    265   55   210  

(ขาดทนุ) /กําไร เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด   (1,568)  (2,094)  526    (1,433)  996   (2,429) 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2555 บริษทัฯ มีทั�งรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายที'เพิ'มขึ�นจากในไตรมาส 4 ปี 2554 
โดยมียอดปริมาณขายและผลิตเพิ'มขึ�น  เนื'องจากไมมี่การหยดุการกลั'นเพื'อซ่อมบาํรุงตามแผนในปี 2554 

กาํไรขั�นตน้จาํนวน 811 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2555  เพิ'มขึ�น 797 ลา้นบาทจากไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ'ง
ไดรั้บผลกระทบจากการหยดุการกลั'น โดยรวมถึงคา่ใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงและการใชพ้ลงังานที'สูงขึ�นดว้ย ทาง
บริษทัฯ มีกาํไรจากสตอ็กนํ�ามนัในไตรมาส 4 ปี 2554 ในขณะที'มีผลขาดทุนจากสตอ๊กนํ�ามนัในปี 2555  สาํหรับทั�งปี 
2555 บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้อยูที่' 5,496 ลา้นบาท เมื'อเทียบกบั 7,937 ลา้นบาท ในปี 2554 สาเหตุหลกัมาจาก
ผลกระทบจากสตอ็กนํ� ามนั คา่การกลั'นของอุตสาหกรรมปรับตวัลดลง และส่วนต่างราคาพาราไซลีนที'ต ํ'าลง 

 คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหาร สาํหรับไตรมาสที' 4 และทั�งปี 2555 มีจาํนวน 1,379 ลา้นบาท และ 
5,123 ลา้นบาทตามลาํดบั  โดยคา่ใชจ่้ายในการขายทั�งปีนั�นเพิ'มขึ�น 436 ลา้นบาทเมื'อเทียบกบัปี 2554 สาเหตุหลกั
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เนื'องมาจากการโครงการการปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ�ามนัและกิจกรรมทางการตลาดอื'นๆ รวมถึงการขึ�น
อตัราคา่แรงขั�นตํ'าเป็น 300 บาทต่อวนั 

บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส 4 ปี 2554 อยูที่' 568 ลา้นบาท เทียบกบัผลขาดทุนจากการ
ขาย 1,219 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2554 ผลขาดทุนที'นอ้ยลงเป็นผลมาจากส่วนธุรกิจปิโตรเคมี ที'เพิ'มขึ�น 688 ลา้น
บาท และ ส่วนธุรกิจการกลั'นและการจดัจาํหน่ายนํ�ามนัที'ลดลง 37 ลา้นบาท เมื'อรวมทั�งปี 2555 บริษทัฯ มีผลกาํไรจาก
การขายทั�งสิ�น 373 ลา้นบาท เทียบกบัผลกาํไรจากการขาย 3,260 ลา้นบาทในปี 2554  โดยผลกาํไร 2,887 ลา้นบาทที'
ลดลงเป็นผลมาจากกาํไรที'ลดลงจากส่วนธุรกิจการกลั'นและการจดัจาํหน่ายนํ� ามนั 1,213 ลา้นบาท และส่วนธุรกิจปิ
โตรเคมี 1,674 ลา้นบาท 

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

เมื'อเทียบกบัปี 2554  รายไดอื้'นที'มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงานลดลงจาํนวน 76 ลา้นบาทในปี 2555 สืบ
เนื'องมาจากดอกเบี�ยจากภาษีมูลคา่เพิ'มที'ขอคืนจากกรมสรรพากรและกาํไรจากการขายสินทรัพยที์'ไม่ใชใ้นการ
ดาํเนินงานในปี 2554 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับไตรมาส 4 ปี 2555 เมื'อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั ปี 2554 นั�นเพิ'มขึ�น 27 ลา้นบาท 
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 2555 เพิ'มขึ�น 437 ลา้นบาท จากปีที'แลว้มีผลมาจากบริษทัไมมี่ตน้ทุนการกูย้มืที'ตอ้งบนัทึก
เป็นตน้ทุนของสินทรัพยเ์หมือนกบัปี 2554  และ อตัราดอกเบี�ยและเงินกูย้มืที'เพิ'มขึ�นเมื'อเทียบกบัปี 2554  

บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2555 และสาํหรับทั�งปี 2555 เป็นจาํนวน 911 ลา้นบาท และ
จาํนวน 1,316 ลา้นบาทตามลาํดบั  โดยรวมคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดสุ้ทธิจาํนวน 1,072 ลา้นบาทและจาํนวน 1,454 ลา้น
บาทตามลาํดบั จากการปรับลดมูลคา่สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส่วนใหญ่จากขาดทุนทางภาษีที'อาจไม่ไดใ้ชใ้น
อนาคต 

แมว้า่ บริษทัมีปริมาณการผลิตและยอดขายที'สูงในปี2555 ก็ตาม บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 1,680 
ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2555 และมียอดขาดทนุสุทธิ 1,698 ลา้นบาทในปี 2555 อนัเนื�องจากการการรับรู้คา่เผื�อการ
ปรับลดมลูคา่สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  ผลกระทบจากสตอ็กนํ
ามนั และส่วนตา่งราคาพาราไซลีนที�ต ํ�าลง 

เมื'อรวมทั�งปี 2555 บริษทัฯ มีผลกาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ก่อนดอกเบี
ย ภาษี และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดั
จาํหน่าย (EBITDA) ทั�งสิ�น 2,546 ลา้นบาท และเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,367 ลา้นบาท 
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5.  งบแสดงฐานะการเงิน 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

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

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 39,155 34,711 4,444 13% 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 36,707 39,133 (2,426) (6%) 

รวมสินทรัพย ์ 75,862 73,844 2,018 3% 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน 33,717 34,926 (1,209) (3%) 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 19,213 14,379 4,834 34% 

รวมหนี
 สิน 52,930 49,305 3,625 7% 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

-          ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 17,075 17,075 - 0% 

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - 0% 

-          กาํไรสะสม 1,253 3,125 (1,872) (60%) 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้ถือหุน้ 565 300 265 88% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - 0% 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 22,932 24,539 (1,607) (7%) 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 75,862 73,844 2,017 3% 
                        

ปี 2555 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ'มขึ�น 4,444 ลา้นบาท เมื'อเทียบกบัสิ�นปี 2554 โดยหลกัเนื'องมาจาก
บริษทัฯ มียอดสินคา้คงเหลือและลูกหนี�การคา้เพิ'มขึ�น สอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตที'เพิ'มขึ�น  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที'ลดลง 2,426 ลา้นบาท เป็นเพราะภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที'ลดลง  และการหกัค่าเสื'อม
ราคาของอาคารและอปุกรณ์ 

บริษทัฯ มีหนี� สินรวมเพิ'มขึ�น 3,625 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากยอดเจา้หนี�การคา้เพิ'มขึ�นเนื'องจากปริมาณการ
ซื�อนํ�ามนัดิบที'สูงขึ�นและยอดเงินกูย้มืลดลง โดยทั�งนี�หลงัจากที'โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ�ามนัเสร็จสิ�นลง กระแสเงิน
สดไดถู้กใชไ้ปในการจ่ายคืนยอดเงินกูย้มื  

ณ สิ�นปี บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม 31,608 ลา้นบาท ลดลงเมื'อเทียบกบัปี 2554 ซึ'งมีจาํนวน 38,467 ลา้น
บาท ในปี 2555 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืระยะสั�น 13,883 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว 17,725 ลา้นบาท สาํหรับ
ยอดเงินกูย้มืระยะสั�นนั�นไดร้วมยอดตัIวแลกเงิน 4,993 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะสั�นระหวา่งกนั 428 ลา้นบาท
เขา้ไวด้ว้ย  บริษทัฯ มีการดาํเนินการทางการเงินที'สาํคญัในปี 2555 คือ  การรี-ไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะสั�น 6,000 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯ ไดอ้อกตัIวสญัญาใชเ้งินขายลด ใหแ้ก่บริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิลเป็นจาํนวน 5,000 ลา้นบาท และเงินกู้
ระยะยาวจาก สถาบนัการเงินในประเทศ อีก 1,000 ลา้นบาท ซึ' งเงินกูท้ ั�งสองยอดมีกาํหนดชาํระคืน เดือนกนัยายนปี 
2558 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็นจาํนวน 1,607 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลประกอบการสาํหรับปี 2555 และการ
จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 ทั�งสิ�นจาํนวน 173 ลา้นบาทที'จ่ายในไตรมาส 2 ปี 2555 
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6.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 4      
ปี 2555 

ไตรมาส 4      
ปี 2554 

ไตรมาส 3      
ปี 2555  

ปี 2555 ปี 2554 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 1.3% 0.0% 7.5%  2.2% 3.9% 

อตัราส่วนกาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (%) (2.8%) (5.1%) 4.1%  (0.7%) 0.5% 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) (0.1) (4.2) 12.9  2.1 6.0 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 ก.ย. 55 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.2 1.0 1.2 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.3 0.2 0.3 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 1.4 1.6 1.4 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.8 0.5 0.7 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.3 1.5 1.3 

 

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 


