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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาสสอง ปี )**+ และระยะเวลา + เดือนสิ-นสุด /0 มิถุนายน )**+ 
 

2. ข้อมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที6สําคัญ 
 

  ไตรมาส 2      
ปี 2556 

ไตรมาส 2      
ปี 2555 

 งวด 6 เดอืน 
ปี 2556 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2555 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  138.5 142.4  141.7 139.1 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  83 98  171 184 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  29.9 31.3  29.9 31.2 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  0.4 (11.0)  2.3 (0.8) 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  57,657 60,524  119,957 123,600 

กาํไร / (ขาดทุน) ขั
นตน้ (ลา้นบาท)  369 (4,451)  2,740 128 

(ขาดทนุ)/ กาํไรขั
นตน้ก่อนดอกเบี
ย ภาษี และคา่
เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย,  
EBITDA (ลา้นบาท) 

 

(471) (5,172) 

 

1,063 (1,220) 

ขาดทุน สาํหรับงวด (ลา้นบาท)  (906) (4,988)  (196) (2,479) 

ขาดทุนต่อหุน้ (บาท) (1)  (0.26) (1.44)  (0.06) (0.72) 

 

(1) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น 
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). ราคาอ้างองินํ-ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

สรุปราคาเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
 ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 2      

ปี 2556 
ไตรมาส 2      
ปี 2555 

ไตรมาส 1      
ปี 2556 

 งวด 6 เดอืน 
ปี 2556 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2555 

ดูไบ  100.8 106.4 108.2  104.5 111.7 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 23)  
115.4 120.3 126.6 

 
121.0 125.6 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
116.1 122.3 128.5 

 
122.3 127.0 

นํ
ามนัดีเซล (0.5% กาํมะถนั)  
118.4 124.6 129.0 

 
123.7 129.6 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
94.9 102.7 98.6 

 
96.7 107.9 

LPG  68.9 76.4 81.1  75.0 84.9 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  
1,412 1,497 1,611 

 
1,511 1,530 

เบนซิน (ออกเทน 23)  

– (ดอลลาร์ต่อตนั) (1)
 

 

981 1,023 1,076 

 

1,028 1,068 

 
ที�มา: ค่าเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์และ PCI  
(1) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย � ตัน = �.� บาร์เรล 

ในไตรมาส � ปี ���  ราคานํ"ามนัดิบปรับลดลงโดยนํ"ามนัดิบดูไบเคลื�อนไหวอยูใ่นช่วงราคา +, - ./+ 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นํ"ามนัดิบดูไบเฉลี�ยอยูที่� .//.1 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ตํ�ากวา่ราคาในไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ร้อยละ �  

ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส � ปี ���  ปรับตวัสอดคลอ้งกบัราคานํ"ามนัดิบ  โดยเมื�อเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัปีที�แลว้  ราคาผลิตภณัฑป์รับตวัลดลงร้อยละ  7-�  ในขณะที�ราคานํ"ามนัเตาที�ปรับตวัลดลงร้อยละ 1  ส่วนราคา
ควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศไทยหลงัจากเริ�มใชร้าคาใหม่ตั"งแตเ่ดือนมกราคม ปี ���7 นั"น  ราคา
เฉลี�ยสาํหรับไตรมาส � ปี ���  อยูที่�  ..+ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (หรือ  /� ดอลลาร์ต่อตนั) ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.7 เมื�อ
เทียบกบัราคาเฉลี�ยที�  ,.  ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (หรือ ,.7 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส � ปี ����  

เมื�อเทียบกบัช่วงไตรมาสแรกของปี ���  ราคาเฉลี�ยของนํ"ามนัดิบในไตรมาสที� � ปี ���  อยูที่� .//.1 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงจาก ./1.� ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นร้อยละ , ในขณะที�ราคานํ"ามนัสาํเร็จรูปโดยรวม
ปรับลดลงร้อยละ 1-./ ในช่วงเวลาเดียวกนัในขณะที�ราคานํ"ามนัเตาที�ปรับตวัลดลงร้อยละ 7  

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส � ปี ���  อยูที่� .,7.� ดอลลาร์ตอ่ตนั ลดลงจาก
ไตรมาส � ปี ���� และไตรมาส . ปี ���  เป็นจาํนวน 1� ดอลลาร์ตอ่ตนั และ .++ ดอลลาร์ต่อตนั ตามลาํดบั 
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/. การผลติและค่าการกลั6น 
 

  
ไตรมาส 2      
ปี 2556 

ไตรมาส 2      
ปี 2555 

+ / (-)  
งวด 6 เดอืน 

ปี 2556 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2555 
+ / (-) 

กาํลงัการกลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  174.0 174.0 -  174.0 174.0 - 

ปริมาณนํ"ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น 

 (พนับาร์เรลต่อวนั) 
 138.5 142.4 (3.9)  141.7 139.1 2.6 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  83 98 (15)  171 184 (13) 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  0.4 (11.0) 11.4  2.3 (0.8) 3.1 

ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโรงกลั�น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  33.5% 33.1% 0.4%  32.8% 33.1% (0.3%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  53.9% 50.7% 3.2%  54.2% 51.6% 2.6% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  12.6% 16.2% (3.6%)  13.0% 15.3% (2.3%) 
 (1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
 

นํ"ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�นในไตรมาส � ปี ���  เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี ���� ลดลง B.+ พนับาร์เรล
ต่อวนั อนัเป็นผลมาจากคา่การกลั�นอตุสากรรมที�ลดลง 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส � ปี ���  อยูที่� 1B พนัตนั ซึ�งลดลง .� พนัตนัจากในไตรมาส � ปี 
����  เป็นผลจากกาํไรขั"นตน้การผลิตพาราไซลีนที�ปรับตวัลดลง 

 คา่การกลั�นโดยรวมของไตรมาส � ปี ���  อยูที่� /.7 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล เทียบกบั -.../ ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล
ในไตรมาส � ปี ���� อนัเป็นผลมาจากขาดทุนจากสตอ็กนํ"ามนัที�ลดลง เนื�องจากราคานํ"ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑ์
โดยรวมคงที�มากขึ"นในไตรมาสนี" โดยทั�วไปจะเห็นไดว้า่ความผนัผวนของราคานํ"ามนัดิบมกัจะส่งผลต่อคา่การกลั�น
โดยรวมอนัเนื�องจากกาํไรขาดทุนจากสต๊อกนํ" ามนั ในไตรมาส � ปี ���  ราคานํ"ามนัดิบลดลง ทาํใหเ้กิดการขาดทุน
จากสต๊อกนํ"ามนั ประกอบกบัคา่การกลั�นอุตสาหกรรมที�ลดลง ทั"งสองปัจจยัไดส่้งผลลบทาํใหค้า่การกลั�นโดยรวม
ลดลงตามไปดว้ย 
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;. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส ) ปี )**+ และ ปี )*** 

                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 2      
ปี 2556 

ไตรมาส 2      
ปี 2555 

+ / (-)  
งวด 6 เดอืน 

ปี 2556 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2555 
+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  57,657 60,524 
            

(2,867)  

          
119,957  

       
123,600  

            
(3,643) 

ตน้ทุนขาย  (57,288) (64,975) 
        

7,687   

        
(117,217) 

      
(123,472) 

             
6,255  

(ขาดทนุ)/กําไรขั�นต้น  369 (4,451) 

             
4,820   

              

2,740  

               

128  

             

2,612  

คา่ใชจ่้ายในการขาย  (1,318) (1,164) 
               

(154)  

             
(2,578) 

          
(2,234) 

               
(344) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  (69) (94) 
                  

25   

                
(185) 

              
(187) 

                    
2  

ขาดทนุจากการขาย  (1,018) (5,709) 

             
4,691   

                  

(23) 

         

(2,293) 

             

2,270  

บันทึก:                                 

- การกลั"นนํ$ามันและจัดจาํหน่ายนํ$ามัน  (497) (5,129) 
             

4,632   

                  
503  

           
(1,799) 

             
2,302  

- ปิโตรเคมี  (521) (580) 
                  

59   

                
(526) 

              
(494) 

                
(32) 

รายไดอื้�น  26 23 
                    

3   

                    
37  

                  
53  

                 
(16) 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  (263) (307) 
                  

44   

                
(524) 

              
(616) 

                  
92  

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  94 95 
                   

(1)  

                  
190  

               
188  

                    
2  

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน  - 1 

                   
(1)  

                    
23  

    
1  

                  
22  

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้  (1,161) (5,897) 

             
4,736   

                

(297) 

          

(2,667) 

             

2,370  

เครดิตภาษีเงินได ้  255 909 
               

(654)  

                  
101  

               
188  

                 
(87) 

ขาดทนุสําหรับงวด  (906) (4,988) 

             
4,082   

                

(196) 

          

(2,479) 

             

2,283  

(ขาดทุน)/กาํไรจากการวดัมูลค่า
เงินลงทุนเผื�อขาย   (37) (40) 

                    
3   

                    
89  

               
43  

                  
46  

 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  (943) (5,028) 

             
4,085   

                

(107) 

          

(2,436) 

             

2,329  

 

รายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายในไตรมาส � ปี ���  นั"นลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาส � ปี ���� เนื�องจาก
ราคาและปริมาณขายผลิตภณัฑ์ที�ลดลง บริษทัฯ มีผลกาํไรขั"นตน้ในไตรมาส � ปี ���  จาํนวน B + ลา้นบาท เมื�อเทียบ
กบัขาดทุนขั"นตน้จาํนวน 7,7�. ลา้นบาทในไตรมาส � ปี ���� สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่าการกลั�นที�สูงขึ"น  โดยหลกัเป็นผล
มาจากขาดทุนจากสตอ็กนํ" ามนัที�นอ้ยลง   
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คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาส � ปี ���  มีจาํนวน .,B1, ลา้นบาท เพิ�มขึ"น  
จากไตรมาส �  ปี ���� ส่วนใหญ่เนื�องมาจากโครงการการปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ"ามนัรวมถึง กิจกรรมทาง
การตลาดอื�นๆ 

บริษทัฯ ขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส � ปี ���  อยูที่� .,/.1 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัขาดทนุจากการขาย
จาํนวน �,,/+ ลา้นบาท ในไตรมาส � ปี ���� ทั"งนี" เป็นผลจากทั"งส่วนธุรกิจการกลั�นและการจดัจาํหน่ายนํ"ามนั และ
จากส่วนธุรกิจปิโตรเคมีที�ปรับตวัเพิ�มขึ"น 7, B� ลา้นบาท และ �+ ลา้นบาทตามลาํดบั  

รายไดอื้�นและรายไดที้�มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงานในไตรมาส � ปี ���  นั"นสอดคลอ้งกบัรายไดใ้นไตรมาส 
� ปี ���� 

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิลดลง 77 ลา้นบาทในไตรมาส � ปี ���   เป็นผลมาจากอตัราดอกเบี"ยและเงินกูย้มืที�
ลดลง   

ในไตรมาส � ปี ���  บริษทัฯ มีเครดิตภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวน ��� ลา้นบาท ลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาส � ปี 
���� เนื�องจากขาดทุนสาํหรับงวดที�ลดลง 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทนุสาํหรับงวดจาํนวน +/  ลา้นบาทในไตรมาส � ปี 
���  ดีขึ"นเมื�อเทียบกบัผลขาดทุนสาํหรับงวดจาํนวน 7,+11 ลา้นบาทในไตรมาส � ปี ���� 
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*.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

  ณ 30 ม.ิย. 56 ณ 31 ธ.ค. 55 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 33,303 39,155 (5,852) (15%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 36,346 36,707 (361) (1%) 

รวมสินทรัพย ์ 69,649 75,862 (6,213) (8%) 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน 33,642 33,717 (75) - 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 13,356 19,213 (5,857) (30%) 

รวมหนี
 สิน 46,998 52,930 (5,932) (11%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้      

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม 883 1,253 (370) (30%) 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้      
ถือหุน้ 654 565 89 16% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 22,651 22,932 (281) (1%) 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 69,649 75,862 (6,213) (8%) 

                       

ณ วนัที� B/ มิถุนายน ���   บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง �,1�� ลา้นบาทจากยอด ณ สิ"นปี ���� ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการที�บริษทัฯ มียอดสินคา้คงเหลือและลูกหนี"การคา้ที�ลดลงสอดคลอ้งกบัยอดปริมาณขายที�ลดลง 
ในขณะที�ยอดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง B . ลา้นบาท  โดยหลกัเนื�องมาจากการหกัค่าเสื�อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ์ 

บริษทัฯ มีหนี" สินรวมลดลง �,+B� ลา้นบาท  สาเหตุหลกัจากยอดเจา้หนี"การคา้รวมลดลงจาํนวน +,7+1 ลา้น
บาทสอดคลอ้งกบัปริมาณการกลั�นที�ลดลงและตารางเวลาการซื"อนํ"ามบัดิบ ในขณะที�มีเงินกูย้มืระยะสั"นเพิ�มขึ"นในเวลา
เดียวกนั 

ณ วนัที� B/ มิถนุายน ���   บริษทัฯ มียอดเงินกูยื้มรวม B�,/B� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ"นปี ���� ที�จาํนวน 
B., /1 ลา้นบาท  บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืระยะสั"น �B,B/� ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว ..,,�, ลา้นบาท 
สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั"นนั"นไดร้วมยอดตัJวแลกเงิน �,+.  ลา้นบาท และยอดเงินกูยื้มระยะสั"นระหวา่งกนั B, �7 
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ลา้นบาทซึ�งรวมตัJวสญัญาใชเ้งินขายลด B ฉบบั ซึ�งออกในเดือนเมษายน พ.ศ. ���  มูลคา่ของตัJวสญัญาใชเ้งินตามวธีิ
ราคาทุนตดัจาํหน่าย ณ สิ"นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ���  มีมลูคา่ B,/�B ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน <81 ลา้นบาท เป็นผลมาจากขาดทุนสาํหรับงวด และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ปี <333 จาํนวน ?@A ลา้นบาทในไตรมาส < ปี <33B 
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+.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 2      
ปี 2556 

ไตรมาส 2     
ปี 2555 

ไตรมาส 1      
ปี 2556  

งวด 6 เดอืน 
ปี 2556 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2555 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 0.6% (7.4%) 3.8%  2.3% 0.1% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) (1.6%) (8.2%) 1.1%  (0.2%) (2.0%) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) (1.8) (16.7) 5.9  2.0 (2.0) 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 30 ม.ิย. 56 ณ 31 ม.ีค. 56 ณ 31 ธ.ค. 55 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.0 1.0 1.2 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 0.3 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 1.5 1.5 1.4 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.5 0.8 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.5 1.4 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�:  1 สิงหาคม ���  
 


