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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาสสาม ปี )**+ และระยะเวลา , เดือนสิ.นสุด 01 กนัยายน )**+  
 

2. ข้อมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที6สําคัญ 
 

  ไตรมาส 3      
ปี 2556 

ไตรมาส 3      
ปี 2555 

 งวด 9 เดอืน 
ปี 2556 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2555 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  134.2 138.9  139.2 139.0 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  83 83  254 267 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  31.5 31.4  30.4 31.2 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  8.0 11.5  4.2 3.4 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  61,336 60,707  181,293 184,307 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  3,518 4,557  6,258 4,685 

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

 

2,718 3,783 

 

3,781 2,563 

กาํไร/(ขาดทุน)สาํหรับงวด (ลา้นบาท)  1,652 2,461  1,456 (18) 

กาํไร/(ขาดทุน)ตอ่หุน้ (บาท) (1)  0.48 0.71  0.42 (0.01) 

 

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

สรุปราคาเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
 ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 3      

ปี 2556 
ไตรมาส 3      
ปี 2555 

ไตรมาส 2      
ปี 2556 

 งวด 9 เดอืน 
ปี 2556 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2555 

ดูไบ  106.3 106.6 100.8  105.1 110.0 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 23)  118.7 122.6 115.4  120.2 124.6 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
123.3 126.6 116.1 

 
122.6 126.9 

นํ
ามนัดีเซล (0.5% กาํมะถนั)  
125.3 128.2 118.4 

 
124.25 129.1 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
93.4 101.7 94.9 

 
95.6 105.8 

LPG  72.8 70.0 68.9  74.3 79.92 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  1,454 1,363 1,412  1,492 1,474 

เบนซิน (ออกเทน 23) – (ดอลลาร์

ต่อตนั) (1) 

 

1,009 1,042 981 

 

1,022 1,059 

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

ราคานํ� ามนัดิบไตรมาส ! ปี "##$ ปรับลดลงจากไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ โดยราคานํ�ามนัดิบดูไบเคลื�อนไหว
อยูใ่นช่วงราคา -.. - --" ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ราคานํ�ามนัดิบดูไบเฉลี�ยอยูที่� -.$.! ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ซึ�งอยูใ่นระดบั
ใกลเ้คียงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน    

ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส ! ปี "##$ ปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัราคานํ�ามนัดิบ  โดยเมื�อเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัปีที�แลว้ ราคานํ� ามนัเบนซิน นํ�ามนัดีเซล นํ�ามนัอากาศยาน และ ราคานํ�ามนัเตา ที�ปรับตวัลดลงอยูใ่นช่วง
ร้อยละ " - 8 ยกเวน้ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ�งเพิ�มขึ�นร้อยละ ; ในส่วนของราคาควบคมุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) ในประเทศไทยหลงัจากเริ�มใชร้าคาใหม่ตั�งแต่เดือนมกราคม ปี "##; นั�น  ราคาเฉลี�ยสาํหรับไตรมาส ! ปี 
"##$ อยูที่� $;.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (หรือ >;8 ดอลลาร์ต่อตนั) เพิ�มขึ�นคิดเป็นร้อยละ !.# เมื�อเทียบกบัราคาเฉลี�ยที� $".> 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (หรือ >"! ดอลลาร์ต่อตนั) ในไตรมาส ! ปี "###  

เมื�อเทียบกบัช่วงไตรมาสสองของปี "##$ ราคาเฉลี�ยของนํ�ามนัดิบในไตรมาสที� ! ปี "##$ อยูที่� -.$.!
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ�มขึ�นจาก -...8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคานํ�ามนัสาํเร็จรูปโดยรวมปรับเพิ�มขึ�นร้อยละ !-$ ในช่วง
เวลาเดียวกนัยกเวน้ราคานํ�ามนัเตา ที�ปรับตวัลดลงร้อยละ - 

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส ! ปี "##$ อยูที่� -,;#; ดอลลาร์ตอ่ตนั เพิ�มขึ�น
จากไตรมาส ! ปี "### และไตรมาส " ปี "##$ เป็นจาํนวน B- ดอลลาร์ตอ่ตนั และ ;" ดอลลาร์ต่อตนั ตามลาํดบั 
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0. การผลติและค่าการกลั6น 
 

  
ไตรมาส 3      
ปี 2556 

ไตรมาส 3      
ปี 2555 

+ / (-)  
งวด 9 เดอืน 

ปี 2556 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2555 
+ / (-) 

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

ปริมาณนํ�ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น 

 (พนับาร์เรลต่อวนั) 
 134.2 138.9 (4.7)  139.2 139.0 0.2 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  83 83 -  254 267 (13) 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  8.0 11.5 (3.5)  4.2 3.4 0.8 

ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโรงกลั�น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  31.6% 34.2% (2.6)  32.4% 33.5% (1.1) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  56.6% 50.5% 6.1  55.0% 51.2% 3.8 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  11.8% 15.3% (3.5)  12.6% 15.3% (2.7) 
(1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
 

นํ�ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�นในไตรมาส ! ปี "##$ เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี "### ลดลง ;.>  
พนับาร์เรลต่อวนั เนื�องจากคา่การกลั�นอุตสาหกรรมที�ลดลงในไตรมาสนี�   

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส ! ปี "##$ อยูที่� 8! พนัตนั ซึ�งอยูใ่นระดบัเดียวกบัไตรมาส ! ปี "###  
เนื�องจากส่วนต่างและสภาพตลาดของพาราไซลีนที�ยงัตึงตวั 

 คา่การกลั�นโดยรวมของไตรมาส ! ปี "##$ อยูที่� 8.. ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ลดลงเทียบกบั --.# ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรลในไตรมาส ! ปี "### อนัเป็นผลมาจากคา่การกลั�นอุตสาหกรรมที�ลดลงในขณะเดียวกนักาํไรจากสตอ็กนํ�ามนั
เพิ�มขึ�น โดยทั�วไปจะเห็นไดว้า่ความผนัผวนของราคานํ�ามนัดิบจะส่งผลต่อคา่การกลั�นโดยรวมสืบเนื�องจากกาํไร
ขาดทุนจากสต๊อกนํ�ามนั  ในไตรมาส ! ปี "##$ ราคานํ�ามนัดิบเพิ�มขึ�น ทาํใหเ้กิดกาํไรจากสตอ๊กนํ�ามนัผนวกกบัการ
อ่อนคา่ลงของเงินสกลุบาทเมื�อเทียบกบัดอลล่าร์ไดส่้งผลบวกต่อคา่การกลั�นโดยรวมในไตรมาสนี�  
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;. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส 0 ปี )**+ และ ปี )*** 

                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 3      
ปี 2556 

ไตรมาส 3      
ปี 2555 

+ / (-)  
งวด 9 เดอืน 

ปี 2556 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2555 
+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  

          
61,336  

          
60,707  

                
629   

  
181,293  

          
184,307  

            
(3,014) 

ตน้ทุนขาย  

        
(57,818) 

        
(56,150) 

            
(1,668)  

        
(175,035) 

        
(179,622) 

             
4,587  

กําไรขั�นต้น  

            
3,518  

            

4,557  

            
(1,039)  

    
6,258  

              

4,685  

             
1,573  

คา่ใชจ่้ายในการขาย  

          
(1,259) 

          
(1,219) 

                 
(40)  

             
(3,837) 

             
(3,453) 

               
(384) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  

                
(90) 

          
(104) 

                  
14   

                
(275) 

                
(291) 

                  
16  

กําไร/(ขาดทุน)จากการขาย  

            
2,169  

            

3,234  

            
(1,065)  

              
2,146  

                  

941  

             
1,205  

บันทึก:               

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  

             
2,236  

             
3,627  

           
(1,391)  

               
2,739  

               
1,828  

                
911  

- ปิโตรเคมี  

                
(67) 

              
(393) 

                
326   

  
(593) 

                
(887) 

                
294  

รายไดอื้�น  

                  
22  

                  
33  

                 
(11)  

                    
59  

                    
86  

                 
(27) 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  

              
(232) 

              
(292) 

                  
60   

                
(756) 

                
(908) 

                
152  

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  

                  
85  

                  
78  

                    
7   

                  
275  

                  
266  

     
9  

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน  

                   
-   

     
-  

                   
- 

 

                    
23  

                      
1  

                  
22  

กําไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  

            
2,044  

            

3,053  

            
(1,009)  

              
1,747  

                  

386  

             
1,361  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

              
(392) 

              
(592) 

                
200   

                
(291) 

                
(404) 

                
113  

กําไร/(ขาดทุน)สําหรับงวด  

            
1,652  

            

2,461  

               
(809)  

              
1,456  

                  

(18) 

             
1,474  

ผลกาํไร/(ขาดทุน)จากการวดั
มูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย  

                  
29  

               
109  

                 
(80) 

 

     
118  

                  
153  

                 
(35) 

กําไร/(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด  

            
1,681  

            

2,570  

               
(889) 

 

              
1,574  

                  

135  

             
1,439  

 

รายไดจ้ากการขายในไตรมาส ! ปี "##$ นั�นเพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัไตรมาส ! ปี "### เนื�องจากผลิตภณัฑ์ที�ได้
จากโรงกลั�นไดป้รับตวัดีขึ�นทาํใหมี้สดัส่วนของนํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกัเพิ�มขึ
น ตน้ทุนขายปรับตวัสูงขึ
นเลก็นอ้ย
ซึ�งสอดคลอ้งกบัการปรับตวัของราคานํ
ามนัดิบ บริษทัฯ มีผลกาํไรขั�นตน้ในไตรมาส ! ปี "##$ จาํนวน !,#-8 ลา้นบาท 
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เมื�อเทียบกบักาํไรขั�นตน้จาํนวน ;,##> ลา้นบาทในไตรมาส ! ปี "### สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่าการกลั�นที�ลดลงใน
ขณะเดียวกนักาํไรจากสตอ็กนํ�ามนัเพิ�มขึ�นและส่วนตา่งของพาราไซลีนปรับตวัขึ�นเลก็นอ้ย  

คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาส ! ปี "##$ มีจาํนวน -,!;B ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเลก็นอ้ยจาก
ไตรมาส !  ปี "### ส่วนใหญ่เนื�องมาจากกิจกรรมทางการตลาด 

บริษทัฯ กาํไรจากการขายสาํหรับไตรมาส ! ปี "##$ อยูที่� ",-$B ลา้นบาท ลดลงจากกาํไรในไตรมาส ! ปี 
"### ทั�งนี� เป็นผลกาํไรจากการขายทั�งส่วนธุรกิจการกลั�นและการจดัจาํหน่ายนํ�ามนั ","!$ ลา้นบาท และขาดทุนจาก
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี $> ลา้นบาท  

รายไดอื้�นในไตรมาส ! ปี "##$ นั�นลดลงจากรายไดอื้�นในไตรมาส ! ปี "### ซึ�งมีรายไดจ้ากปันผลรับและ
การขายที�ดินลดลง 

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิลดลง $. ลา้นบาทในไตรมาส ! ปี "##$  เป็นผลมาจากเงินกูย้มืและอตัราดอกเบี�ยที�
ลดลงเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที�แลว้  

บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส ! ปี "##$ เป็นจาํนวน !B" ลา้นบาท ลดลงเมื�อเทียบกบัจาํนวน 
#B" ลา้นบาทในไตรมาส ! ปี "### สะทอ้นถึงกาํไรก่อนภาษีเงินไดที้�ลดลง 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีผลกาํไรสาํหรับงวดจาํนวน -,$#" ลา้นบาทในไตรมาส ! ปี 
"##$ เทียบกบัผลกาํไรสาํหรับงวดจาํนวน ",;$- ลา้นบาทในไตรมาส ! ปี "### 

 
 

 
 



   

 6

*.  งบแสดงฐานะการเงิน 
                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

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

สินทรัพย ์        

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน       34,402  39,155 
      

(4,753) (12%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน       35,813  36,707 
         

(894) (2%) 

รวมสินทรัพย ์       70,215  75,862 

      
(5,647) (7%) 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน       32,808  33,717 
         

(909) (3%) 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน       13,075  19,213 
      

(6,138) (32%) 

รวมหนี
 สิน 
      

45,883  52,930 

      
(7,047) (13%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้      

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม 2,535 1,253 1,282 102% 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้  
ถือหุน้ 683 565 118 21% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 24,332 22,932 

 

1,400 6% 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 70,215 75,862 (5,647) (7%) 

ณ วนัที� !. กนัยายน "##$  บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง ;,>#! ลา้นบาทจากยอด ณ สิ�นปี "### ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการที�บริษทัฯ มีลกูหนี�การคา้ลดลงสอดคลอ้งกบัราคานํ�ามนัสาํเร็จรูปที�ปรับตวัลง ในขณะที�ยอด
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 8B; ลา้นบาท  โดยหลกัเนื�องมาจากการหกัค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ในขณะที�
บริษทัมีการลงทุนในโครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบบาํบดันํ�าเสีย 

บริษทัฯ มีหนี� สินรวมลดลง >,.;> ลา้นบาท  สาเหตหุลกัมาจากยอดลูกหนี�การคา้นํ�ามนัดิบเนื�องจากปริมาณ
การซื�อที�ลดลง ประกอบกบัยอดเงินกูย้มืไดป้รับตวัลดลง  

ณ วนัที� !. กนัยายน "##$  บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม !.,$B> ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี "### ที�จาํนวน 
!-,$.8 ลา้นบาท  บริษทัฯ มเีงินกูย้มืระยะสั�น -B,!"8 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาว --,!$B ลา้นบาท และยอดเงินกู้
นี�ไดร้วมเงินกูย้มืระยะสั�นระหวา่งกนั $,#8; ลา้นบาทและกูย้มืระยะยาวระหวา่งกนั #,-$B ลา้นบาท เขา้ไวด้ว้ย 
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ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ
นจาํนวน -,;..  ลา้นบาท เป็นผลมาจากการผลประกอบการในไตรมาส ! ปี "##$ 
และ จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี <333 ในไตรมาส < ปี <33= 
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+.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 3      
ปี 2556 

ไตรมาส 3     
ปี 2555 

ไตรมาส 2      
ปี 2556  

งวด 9 เดอืน 
ปี 2556 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2555 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 5.7% 7.5% 0.6%  3.5% 2.5% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) 2.7% 4.1% (1.6%)  0.8% 0.0% 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) 11.7 12.9 (1.8)  5.0 2.8 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 30 ก.ย. 56 ณ 31 ม.ิย. 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) 1.3 1.5 1.4 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.5 0.8 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.2 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�:   8 พฤศจิกายน "##$ 


