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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาส 1 ปี 2557 
 

�. ข้อมูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานที�สําคัญ 
 

  ไตรมาส 1      
ปี 2557 

ไตรมาส 1      
ปี 2556 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  139.2 145.0 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  75 88 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  32.7 29.8 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  1.2 4.2 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  59,864 62,300 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  558 2,371 

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

 

(241) 1,534 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด (ลา้นบาท)  (701) 710 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) (1)  (0.20) 0.21 

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

สรุปราคาเฉลี�ย Platts สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 1     

ปี 2557 
ไตรมาส 1      
ปี 2556 

ไตรมาส 4      
ปี 2556 

นํ
ามนัดิบดูไบ  104.5 108.2 106.8 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 34)  
119.0 126.6 116.0 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
121.5 128.5 124.1 

นํ
ามนัดีเซล (50 ppmS)  
123.2 129.0 126.0 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
93.8 98.6 94.2 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  83.8 81.1 86.1 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  
1,293 1,611 1,425 

เบนซิน (ออกเทน 34) – (ดอลลาร์ต่อตนั) (1)  1,012 1,076 986 
 

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

ราคาเฉลี�ยนํ
ามนัดิบดูไบไตรมาส 1/2557 เคลื�อนไหวอยูใ่นช่วงราคา 102 - 108 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล และโดย
เฉลี�ยอยูที่� 104.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซี�งลดลงจากราคาในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3 โดยราคา
นํ
ามนัดิบดูไบในเดือนมีนาคมปี 2557 ตํ�าลง 3.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากเดือนธนัวาคมปี 2556 

ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส 1/2557 ปรับตวัลดลงมากกวา่ราคานํ
ามนัดิบ ส่งผลใหค้า่การกลั�น
อุตสาหกรรมลดลง โดยเมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีที�แลว้ ราคานํ
ามนัเบนซินไดรั้บผลกระทบมากที�สุด
คิดเป็นร้อยละ 6 ราคานํ
ามนัเตาลดลงร้อยละ 5 ในขณะที�ราคานํ
ามนัอากาศยานและราคานํ
ามนัดีเซลลดลงที�ร้อยละ 4-5  
ส่วนราคาควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG) ในประเทศไทยหลงัจากเริ�มใชร้าคาใหม่ตั
งแตเ่ดือนมกราคม ปี 2554 
นั
น  ราคาเฉลี�ยสาํหรับไตรมาส 1/2557 อยูที่� 73.2 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล (หรือ 844 ดอลลาร์ตอ่ตนั) สูงกวา่เมื�อเทียบกบั
ราคาเฉลี�ยที� 71.1 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล (หรือ 820 ดอลลาร์ต่อตนั) ในไตรมาส 1/2556 

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส 1/2557 อยูที่� 1,293 ดอลลาร์ตอ่ตนั ซึ�งเป็นระดบั
ราคาที�ต ํ�าที�สุดนบัจากปี 2553 โดยลดลง 318 ดอลลาร์ตอ่ตนั จากไตรมาส 1/2556 หรือลดลงร้อยละ 20  ในขณะที�ราคา
นํ
ามนัเบนซินปรับตวัลงร้อยละ 6 ดว้ยราคาที�เปลี�ยนแปลงไปนี
ทาํใหส่้วนต่างพาราไซลีนอุตสาหกรรมระหวา่งไตร
มาสปรับตวัไปในทางลบ 
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(. การผลติและค่าการกลั�น 
 

  
ไตรมาส 1      
ปี 2557 

ไตรมาส 1     
ปี 2556 

+ / (-) 

กาํลงัการกลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)   174.0 174.0 - 

ปริมาณนํ�ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลตอ่วนั)  139.2 145.0 (5.8) 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  75 88 (13) 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  1.2 4.2 (3.0) 

ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโรงกลั�น (%)     

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  29.9% 32.2% (2.3%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  56.2% 54.4% 1.8% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  13.9% 13.4% 0.5% 
 

 (1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
  

นํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�นในไตรมาส 1/2557 อยูที่� 139,200 บาร์เรลต่อวนั ตํ�าลง 5,800 บาร์เรลต่อวนั เมื�อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ เนื�องมาจากค่าการกลั�นอุตสาหกรรมที�ปรับตวัลดลง ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตร
มาส 1/2557 อยูที่� 75,000 ตนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัส่วนต่างพาราไซลีนอุตสาหกรรมที�ต ํ�าลงในระหวา่งไตรมาส 

คา่การกลั�นโดยรวมของไตรมาส 1/2557 อยูที่� 1.2 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล เทียบกบั 4.2 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลใน
ไตรมาส 1/2556 อนัเป็นผลมาจากราคานํ
ามบัดิบอุตสาหกรรมปรับตวัลงพร้อมกบัคา่การกลั�นอุตสาหกรรมที�ลดลง
เช่นกนั โดยทั�วไปจะเห็นไดว้า่ความผนัผวนของราคานํ
ามนัดิบ มกัจะส่งผลต่อค่าการกลั�นโดยรวมอนัเนื�องมาจากกาํไร
ขาดทุนจากสต๊อกนํ
ามนั ดงันั
น การปรับตวัลงของราคานํ
ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส 1/2557 เป็น
ผลทาํใหสิ้นคา้คงเหลือมีมูลคา่ลดลงในไตรมาสนี
  



  
 
 

 4

-. ผลประกอบการด้านการเงินประจาํไตรมาส 1 ปี 2557 และไตรมาส 1 ปี 2556 

                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 1      
ปี 2557 

ไตรมาส 1     
ปี 2556 

+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย           59,864  62,300 
       

(2,436) 

ตน้ทุนขาย  
        

(59,306) (59,929) 
                

623  

กําไรขั1นต้น  
               

558  2,371 
            

(1,813) 

คา่ใชจ่้ายในการขาย   
          

(1,226) (1,260) 
                  

34  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร   
              

(101) (116) 
   

15  

กําไรจากการขาย  
              

(769) 995 

            

(1,764) 

บันทึก:       

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  
              

(200) 1,000 
           

(1,200) 

- ปิโตรเคมี  
              

(569) (5) 
              

(564) 

รายไดอ้ื�น  
        

5  11 
                   

(6) 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  
              

(238) (261) 
                  

23  

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  
               

100  96 
                    

4  

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน  
                    

2  23 
       

(21) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้  
              

(900) 864 

            

(1,764) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
               

199  (154) 
                

353  

กําไรสําหรับงวด  
              

(701) 710 

            

(1,411) 

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผื�อขาย   
  

87  126 
                 

(39) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด   
              

(614) 836 

            

(1,450) 
 

ในไตรมาส 1/2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายที�ลดลงจากไตรมาส 1/2556 เนื�องมาจากระดบัราคา
ผลิตภณัฑแ์ละปริมาณขายผลิตภณัฑล์ดลง ในขณะเดียวกนัตน้ทุนขายปรับตวัตํ�าลงเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที�
ลดลงในขณะที�มีการขาดทุนจากสต๊อกนํ
ามนั บริษทัฯ มีกาํไรขั
นตน้ในไตรมาส 1/2557 จาํนวน 558 ลา้นบาท ลดลง 
1,813 ลา้นบาทจากไตรมาส 1/2556 โดยหลกัเป็นผลมาจากการขาดทุนจากสตอ๊กนํ
ามนัและคา่การกลั�นอุตสาหกรรมที�
ลดลงในไตรมาส 1/2557 ทั
งในส่วนธุรกิจการกลั�นและจาํหน่ายนํ
ามนั และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี 

คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาสที� 1/2557 มีจาํนวน 1,327 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 
1/2556 สาเหตุหลกัเนื�องมาจากคา่ใชจ่้ายโครงการการปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ
ามนัลดลง 
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บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส 1/2557 อยูที่� 769 ลา้นบาท ในขณะที�ไตรมาส 1/2556 มี
กาํไรจากการขายอยูที่� 995 ลา้นบาท สืบเนื�องจากกาํไรจากการขายทั
งส่วนธุรกิจการกลั�นและการจดัจาํหน่ายนํ
ามนั 
และจากส่วนธุรกิจปิโตรเคมีที�ลดลง 1,200 ลา้นบาท และ 564 ลา้นบาทตามลาํดบั  

รายไดอื้�นและรายไดที้�มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงานในไตรมาส 1/2557 ลดลง 27 ลา้นบาทจากไตรมาสเดียวกนั
ในปีที�แลว้เนื�องมาจากไมมี่การขายสินทรัพยอื์�นที�มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงาน  

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิลดลง 23 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 โดยเป็นผลมาจากอตัราดอกเบี
ยลดลง แมจ้ะมี
ยอดเงินกูย้มืเพิ�มขึ
น   

บริษทัฯ มีเครดิตภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 1/2557 เป็นจาํนวน 199 ลา้นบาท ในขณะที�ไตรมาส 1/2556 มี
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้เป็นจาํนวน 154 ลา้นบาท เนื�องจากผลขาดทุนในไตรมาสเมื�อเทียบกบัผลกาํไรในไตรมาส 1/2556 

ปัจจยัทั
งหมดที�กล่าวมานี
ทาํใหบ้ริษทัฯ มีขาดทุนสาํหรับงวดจาํนวน 701 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2557 เทียบ
กบักาํไรสาํหรับงวดจาํนวน 710 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2556 
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*.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

  ณ 31 ม.ีค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน       35,447  38,422 
     

(2,975) (8%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน       35,754  35,588           166  - 

รวมสินทรัพย ์       71,201  74,010 

       
(2,809) (4%) 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวียน       36,775  38,685 
      

(1,910) (5%) 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน       12,461  12,746 
        

(285) (2%) 

รวมหนี
 สิน       49,236  51,431 

       
(2,195) (4%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม 1 702 (701) (100%) 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 850 763 87 11% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 21,965 22,579 (614) (3%) 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 71,201 74,010 (2,809) (4%) 
                        

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มนุเวยีน ลดลงร้อยละ 8 เมื�อเทียบ ณ สิ
นปี 2556 เนื�องจาก
มูลคา่สินคา้คงเหลือลดลงจากราคานํ
ามนัดิบและผลิตภณัฑโ์ดยรวมที�ปรับตวัลง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ�มขึ
นเพียง
แลก็นอ้ยจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ�มขึ
น หกักลบกบัการตดัคา่เสื�อมราคาสินทรัพย ์

บริษทัฯ มีหนี
 สินรวมลดลง 2,195 ลา้นบาท เนื�องจากมียอดเจา้หนี
การคา้ลดลง 6,145 ลา้นบาท หกักลบ
บางส่วนกบัยอดเงินกูยื้มซึ�งเพิ�มขึ
น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม 38,273 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ
นปี 2556 ที�จาํนวน 
34,396 ลา้นบาท  บริษทัฯ มียอดเงินกูยื้มระยะสั
น 27,617 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว 10,656 ลา้นบาท สาํหรับ
ยอดเงินกูย้มืระยะสั
นนั
นไดร้วมยอดตัYวแลกเงิน 2,297 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะสั
นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
13,720 ลา้นบาทเขา้ไวด้ว้ย 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 614 ลา้นบาท เป็นผลมาจากขาดทุนสาํหรับงวดในไตรมาส 1/2557 
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,.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 1      
ปี 2557 

ไตรมาส 1      
ปี 2556 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 0.9% 3.8% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) (1.2%) 1.1% 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) (1.0) 5.9 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 31 ม.ีค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.0 1.0 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 1.7 1.5 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.5 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.7 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�:  9 พฤษภาคม 2557 


