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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์งบกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับ
ไตรมำส 4 ปี 2557 และส ำหรับปี 2557 
 

1. ข้อมูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั 

 

 
 ไตรมาส 4      

ปี 2557 

ไตรมาส 4      
ปี 2556 

 
ปี 2557 ปี 2556 

ปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ (พนับาร์เรลต่อวนั)  113.3 140.5  129.8 139.5 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  56 70  254 324 

อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์)  32.7 31.7  32.5 30.7 

ค่าการกลัน่ (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  (14.6) (0.8)  (3.5) 2.9 

ก าไร/(ขาดทุน)ขั้นตน้ของพาราไซลีน  
(ดอลลาร์ต่อตนั) 

 

(348) 115 

 

(168) 34 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  45,289 63,881  220,735 245,174 

ก าไร/(ขาดทุน)ขั้นตน้ (ลา้นบาท)  (5,754) (28)  (5,980) 6,230 

ก าไร/(ขาดทุน)ขั้นตน้ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี และค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย, EBITDA  

(ลา้นบาท) 

 

(6,812) (1,029) 

 

(9,738) 2,752 

ขาดทุนสุทธิ (ลา้นบาท)   (6,186) (1,834)  (10,346) (378) 

ขาดทุนสุทธิต่อหุน้ (บาท) (1)  (1.79) (0.53)  (2.99) (0.11) 

 
(1 )ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้ำนหุ้น 
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2. รำคำอ้ำงองิน ำ้มนัดบิและผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 
 

สรุปราคาเฉล่ียอา้งอิงของ Platts ท่ีสิงคโปร์ ของราคาน ้ ามนัดิบและราคาน ้ ามนัส าเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 
 ไตรมาส 4      

ปี 2557 

ไตรมาส 4      

ปี 2556 

ไตรมาส 3      

ปี 2557 

 
ปี 2557 ปี 2556 

น ้ามนัดิบดูไบ  74.4 106.8 101.5  96.6 105.5 

น ้ามนัเบนซิน (ออกเทน 95)  87.8 116.0 114.6  110.9 119.2 

น ้ามนัอากาศยาน / น ้ ามนัก๊าด  
92.1 124.1 116.0 

 
112.5 123.0 

น ้ามนัดีเซล (0.5% ก ามะถนั)  
91.7 126.0 117.0 

 
113.7 124.7 

น ้ามนัเตา (180 cs)  
67.2 94.2 90.9 

 
86.3 95.3 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  
56.5 86.1 70.5 

 
70.9 77.2 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  1,018 1,425 1,339  1,226 1,476 

เบนซิน (ออกเทน 95) 

 – (ดอลลาร์ต่อตนั) (1)
 

 

747 986 974 

 

943 1,013 

 
ท่ีมา: ค่าเฉล่ียอา้งอิงของ Platts ท่ีสิงคโปร์และ PCI  
(1) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บาร์เรล 

ราคาน ้ ามนัดิบดูไบปรับตวัลดลงอยา่งมากในไตรมาส 4/2557 เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงราคา 54-94 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรลและมีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 74.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซ่ึงลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 30 ของราคาในไตรมาสเดียวกนั
ของปีท่ีแลว้  ส ำหรับระดบัรำคำน ้ำมนัดิบเฉล่ียปี 2557 นั้นต ่ำกวำ่ระดบัรำคำในปี 2556 อยูท่ี่ 8.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  

ราคาผลิตภณัฑโ์ดยรวมในไตรมาส 4/2557 ปรับตวัสอดคลอ้งกบัราคาน ้ ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑน์ั้นลดลง
เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ราคาผลิตภณัฑเ์ฉล่ียส าหรับไตรมาส 4/2557 ของน ้ ามนัเบนซิน น ้ามนัอากาศยาน น ้ามนัดีเซล 
และน ้ ามนัเตาปรับตวัลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 24-29 ในขณะท่ีก๊าซปิโตรเลียมเหลวปรับตวัลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 
34 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4/2556 ราคาเฉล่ียของก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยอยูท่ี่ 52.4 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล (หรือ 605 ดอลลาร์ต่อตนั) ในไตรมาส 4/2557 ลดลงเม่ือเทียบกบัราคาเฉล่ียท่ี 74.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (หรือ 
865 ดอลลาร์ต่อตนั) ในไตรมาส 4/2556 

 ส าหรับราคาเฉล่ียน ้ ามนัดิบในไตรมาส 4/2557 ปรับตวัลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ลดลงจาก 101.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 3/2557 ในขณะท่ีราคาผลิตภณัฑโ์ดยรวมเฉล่ียลดลงในอตัราร้อยละ 
20-26 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2557 
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ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) ส าหรับไตรมาส 4/2557 อยูท่ี่ 1,018 ดอลลาร์ต่อตนัลดลงจากไตร
มาส 4/2556  และไตรมาส 3/2557 เป็นจ านวน 407 ดอลลาร์ต่อตนัและ 321 ดอลลาร์ต่อตนัตามล าดบั ในขณะท่ีราคา
น ้ ามนัเบนซินในไตรมาส 4/2557 ปรับตวัลดลงในอตัราร้อยละ 23 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2557 ซ่ึงเป็นผลใหค้่า
ก าไรขั้นตน้อุตสาหกรรมพาราไซลีนในปี 2557 ยงัคงปรับตวัลดลงต่อไปอีก 

3. กำรผลติและค่ำกำรกลัน่ 

 

  
ไตรมาส 4     

ปี 2557 

ไตรมาส 4      

ปี 2556 
+ / (-)  ปี 2557 ปี 2556 + / (-) 

ก าลงัการกลัน่ (พนับาร์เรลต่อวนั)  174.0 174.0 -  174.0 174.0 - 

ปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ 
(พนับาร์เรลต่อวนั) 

 113.3 140.5 (27.2)  129.8 139.5 (9.7) 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  56 70 (14)  254 324 (70) 

ก าไร/(ขาดทุน)ขั้นตน้ของพาราไซลีน 
(ดอลลาร์ต่อตนั) 

 (348) 115 (463)  (168) 34 (202) 

ค่าการกลัน่ (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  (14.6) (0.8) (13.8)  (3.5) 2.9 (6.4) 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรงกลัน่ (%)         

– น ้ามนัส าเร็จรูปชนิดเบา   28.2% 26.1% 2.1%  27.7% 27.9% (0.2%) 

– น ้ามนัส าเร็จรูปชนิดก่ึงหนกั   46.2% 45.7% 0.5%  45.1% 44.3% 0.8% 

– น ้ามนัส าเร็จรูปชนิดหนกั  
– รีฟอร์เมตท่ีส่งไปยงัโรงงาน 
      อะโรเมติกส์และอ่ืนๆ 

 
8.2% 

 

17.4% 

11.1% 
 

17.1% 

(2.9%) 
 

0.3% 

 
10.9% 

 

16.3% 

10.3%  
 

17.4% 

0.6% 
 

(1.1%) 

 
น ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ในไตรมาส 4/2557 และปี 2557 มีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 

2556 เป็นผลเน่ืองมาจากการหยดุด าเนินการผลิตตามแผนการซ่อมบ ารุงซ่ึงรวมถึงการหยดุด าเนินการผลิตของหน่วย
หอ กลัน่น ้ ามนัดิบ (Atmospheric Pipestill) หน่วยหอกลัน่สูญญากาศ (Vacuum Pipestill) หน่วยบ าบดัก ามะถนัใน
น ้ ามนัแนฟทาร์/น ้ ามนัก๊าด/น ้ ามนัดีเซล (Naphtha/Kerosene/Gasoil Hydrofiner) โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatic Plant) 
และโรงงานผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Fluid Plant) ในไตรมาส 4/2557 ตามแผนการซ่อมบ ารุงของบริษทัเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ใหค้งทนและปลอดภยัในการใชง้าน  

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 4/2557 อยูท่ี่ 56,000 ตนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณน ้ ามนัดิบน าเขา้
กลัน่ท่ีลดลงและผลการด าเนินการโดยรวม ส ำหรับทั้งปี 2557 บริษทัฯ ผลิตพำรำไซลีนอยูท่ี่ 254,000 ตนัต ่ำกวำ่ปี 2556 
อยู ่70,000 ตนั โดยก ำไรขั้นตน้ของพำรำไซลีนลดลงมำอยูท่ี่ -168  ดอลลำร์ต่อตนัในปี 2557 เม่ือเทียบกบั  34 ดอลลำร์
ต่อตนัในปี 2556 
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ค่าการกลัน่โดยรวมของไตรมาสท่ี 4 และปี 2557 อยูที่ -14.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบกบั -0.8 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล ในไตรมาสท่ี 4/2556  อนัเป็นผลมาจากการขาดทุนจากสตอ๊กน ้ ามนัและค่าการกลัน่ของอุตสาหกรรมท่ีปรับตวั
ลดลงเม่ือเทียบกบัก าไรจากสตอ๊กน ้ ามนัในไตรมาสเดียวกนัในปีท่ีแลว้ ค่าการกลัน่โดยรวมทั้งปี 2557 ปรับตวัลดลง
เป็น -3.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 2.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใน ปี 2556  โดยเป็นผลมาจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนั
ในช่วงคร่ึงปีหลงัและผลกระทบจากการขาดทุนสตอ๊กน ้ ามนั 

สดัส่วนของผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรงกลัน่อยูใ่นระดบัดีข้ึนซ่ึงปริมาณการผลิตในไตรมาส 4/2557 นั้นมีน ้ ามนั
ส าเร็จรูปชนิดเบาเพ่ิมข้ึนคิดอตัราร้อยละ 2.1 ในขณะท่ีน ้ ามนัส าเร็จรูปชนิดหนกัลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.9 เม่ือ
เทียบกบัไตรมาส 4/2556  ส าหรับปี 2557 น ้ ามนัส าเร็จรูปชนิดก่ึงหนกัเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.8 และน ้ ามนั
ส าเร็จรูปชนิดหนกัเพ่ิมข้ึน 0.6%  เม่ือเทียบกบัปี 2556  
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4. ผลประกอบกำรด้ำนกำรเงนิประจ ำไตรมำส 4 ปี 2557 และ ปี 2557 

                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 4      

ปี 2557 

ไตรมาส 4      

ปี 2556 
+ / (-)  ปี 2557 ปี 2556 + / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  
 

45,289 
          

63,881  
        

(18,592)  
          

220,735  
       

245,174  
        

(24,439) 

ตน้ทุนขาย  

        

(51,043) 

        

(63,909) 

          

12,866   

        

(226,715) 

      

(238,944) 

          

12,229  

ก ำไร/(ขำดทุน) ขั้นต้น  

          

(5,754) 

                

(28) 

          

(5,726)  

             

(5,980) 

            

6,230  

        

(12,210) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  
          

(1,484) 
           

(1,441) 
                

(43)  
             

(5,488) 
          

(5,278) 
              

(210) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

              

(114) 

              

(110) 

                  

(4)  

                

(420) 

             

(385) 

                

(35) 

ก ำไร/(ขำดทุน)จำกกำรขำย  

          

(7,352) 

           

(1,579) 

          

(5,773)  

          

(11,888) 

               

567  

        

(12,455) 

บันทึก:               

- การกลั่นน า้มันและจัดจ าหน่ายน า้มัน  

          
(6,117) 

          
(1,566) 

          
(4,551)  

            
(9,034) 

           
1,173  

       
(10,207) 

- ปิโตรเคมี  

          
(1,235) 

                
(13) 

          
(1,222)  

            
(2,854) 

             
(606) 

          
(2,248) 

รายไดอ่ื้น  

                  

31  

                  

30  

                    

1  

                    

99  

                 

89  

                  

10  

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  
              

(237) 
              

(228) 
                     

(9)  
                

(896) 
             

(984) 
                  

88  

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม  

                  

88  

                  

88  

                  

(0)  

                  

371  

               

363  

                    

8  

รายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบัการ
ด าเนินงาน  

              

(215) 

                

(16) 

              

(199) 
 

                

(649) 

                    

7  

              

(656) 

ก ำไร/(ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้  
          

(7,685) 
           

(1,705) 
          

(5,980)  
          

(12,963) 
                 

42  
         

(13,005) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

            

1,499  

              

(129) 

            

1,628   

              

2,617  

             

(420) 

            

3,037  

ก ำไร/(ขำดทุน) ส ำหรับงวด  

          

(6,186) 

           

(1,834) 

          

(4,352)  

          

(10,346) 

             

(378) 

          

(9,968) 

ผลก าไร/(ขาดทุน)จากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  

              
(180) 

                  
81  

              
(261) 

 

                  
108  

               
199  

                
(91) 

ก ำไร/(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับงวด  

          

(6,366) 

           

(1,753) 

          

(4,613) 
 

          

(10,238) 

             

(179) 

        

(10,059) 

 

รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 4/2557 และส าหรับปี 2557 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เน่ืองจากราคา
ผลิตภณัฑแ์ละการผลิตท่ีลดลง บริษทัฯ มีผลขาดทุน       ในไตรมาส 4/2557 จ านวน 5,754 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั
ขาดทุนขั้นตน้จ านวน 28  ลา้นบาทในไตรมาส 4/2556  ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการขาดทุนจากสตอ๊กน ้ ามนัและค่าการ
กลัน่ของอุตสาหกรรมและส่วนตา่งพาราไซลีนท่ีลดลง 
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บริษทัฯ มีผลขาดทุนขั้นตน้ในปี 2557 อยูท่ี่ 5,980 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัก าไรขั้นตั้น 6,230 ลา้นบาท 
เน่ืองจากผลกระทบจากขาดทุนจากสตอ๊กน ้ ามนัในปี 2557 เม่ือเทียบกบัก าไรจากสตอ็กน ้ ามนัในปีก่อนหนา้  

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารส าหรับไตรมาส 4/2557 มีจ านวน 1,598 ลา้นบาท ซ่ึงสูงข้ึน  
กวา่ไตรมาส  4/2556 เน่ืองมาจากกิจกรรมทางการโฆษณาและการตลาดอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับปี 
2557 เพ่ิมข้ึน 245 ลา้นบาทเน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่เกรดพรีเม่ียม 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการน ้ ามนั 

บริษทัฯ ขาดทุนจากการขายส าหรับไตรมาส 4/2557 จ านวน 7,352 ลา้นบาท ในขณะขาดทุนจากการขาย
จ านวน 1,579 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2556   ผลการด าเนินงานของส่วนธุรกิจการกลัน่และการจดัจ าหน่ายน ้ ามนัและ
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีมีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึน 4,551 ลา้นบาทและ 1,222 ลา้นบาทตามล าดบัเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส
4/2556 ซ่ึงผลขาดทุนรวม 12,455 ลา้นบาทน้ีเป็นผลมาจากการขาดทุนสตอ๊กน ้ ามนัและค่าการกลัน่อุตสาหกรรมและ
ส่วนตา่งพาราไซลีนท่ีลดลง  

รายไดอ่ื้นส าหรับปี 2557 เพ่ิมข้ึน 10  ลา้นบาท เป็นผลมาจากรายไดเ้งินปันผลจากบริษทั บริการเช้ือเพลิงการ
บินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) ท่ีสูงข้ึนหกักบัรายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นท่ีลดลง รายจ่ายท่ีมิไดเ้กิดจากการ 
ด าเนินงานจ านวน 649 ลา้นบาทเป็นผลมาจาก ค่าปรับจ่ายใหแ้ก่กรมศุลกากรจ านวน 436 ลา้นบาท ตามค าพิพากษา
ของศาลฏีกา ท่ีเก่ียวกบัการน าเขา้น ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานในปี พ.ศ. 2530 และปี พ.ศ. 2531 และค่าชดเชยใหแ้ก่พนกังาน 
จ านวน 215 ลา้นบาท จากบริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ค่าชดเชยดงักล่าวเกิดจาก
แผนของบริษทัท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานสถานีบริการน ้ ามนั 

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิเพ่ิมข้ึน 9 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2557 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีท่ีแลว้เป็นผล
มาจากเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียลดลงจากเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนทางการเงิน
ส าหรับปี 2557 ลดลง 88 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้เป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ียกูย้มืเฉล่ียลดลงถึงแมว้า่ยอดเงินกูย้มื
เฉล่ียระหวา่งปีเพ่ิมข้ึน  

ในไตรมาส 4/2557 และปี 2557 บริษทัฯ มีเครดิตภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวน 1,499 ลา้นบาทและ 2,617 ลา้นบาท
ตามล าดบัเม่ือเทียบกบัเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 129  ลา้นบาทในไตรมาส 4/2556  และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
420 ลา้นบาทในปี 2557 

บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 4/2557 และในปี 2557 จ านวน 6,186 ลา้นบาทและ 10,346 ลา้นบาท
ตามล าดบั  เป็นผลเน่ืองมาจากการขาดทุนสตอ๊กน ้ ามนัและค่าการกลัน่อุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นระดบัต ่า 
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5.  งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

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

สินทรัพย ์        

-          สินทรัพยห์มนุเวยีน 
        

26,012  

        

38,422  

 

 (12,410) (32%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
        

37,856  

        

35,588  

 

2,268  6% 

รวมสินทรัพย ์
         

63,868  
         

74,010  
       

(10,142) (14%) 

หน้ีสิน 
 

    

-          หน้ีสินหมุนเวยีน 
        

40,071  
        

38,685  
 

  1,386  4% 

-          หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 

    
 11,456  

 

        
12,746 

  

    
(1,290) 

 

(10%) 

 

รวมหน้ีสิน 51,527 51,431 
 

97 0% 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

-          ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
          

17,075  

          

17,075  

              

0    0% 

-          ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
            

4,032  

           

4,032  

              

0    0% 

-          ก าไรสะสม 
           

(9,644) 

              

702  

       

(10,346) 

     

(1474%) 

-           องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู ้  
ถือหุน้ 

               

871  

              

763  

            

108  14% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
                  

7  

                  

7  0 0% 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 12,341 22,579 (10,238) (45%) 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 63,868 74,010 (10,142) (14%) 

ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 12,410 ลา้นบาทจากยอด ณ ส้ินปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการท่ีบริษทัฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือสุทธิและ ภาษีขอคืนลดลง 
ในขณะท่ียอดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 2,268 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีสูงข้ึนหกักบัมูลคา่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีลดลง 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 97 ลา้นบาทเป็นผลมาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงหกักบัเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเพ่ิมข้ึน หน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลงจาก 12,746 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น 11,456 ใน
ปี 2557 เน่ืองจากการจดัประเภทหน้ีสินระยะยาวท่ีจะครบก าหนดใน 12 เดือนเป็นหน้ีสินระยะสั้น 
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ณ ส้ินปี บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวมจ านวน 35,675 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก 34,396 ลา้นบาทในปี 2556  บริษทัฯ 
มียอดเงินกูย้มืรวมประกอบไปดว้ยยอดเงินกูย้มืระยะสั้น 26,075  ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว 9,600 ลา้นบาท 
ส าหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั้นนั้นไดร้วมยอดตัว๋แลกเงิน 979 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
12,366 ลา้นบาท ในปี 2557 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืใหม่เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการประกอบไปดว้ยเงินกูจ้ากบริษทัใน
เครือเอก็ซอนโมบิลจ านวน 7,000 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 5 ปีและวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศจ านวน 
1,000 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 5 ปีทั้งน้ีบางส่วนไดน้ าไปใชเ้พื่อการรีไฟแนนซเ์งินกูห้มุนเวยีนของบริษทัฯ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดรั้บวงเงินกูห้มุนเวยีนเพ่ิมเติมจ านวน 7,000 ลา้นบาทจากบริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิล  บริษทัฯ 
ยงัคงอนัดบัเครดิตเรทติ้งอยูท่ี่ A- จากทริสเรทติ้งและ F1(tha) จากฟิทซ์เรตติ้ง 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 10,238  ลา้นบาท เป็นผลมาจากการขาดทุนในปี 2557 

 

6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลา้นบาท   

 ปี 2557 ปี 2556 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,062) (2,169) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,010) (1,038) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,477 2,155 

 

ส าหรับปีส้ินสุดปี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 1,062 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากขาดทุนในปี 2557 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 1,010 ลา้นบาทอนัเป็นผลมาจากการ
ลงทุนพ่ือการบ ารุงรักษาก าลงัการผลิต และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 1,477 ลา้นบาท เป็นผลมาจากเงิน
สดรับสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึนและการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 
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7.  อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 
 
 

อตัราส่วนก าไร 
 

 
ไตรมาส 4      
ปี 2557 

ไตรมาส 4      
ปี 2556 

ไตรมาส 3     
ปี 2557  

ปี 2557 ปี 2556 

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ (%) (12.7%) 0% (3.5%)  (2.7%) 2.5% 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ (%) (13.7%) (2.9%) (5.1%)  (4.7%) (0.2%) 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (28.5) (4.5) (13.5)  (10.8) 2.8 

 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้    
 

 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 30 ก.ย 56 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6 1.0 0.7 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.1 0.2 0.1 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.9 1.5 2.0 

อตัราส่วนหน้ีเงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.8 0.5 0.2 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.9 1.5 2.0 

 

ท่ีมาในการค านวณ 

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้    = ก าไรขั้นตน้ / รายไดจ้ากการขาย 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ    = ก าไรสุทธิ / รายไดจ้ากการขาย 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย  = EBITDA / ดอกเบ้ียจ่าย 
อตัราส่วนสภาพคล่อง    = สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวยีน 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่า + เงินลงทุนระยะสั้น + 
ลูกหน้ีการคา้) / หน้ีสินหมุนเวยีน 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้  = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนหน้ีเงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้  = หน้ีเงินกูร้ะยะยาว / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = (หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย – เงินสดและรายการ  
เทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 

  
 
 
 

 
นีล เอ. แฮนเซ็น 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
27 กมุภาพนัธ์ 2558 
 


