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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2558  
 

-. ข้อมูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานที1สําคัญ 
 

 
 ไตรมาส 1   

ปี 2558 

ไตรมาส 1      
ปี 2557 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  139.3 139.2 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  62 75 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  32.7 32.7 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  2.7 1.2 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  43,215 59,864 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ (ลา้นบาท)  1,060 558 

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

 

156 (241) 

ขาดทุนสุทธิ (ลา้นบาท)   (379) (701) 

ขาดทุนสุทธิต่อหุน้ (บาท) (1)  (0.11) (0.20) 

 
(1 )
คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น 
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3. ราคาอ้างองินํ4ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

สรุปราคาเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
 ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 1       

ปี 2558  

ไตรมาส 1       

ปี 2557 

ไตรมาส 4       

ปี 2557 

นํ
ามนัดิบดูไบ  51.9 104.5 74.4 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 34)  67.2 119.0 87.8 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
69.0 121.5 92.1 

นํ
ามนัดีเซล (0.5% กาํมะถนั)  
69.3 123.2 91.7 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
48.9 93.8 67.2 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  
41.1 83.8 56.5 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  775 1,293 1,018 

เบนซิน (ออกเทน 34) 

 – (ดอลลาร์ต่อตนั) (1) 

 

572 1,012 747 

 
ที�มา: ค่าเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์และ PCI  

(1) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย � ตัน = �.� บาร์เรล 

ราคานํ
 ามนัดิบดูไบปรับตวัลดลงในไตรมาส 1 ปี 2558 เคลื�อนไหวอยูใ่นช่วงราคา 43-60 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล
และโดยเฉลี�ยอยูที่�  51.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ�งลดลงจากราคาในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นอตัราร้อยละ 50  

ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส 1 ปี 2558 ปรับตวัสอดคลอ้งลดลงกบัราคานํ
ามนัดิบดูไบ ราคาผลิตภณัฑ์
เฉลี�ยสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ของนํ
ามนัเบนซิน นํ
ามนัอากาศยาน นํ
ามนัดีเซล นํ
ามนัเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ปรับตวัลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 43-51 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 ตั
งแตว่นัที� 2 กุมภาพนัธ์  2558 รัฐบาล
ไดป้ระกาศปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยปรับสูตรการคาํนวนตน้ทุนเป็นราคาตลาดหกักบั 20 ดอลลาร์
ต่อตนั 

 ราคาเฉลี�ยนํ
ามนัดิบดูไบในไตรมาส 1 ปี 2558 ปรับตวัเป็น 51.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงจาก 74.4 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรลในไตรมาส 4 ปี 2557 หรือลดลงในอตัราร้อยละ 30 ในขณะที�ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมเฉลี�ยลดลงในอตัรา
ร้อยละ 23-27  

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 อยูที่� 775 ดอลลาร์ต่อตนัลดลงจากไตร
มาส 1 ปี 2557 และไตรมาส  4 ปี 2557 เป็นจาํนวน 518 ดอลลาร์ต่อตนัและ 243 ดอลลาร์ตอ่ตนัตามลาํดบั ในขณะที�
ราคานํ
 ามนัเบนซินปรับตวัลดลงในอตัราร้อยละ 23 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2557 ซึ�งเป็นผลใหค่้ากาํไรขั
นตน้
อุตสาหกรรมพาราไซลีนยงัคงปรับตวัลดลงตอ่ไปอีก 
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8. การผลติและค่าการกลั1น 

 

  
ไตรมาส 1      

ปี 2558 

ไตรมาส 1       

ปี 2557 
+ / (-) 

กาํลงัการกลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  174.0 174.0 - 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น 
(พนับาร์เรลต่อวนั) 

 139.3 139.2 0.1 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  62 75 (13) 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  2.7 1.2 1.5 

ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโรงกลั�น (%)     

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา         26.7% 27.2% (0.5%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั    48.0% 45.1% 2.9% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั  
– รีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงาน 
      อะโรเมติกส์และอื�นๆ 

 
11.3% 

 
14.0% 

11.1% 
 

16.6% 

0.2% 
 

(2.6%) 

 

กาํลงัการผลิตในปี 2558 ไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของหน่วยเพิ�มคุณภาพนํ
ามนัหนกัตั
งแต่วนัที� 6 
มีนาคมถึงสิ
นไตรมาส นํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�นในไตรมาส 1 ปี 2558 อยูใ่นปริมาณใกลเ้คียงกนักบัในไตรมาส 1 ปี 2557  
กาํลงัการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงเป็น 62 พนัตนัซึ�งลดลง 13 พนัตนัเมื�อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557  
ซึ�งสอดคลอ้งกบัคา่กาํไรขั
นตน้อุตสาหกรรมพาราไซลีนที�ปรับตวัลดลงในระหวา่งไตรมาสและเพื�อผลประโยชน์
โดยรวมของบริษทั 

คา่การกลั�นโดยรวมของไตรมาสที� 1 ปี 2558 อยูที่� 2.7 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลเมื�อเทียบกบั 1.2 ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล ในไตรมาสที� 1 ปี 2557 เป็นผลมาจากการคา่การกลั�นอตุสาหกรรมที�ปรับตวัดีขึ
นหกักบัการชะลอตวัของ
หน่วยเพิ�มคุณภาพนํ
 ามนัหนกัและขาดทุนจากสต๊อกนํ
ามนัเป็นผลเนื�องมาจากราคานํ
ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑที์�
ปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที�แลว้ 

 สดัส่วนของผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโรงกลั�นอยูใ่นระดบัดีขึ
นซึ�งปริมาณการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2558 นั
นมี
นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกัเพิ�มขึ
นคิดอตัราร้อยละ 2.9 ในขณะที�รีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์และอื�นๆ
ลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.6  เมื�อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 
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9. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส 1  ปี 3::8 และ ปี 3::7 

                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 1       

ปี 2558 

ไตรมาส 1       

ปี 2557 
+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  

           
 43,215  

      
    59,864  

    
    (16,649) 

ตน้ทุนขาย  

          
 (42,155) 

           
(59,306) 

    
      17,151  

กําไร/(ขาดทุน) ขั�นต้น  

        

       1,060  

               

 558  

            

 502  

คา่ใชจ่้ายในการขาย  

      
         (1,330) 

          
 (1,226) 

          
      (104) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  

      
          (110) 

             
 (101) 

              
  (9) 

กําไร/(ขาดทุน)จากการขาย  

                

(380) 

              

(769) 

  

 389  

บันทึก:       

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  

      
            487  

           
   (200) 

      
         687  

- ปิโตรเคมี 
 
  

                
(867) 

 
 

              (569) 
 

             (298) 
 

รายไดอื้�น  

                       
6  

                    
5  

                  
  1  

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  

        
          (231) 

              
(238) 

             
       7  

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  

       
           105  

               
 100  

                
    5  

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน  

       
               -   

                  
  2  

               
   (2) 

กําไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  

                

(500) 

              

(900) 

               

400  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

       
           121  

               
199  

               
 (78) 

กําไร/(ขาดทุน) สําหรับงวด  

                

(379) 

             

 (701) 

               

322  

ผลกาํไร/(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนเผื�อขาย  

          
          14  

                 
 87  

                
(73) 

กําไร/(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  

                

(365) 

           

   (614) 

              

 249  

 

รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 เนื�องจากระดบัราคาผลิตภณัฑ์
ที�ลดลง บริษทัฯ มีผลกาํไรขั
นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2558 จาํนวน 1,060 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบักาํไรขั
นตน้จาํนวน 558 
ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2557 กาํไรขั
นตน้ที�เพิ�มขึ
นเป็นผลเนื�องมาจากจากคา่การกลั�นอุตสาหกรรมที�เพิ�มขึ
นหกักบั
กาํไรขั
นตน้อุตสาหกรรมพาราไซลีนที�ปรับตวัลดลง 
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คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจาํนวนเพิ�มขึ
น 113 ลา้นบาท ซึ�งสูงขึ
น  
กวา่ไตรมาส  1 ปี 2557 เนื�องมาจากกิจกรรมทางการโฆษณาและการปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ
ามนั 

บริษทัฯ ขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จาํนวน 380 ลา้นบาท ในขณะที�ขาดทุนจากการขาย
จาํนวน 769 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2557  ส่วนธุรกิจการกลั�นและการจดัจาํหน่ายนํ
ามนัมีกาํไรจากการขายเพิ�มขึ
น 
687 ลา้นบาทในขณะที�ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีมีผลขาดทนุจากการขายเพิ�มขึ
น 298 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนั
ปีที�แลว้ 

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิลดลง 7 ลา้นบาทในไตรมาส _ ปี 2558  เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้เป็นผล
มาจากอตัราดอกเบี
ยกูย้มืเฉลี�ยลดลงถึงแมว้า่ยอดเงินกูย้มืเฉลี�ยระหวา่งไตรมาสจะเพิ�มขึ
น  

ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัฯ มีเครดิตภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวน 121 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบัเมื�อเทียบกบัเครดิต
ภาษีเงินได ้ 199  ลา้นบาทในไตรมาส  1 ปี 2557  

บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2558 จาํนวน 365 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัผลขาดทุนสุทธิ 614 ลา้น
บาทในไตรมาส 1 ปี 2557 
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:.  งบแสดงฐานะการเงิน 
                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

  ณ 31 ม.ีค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย ์        

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 24,975 26,012 
 

(1,037) (4%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 

37,767 
 

37,961 
 

(194) (1%) 
 

รวมสินทรัพย ์ 62,742 63,973 

 

(1,231) (2%) 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน 39,995 40,071 
 

(76) - 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 
 

11,192 
 

11,982 
 

(790) 
            

(7%) 
 

รวมหนี
 สิน 51,187 52,053 

 

(866) (2%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม (9,985) (9,605) (380) 4% 

-           องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้  
ถือหุน้ 

426 
 

411 
 

15 
 

4% 
 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 11,555 11,920 

 

(365) (3%) 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 62,742 63,973 

 

(1,231) (2%) 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558  บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง _,037 ลา้นบาทจากยอด ณ สิ
นปี 2557 ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการที�บริษทัฯมียอดสินคา้คงเหลือสุทธิและภาษีขอคืนที�ลดลง ในขณะที�ยอดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
ลดลง 194 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากมลูค่า ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ลดลงหกักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�เพิ�มขึ
น 

บริษทัฯ มีหนี
 สินรวมลดลง 866 ลา้นบาทเป็นผลมาจากการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั
นและระยะยาวจากสถาบนั
การเงินหกักบัเงินกูย้มืระยะสั
นที�เพิ�มขึ
นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวมจาํนวน 36,870 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบัยอดสิ
นปี 2557 
จาํนวน 35,675 ลา้นบาท บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวมประกอบไปดว้ยยอดเงินกูย้มืระยะสั
น 28,070  ลา้นบาท และ
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ยอดเงินกูย้มืระยะยาว 8,800 ลา้นบาท สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั
นนั
นไดร้วมยอดตัaวแลกเงิน 2,499 ลา้นบาท และ
เงินกูย้มืระยะสั
นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17,139 ลา้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 365  ลา้นบาท เป็นผลมาจากการขาดทุนในไตรมาส 1 ปี 2558 

 

#. งบกระแสเงินสด 

หน่วย: ลา้นบาท   

 
งวด 3 เดอืน  

ปี 2558 
งวด 3  เดอืน 

ปี 2557 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,054) (4,181) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (104) (167) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,063 4,285 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ
นสุดวนัที� b_ มีนาคม c448 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
1,054 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื�องมาจากขาดทุนสาํหรับงวดและการเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน กระแสเงินสด
ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 104 ลา้นบาทอนัเป็นผลมาจากการลงทุนพื�อการบาํรุงรักษากาํลงัการผลิต และกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการจดัหาเงิน 1,063 ลา้นบาท เป็นผลมาจากเงินสดรับจากเงินกูย้มืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัหกักบัการชาํระคืน
เงินกูย้มืระยะสั
นและระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 8

7.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 1      
 ปี 2558 

ไตรมาส 1       
ปี 2557 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 2.5% 0.9% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) (0.9%) (1.2%) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) 0.7 (1.0) 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 31 ม.ีค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.6 0.6 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.1 0.1 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 3.2 3.0 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.8 0.8 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3.2 3.0 

 

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 
อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้  = หนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยจ่ายรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้  = หนี
 เงินกูร้ะยะยาว / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = (หนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยจ่าย – เงินสดและรายการ  

เทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
 
  

 
 
 
 
นีล เอ. แฮนเซ็น 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
14 พฤษภาคม c44g 
 


