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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2563 

 

 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2562 

 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2563 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2562 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วนั)  111 135  117 140 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  39 90  92 189 

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (บำทตอ่ดอลลำร)์  31.9 31.6  31.6 31.6 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  (5.5) 1.3  (12.7) 2.9 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  24,413 45,748  63,799 91,782 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  (1,944) 285  (8,388) 2,944 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบีย้ ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 
และคำ่ตดัจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 

 (2,528) (762)  (9,841) 944 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลำ้นบำท)  (2,503) (927)  (8,810) 101 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) (1)  (0.72) (0.27)  (2.55) 0.03 
 

 (1) ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ลำ้นหุน้ 
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2. รำคำอำ้งองิน ำ้มนัดบิและผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
 

สรุปรำคำเฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปร ์ของรำคำน ้ำมันดบิและรำคำน ้ำมันส ำเร็จรูป 

หน่วย: ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล  
ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2562 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

 
งวด 6 เดอืน   
ปี 2563 

งวด 6 เดอืน   
ปี 2562 

น ้ำมันดบิดไูบ  30.5 67.4 50.7  40.6 65.4 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  33.1 74.9 57.4  45.2 71.1 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  30.4 79.6 59.2  44.8 78.0 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  37.6 80.2 62.4  50.0 78.6 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  28.3 63.6 42.4  35.3 63.1 

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  26.8 43.4 46.4  36.6 42.2 

พำรำไซลนี (ดอลลำรต์อ่ตนั)  495 907 707  601 976 

เบนซนิ ออกเทน 95 (ดอลลำรต์อ่ตนั) (1)  281 636 488  385 604 

ทีม่ำ: คำ่เฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  
(1) แปลงคำ่เป็นดอลลำรต์อ่ตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บำรเ์รล 

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 2 ปี 2563 มรีำคำเฉลีย่ที ่30.5 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวลดลง 36.9 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ และลดลง 20.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับไตรมำส 1 ปี 2563 รำคำน ้ำมันดบิลดลงอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปี 2563 และปรับลดลงอย่ำงรุนแรงหลังจำก

สงครำมรำคำตัง้แต่ช่วงตน้เดือนมีนำคม 2563 กำรปิดพื้นที ่(lockdown) จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 

สง่ผลใหอ้ปุสงคส์ ำหรับผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปปรับตัวลดลงมำกขึน้เป็นผลใหโ้รงกลั่นน ้ำมันหลำยๆแห่งตอ้งลด

ก ำลังกำรผลติ กดดันใหร้ำคำน ้ำมันดบิลดลงจนถงึจุดต ำ่สดุในเดอืนเมษำยน 2563 ทีร่ำคำเฉลีย่ 20.4 ดอลลำรต์อ่

บำรเ์รล ถงึแมว้ำ่สมำชกิกลุม่โอเปคและพันธมติรจะสำมำถบรรลุขอ้ตกลงในกำรลดก ำลังกำรผลติในชว่งตน้เดอืน

เมษำยน 2563 แลว้ก็ตำม ทัง้นีร้ำคำน ้ำมันดบิมกีำรฟ้ืนตัวตัง้แตช่ว่งตน้เดอืนพฤษภำคม 2563 จำกอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้

จำกกำรผ่อนคลำยของกำรปิดพืน้ทีพ่รอ้มดว้ยกำรขยำยระยะเวลำกำรลดก ำลังกำรผลติของสมำชกิกลุม่โอเปคและ

พันธมติรรวมถงึกำรทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิำประกำศลดก ำลังกำรผลติ สง่ผลใหร้ำคำเฉลีย่น ้ำมันดบิดูไบในเดอืน

มถิุนำยน 2563 ปรับตัวสงูขึน้ที ่40.8 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ซึง่สงูขึน้กวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนมนีำคม 2563 ที ่33.7 

ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล อยำ่งไรก็ตำม ยังคงต ำ่กวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนธันวำคม 2562 ที ่64.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

รำคำผลติภัณฑ์น ้ำมันส ำเร็จรูปปรับตัวลดลงอย่ำงรุนแรงในไตรมำส 2 ปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ชว่งเวลำเดยีวกันในปีก่อนหนำ้และไตรมำส 1 ปี 2563 รำคำเฉลีย่ของผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปต ่ำทีส่ดุในเดอืน

เมษำยน 2563 อันเนื่องมำจำกกำรปิดพื้นทีใ่นหลำยประเทศจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ซึง่สง่ผลให ้  

อุปสงคส์ ำหรับผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปสว่นใหญ่หำยไปจำกตลำด โดยเฉพำะน ้ำมันอำกำศยำนอันเนื่องมำจำก    

กำรจ ำกัดกำรเดนิทำง อุปสงคแ์ละรำคำของผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปเริ่มฟ้ืนตัวในช่วงเดอืนพฤษภำคม 2563 

เชน่เดยีวกับรำคำน ้ำมันดบิ แตย่ังคงต ำ่กว่ำระดับในชว่งกอ่นกำรระบำดของไวรัสโควดิ-19 เนื่องจำกตลำดยังคงม ี

ควำมกังวลเกีย่วกับกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 เป็นระลอกที ่2 จำกจ ำนวนผูป่้วยใหม่ทีย่ังคงเพิม่ขึน้อย่ำง

ตอ่เนือ่งในหลำยประเทศ 

พำรำไซลนี (Asian Contract Price) ในไตรมำส 2 ปี 2563 มีรำคำเฉลีย่ที ่495 ดอลลำร์ต่อตัน ลดลง       

412 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันในปีก่อนหนำ้ และลดลง 212 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2563 แนวโนม้รำคำทีล่ดลงอย่ำงตอ่เนื่องเป็นผลจำกควำมไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละ

อปุทำนในภมูภิำค       
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2562 

+ / -  
งวด 6 เดอืน 
ปี 2563 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2562 

+ / - 

ก ำลงักำรกลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ 

(พันบำรเ์รลตอ่วนั) 
 111 135 -24  117 140 -23 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  39 90 -51  92 189 -97 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  (5.5) 1.3 -6.8  (12.7) 2.9 -15.6 

ปรมิำณกำรขำย (พันบำรเ์รล)         

- กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  569 735 -166  1,110 1,473 -363 

- น ้ำมันเบนซนิ  2,577 3,127 -550  5,558 6,343 -785 

- แนฟทำ  418 476 -58  788 1,161 -373 

- น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/

น ้ำมันกำ๊ด 
 356 1,214 -858  1,566 2,596 -1,030 

- น ้ำมันดเีซล  5,214 5,522 -308  11,217 11,241 -24 

- น ้ำมันเตำ  974 1,364 -390  2,081 2,525 -444 

- ยำงมะตอย  337 246 +91  558 629 -71 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ในไตรมำสนีอ้ยู่ที ่ 111 พันบำรเ์รลตอ่วนั ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส

เดยีวกนัในปีกอ่นหนำ้ สะทอ้นถงึปรมิำณอปุสงคท์ีล่ดลงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 กำรผลติพำรำไซลนี 

ของไตรมำส 2 ปี 2563 อยู่ที ่39,000 ตนั ซึง่ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกนัของปี 2562 สะทอ้นถงึกำร

ลดก ำลงักำรผลติเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะตลำดทีอ่อ่นแอ 

 คำ่กำรกลัน่โดยรวมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 -5.5 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล สำเหตหุลกัมำจำกผลกระทบเชงิ
ลบของสนิคำ้คงคลังและค่ำกำรกลั่นอุตสำหกรรมที่อ่อนตัวลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ

เดียวกันของปี 2562 ลดลง 6.8 ดอลลำร์ต่อบำร์เรลจำกผลกระทบเชงิลบของสนิคำ้คงคลังและค่ำกำรกลั่น

อตุสำหกรรมทีล่ดลง 

สัดส่วนกำรผลิตน ้ ำมันส ำเร็จรูปในไตรมำส 2 ปี 2563 

สะทอ้นถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตใหส้อดคลอ้งกับอุปสงค์ที่    

ลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ตัง้แตไ่ตรมำสกอ่น

หนำ้ โรงกลั่นปรับกำรผลติในสว่นของน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดกึง่หนัก

เพือ่รับมอืกบัอปุสงคข์องน ้ำมันอำกำศยำนทีล่ดลงอย่ำงรุนแรงโดย

กำรปรับเพิม่มูลค่ำจำกน ้ำมันอำกำศยำนเป็นน ้ำมันดเีซล ทัง้นี้โรง

กลัน่ประสบควำมส ำเร็จในกำรปรับลดกำรผลติน ้ำมันอำกำศยำนจน

เป็นศนูยใ์นเวลำสว่นใหญ่ของกำรผลติตัง้แตเ่ดอืนมถิุนำยน 2563 

ขณะเดียวกันก็ยังคงควำมยืดหยุ่นของกำรผลติไวเ้พื่อที่จะเพิ่ม

สดัสว่นของผลติภัณฑเ์มือ่อปุสงคก์ลับมำในอนำคต 

กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ส่งผลใหอุ้ปสงค์อ่อนตัว

ลง ท ำใหป้ริมำณกำรขำยผลติภัณฑ์ในไตรมำส 2 ปี 2563 ลดลงจำก

ไตรมำสเดียวกันในปีก่อนหนำ้ประมำณรอ้ยละ 18 ปร ิมำณกำรขำย

ลดลงในทุกผลติภัณฑ์ยกเวน้ยำงมะตอยซึง่ม ีกำรใชจ้่ำยส ำหรับ

โครงกำรของรัฐบำลทีเ่พิ่มขึน้จำกไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทฯยังคง

ใหค้วำมส ำคัญกับกำรขำยผลติภัณฑผ์่ำนชอ่งทำงกำรขำยทีใ่หผ้ลก ำไร

ทีส่งูกว่ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึกำรเพิม่โอกำสกำรเตบิโตทำงธุรกจิของ

กลุ่มพำณิชยกรรม ซึ่ง เ ห็นไดจ้ำกยอดกำรขำยของกลุ ่ม ล ูก ค ำ้

อุตสำหกรรมของครึง่ป้ีนี้ทีเ่ตบิโตขึน้มำกกว่ำภำพรวมของตลำด 

18.1% 18.8% 17.3% 17.6%

10.6% 10.3% 10.3% 10.8%

41.9% 42.9% 43.7% 43.6%

29.4% 28.0% 28.7% 28.0%

2Q2563 2Q2562 1H2563 1H2562

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา

2563 2562

6% 5%

41% 40%

53% 55%

ช่องทางการขายงวด 6 เดอืนแรก (%)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณชิยกรรม
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2562 

+ / - 
 งวด 6 เดอืน 

ปี 2563 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2562 

+ / - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  24,413 45,748 -21,335  63,799 91,782 -27,983 

ตน้ทนุขำย  (26,357) (45,463) +19,106  (72,187) (88,838) +16,651 

ก ำไรข ัน้ตน้  (1,944) 285 -2,229  (8,388) 2,944 -11,332 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย  (1,179) (1,477) +298  (2,588) (2,849) +261 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (60) (80) +20  (129) (164) +35 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  (3,183) (1,272) -1,911  (11,105) (69) -11,036 

รำยไดอ้ืน่  51 54 -3  56 57 -1 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (78) (79) +1  (171) (146) -25 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) ในบรษัิท
ร่วม 

 50 94 -44  149 208 -59 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  (3,160) (1,203) -1,957  (11,071) 50 -11,121 

(คำ่ใชจ้ำ่ย) เครดติภำษีเงนิได ้  657 276 +381  2,261 51 +2,210 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  (2,503) (927) -1,576  (8,810) 101 -8,911 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่  158 18 +140  (241) 99 -340 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส ำหรบังวด 
 (2,345) (909) -1,436  (9,051) 200 -9,251 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 2 ปี 2563 และรำยไดจ้ำกกำรขำยงวด 6 เดอืน ปี 2563 ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบ

ชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ โดยมสีำเหตหุลักมำจำกรำคำขำยผลติภัณฑท์ีป่รับตัวลดลงและปรมิำณกำรขำยที่

ลดลงอนัเนือ่งมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีผลขำดทุนจำกกำรขำย

เป็นจ ำนวน 3,183 ลำ้นบำท เปรียบเทยีบกับผลขำดทุนจำกกำรขำย

จ ำนวน 1,272 ลำ้นบำทในช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ก่อนหนำ้ ซึง่

แบ่งเป็นผลขำดทุนจำกสว่นธุรกจิกำรกลั่นน ้ำมันและกำรจัดจ ำหน่ำย

น ้ำมันจ ำนวน 2,829 ลำ้นบำท อันมสีำเหตหุลักมำจำกผลกระทบเชงิลบ

ของสนิคำ้คงคลังและค่ำกำรกลั่นทีอ่่อนตัว และผลขำดทุนจำกส่วน

ธุรกจิ ปิโตรเคมีจ ำนวน 354 ลำ้นบำท สะทอ้นถึงก ำไรขัน้ตน้ของ 

พำรำไซลนีทีล่ดลงอย่ำงตอ่เนื่องจำกควำมไม่สมดลุของอปุสงคแ์ละ

อปุทำนในภมูภิำค  

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัปีกอ่นหนำ้ ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธมิไิดม้กีำรเปลีย่นแปลงมำกนักใน

ไตรมำสที ่2 ปี 2563 แตม่จี ำนวนเพิม่ขึน้ 25 ลำ้นบำทจำกงวด 6 เดอืน ปี 2562 ซึง่สำเหตหุลกัมำจำกหนีเ้งนิกูย้มื

คงเหลอืเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้และผลกระทบจำกกำรรับรูค้ำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกหนีส้นิสญัญำเชำ่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิเกีย่วกับสญัญำเชำ่ (TFRS 16) ทีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่ 1 มกรำคม 2563 หักลบบำงสว่นกบั         

อตัรำดอกเบีย้เงนิกูท้ีล่ดลง 

  

(2,829)

(569)

(10,400)

412 

(354)
(703)

(705)

(481)

2Q2563 2Q2562 1H2563 1H2562

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามธุรกจิ
(ลา้นบาท)

การกลั่นน ้ามันและจัดจ าหน่าย
น ้ามัน

ปิโตรเคมี



  
บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่2 ประจ ำปี 2563 

 

5 
 

5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
 

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้หน่วยรอ้ยละ ณ 30 ม.ิย. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 +/- +/- % 

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มนุเวยีน 20,910 31,978 -11,068 -35% 

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 38,779 34,265 +4,514 +13% 

รวมสนิทรพัย ์ 59,689 66,243 -6,554 -10% 

หนีส้นิ     

- หนีส้นิหมนุเวยีน 32,010 36,676 -4,666 -13% 

- หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 14,613 7,449 +7,164 +96% 

รวมหนีส้นิ 46,623 44,125 +2,498 +6% 

สว่นของเจำ้ของ     

- ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 17,075 17,075 0 0% 

- สว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 4,032 4,032 0 0% 

- ส ำรองตำมกฎหมำย 1,001 1,001 0 0% 

- ก ำไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจ้ัดสรร (8,981) (170) -8,811 -5,183% 

- องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ (68) 173 -241 -139% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 13,066 22,118 -9,052 -41% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 59,689 66,243 -6,554 -10% 

            

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมุนเวยีนลดลง 11,068  ลำ้นบำท จำกยอด ณ สิน้ปี 

2562 ปัจจัยหลักมำจำกกำรลดลงของมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืและลกูหนีท้ำงกำรคำ้จำกรำคำทีล่ดลงอย่ำงมนัียส ำคญั       

รวมถงึกำรลดลงของภำษีสรรพสำมติจ่ำยล่วงหนำ้ บรษัิทฯ มสีนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 4,514  ลำ้นบำท ซึง่

สว่นใหญ่มำจำกสนิทรัพย์สทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกับสัญญำเชำ่ (TFRS 16) และ

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลขำดทนุทำงภำษียกมำ 

บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 46,623 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2,498 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ

หนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกับสัญญำเชำ่ (TFRS 16) และกำรเพิม่ขึน้ของ

เจำ้หนี้ทำงภำษีสรรพสำมติจำกกำรขยำยเวลำกำรจ่ำยภำษีสรรพสำมติจำกรำยวันเป็นรำยเดอืน หักลบบำงสว่นกับ

เจำ้หนีก้ำรคำ้ในกำรซือ้น ้ำมันดบิทีล่ดลง 

ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2563 บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 27,693 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบกบัยอดสิน้ปี 

2562 จ ำนวน 26,943 ลำ้นบำท บริษัทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงนิทุนใหเ้พียงพอกับภำระผูกพันในกำรช ำระเง ิน

อย่ำงต่อเนื่อง ในไตรมำสนี้ บรษัิทฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเงนิกูย้มืระยะยำวกับบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งและธนำคำรพำณิชย์

รวม 8,000 ลำ้นบำท โดยเงนิจ ำนวนนี้ไดน้ ำมำใชช้ ำระเงนิกูห้มุนเวยีนระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยำวทีค่รบก ำหนด 

ดังนั้นยอดเงนิกูย้ืมรวมของบรษัิทฯ ณ สิน้เดอืนมถิุนำยน 2563 จงึมีสัดส่วนของเงนิกูร้ะยะยำวทีเ่พิ่มขึน้ โดยมี

ยอดเงนิกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 8,917 ลำ้นบำท และยอดเงนิกูย้มืระยะสัน้จ ำนวน 18,776 ลำ้นบำท  

สว่นของเจำ้ของลดลงจ ำนวน 9,052 ลำ้นบำท ซึง่ปัจจัยหลักมำจำกผลขำดทนุส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกของ 

ปี 2563 รวมถงึผลขำดทุนจำกมูลค่ำเงนิลงทุนทีล่ดลงจำกกำรถอืหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิกำรบนิกรุงเทพ 

จ ำกดั (มหำชน) หรอื BAFS  
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   งวด 6 เดอืน ปี 2563 งวด 6 เดอืน ปี 2562 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 18 (537) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (476) (319) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 535 1,011 

 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนสิน้ส ุดวันที ่30 มถิ ุนำยน 2563 บร ิษัทฯ ม ีกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน      

18 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึปัจจัยบวกจำกเงนิทุนหมุนเวยีนหักลบกับผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดนี้ 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนส ุทธอิยู ่ที ่476 ลำ้นบำท ซึง่ เ ป็นผลจำกกำรลงทุนเพื ่อสรำ้งและ     

พัฒนำสถำนีบริกำรน ้ำมัน โครงกำรของโรงกลั่น รวมถงึเงนิสดจ่ำยเพื่อไดม้ำในสนิทรัพย์สทิธกิำรใช ้หักลบ

บำงส่วนกับเงนิปันผลรับจำกกำรลงทุน กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 535 ลำ้นบำท ซึง่      

ส่วนใหญ่มำจำกเงนิกูย้ืมสุทธิ 
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อตัรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2562 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2563 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2562 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) (8.0%) 0.6% (16.4%)  (13.1%) 3.2% 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) (10.3%) (2.0%) (16.0%)  (13.8%) 0.1% 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) (32.0) (9.3) (77.9)  (56.9) 6.3 

 

 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งและอตัรำสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ 30 ม.ิย. 2563 ณ 31 ม.ีค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.7 0.6 0.9 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.1 0.1 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 2.1 1.7 1.2 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.7 0.2 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 2.1 1.7 1.2 

 
 

ทีม่ำในกำรค ำนวณ:  

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้  = ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ = ก ำไรสทุธ ิ/ รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  = EBITDA / ดอกเบีย้จำ่ย 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  = สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว              = (เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่ + เงนิลงทนุระยะสัน้ + ลกูหนีก้ำรคำ้)/                                                                          
     หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หนีเ้งนิกูร้วม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หนีเ้งนิกูร้ะยะยำว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้          = (หนีเ้งนิกูร้วม - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด)   

  /สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

 
  
 
 
 

 

 
 
-Signed- 
 

นำยอดศิกัดิ ์แจง้กมลกลุชยั 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร 
11 สงิหำคม 2563 


