
 

 

 
 
  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะห์
ของฝ่ำยจดักำร 

ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2563 



  
บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2563 

 

1 
 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2563 และงวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2562 

 
งวด 9 เดอืน 
ปี 2563 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2562 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วนั)  108 100  114 127 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  47 53  139 242 

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  
(บำทตอ่ดอลลำร)์ 

 31.3 30.7  31.5 31.3 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  6.0 2.8  (6.7) 3.0 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  30,392 39,738  94,191 131,520 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  1,808 (57)  (6,580) 2,887 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบีย้ ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 

และคำ่ตดัจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 
 1,370 (1,162)  (8,472) (218) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลำ้นบำท)  467 (1,295)  (8,343) (1,195) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) (1)  0.13 (0.37)  (2.41) (0.35) 
 

 (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 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2562 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

 
งวด 9 เดอืน   
ปี 2563 

งวด 9 เดอืน   
ปี 2562 

น ้ำมันดบิดไูบ  42.9 61.2 30.5  41.4 64.0 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  47.4 72.8 33.1  46.0 71.6 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  42.2 76.9 30.4  44.0 77.7 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  47.8 77.1 37.6  49.3 78.1 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  39.5 60.7 28.3  36.7 62.3 

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  31.0 31.7 26.8  34.7 38.7 

พำรำไซลนี (ดอลลำรต์อ่ตนั)  546 813 495  583 921 

เบนซนิ ออกเทน 95 (ดอลลำรต์อ่ตนั) (1)  402 619 281  391 609 

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

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 3 ปี 2563 มรีำคำเฉลีย่ที ่42.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวลดลง 18.3 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ แตเ่พิม่ขึน้ 12.4 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับไตรมำส 2 ปี 2563 รำคำน ้ำมันดบิเริ่มฟ้ืนตัวจำกอุปสงคท์ีด่ขี ึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรผ่อนคลำยกำรปิดพื้นที ่

(lockdown) ร่วมดว้ยแรงสนับสนุนจำกกำรลดก ำลังกำรผลติของสมำชกิกลุ่มโอเปคและพันธมิตร อย่ำงไรก็ตำม        

ในเดอืนกันยำยน รำคำน ้ำมันดบิปรับตัวลดลงเนื่องจำกควำมกังวลทีจ่ ำนวนผูป่้วยใหม่ตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ยังคง

เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องในหลำยประเทศ รวมถงึอุปทำนน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ของประเทศลเิบยี รำคำน ้ำมันดบิดูไบในเดอืน

กันยำยน 2563 มรีำคำเฉลีย่ที ่41.5 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ซึง่สงูขึน้กวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนมถิุนำยน 2563 ที ่40.8 

ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล อยำ่งไรก็ตำม ยังคงต ำ่กวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนธันวำคม 2562 ที ่64.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 รำคำผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปปรับตัวเพิม่ขึน้ในทศิทำงเดยีวกันกับน ้ำมันดบิเมือ่

เปรียบเทยีบกับไตรมำสก่อนหนำ้จำกกำรฟ้ืนตัวของอุปสงคอ์ันมำจำกกำรผ่อนคลำยกำรปิดพื้นที ่(lockdown) ใน

หลำยประเทศ อยำ่งไรก็ตำมรำคำผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปยังคงต ำ่กวำ่ไตรมำสเดยีวกนัในปีกอ่นหนำ้ 

 พำรำไซลนี (Asian Contract Price) ในไตรมำส 3 ปี 2563 มรีำคำเฉลีย่ที ่546 ดอลลำร์ต่อตัน ลดลง       

267 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันในปีก่อนหนำ้ แต่เพิ่มขึ้น 51 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 2 ปี 2563 เนื่องจำกกำรฟ้ืนตัวของอุปสงคห์ลังจำกรับผลกระทบทีรุ่นแรงจำกกำรระบำด

ของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ในไตรมำสที ่2 ถงึแมว้่ำรำคำพำรำไซลนีจะมกีำรปรับตัวเพิม่ขึน้ อัตรำก ำไรยังคงอ่อนตัว

จำกควำมไมส่มดลุของอปุสงคแ์ละอปุทำนในภมูภิำค       
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2562 

+ / -  
งวด 9 เดอืน 
ปี 2563 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2562 

+ / - 

ก ำลงักำรกลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ 

(พันบำรเ์รลตอ่วนั) 
 108 100 +8  114 127 -13 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  47 53 -6  139 242 -103 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  6.0 2.8 +3.2  (6.7) 3.0 -9.7 

ปรมิำณกำรขำย (พันบำรเ์รล)  10,958 11,447 -489  33,697 37,415 -3,718 

- กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  552 534 +18  1,663 2,007 -344 

- น ้ำมันเบนซนิ  2,779 2,919 -140  8,337 9,262 -925 

- แนฟทำ  425 275 +150  1,130 1,436 -306 

- น ้ำมันเช ือ้เพลงิอำกำศยำน/
น ้ำมันกำ๊ด 

 283 1,255 -972  1,794 3,851 -2,057 

- น ้ำมันดเีซล  5,482 5,363 +119  16,699 16,604 +95 

- น ้ำมันเตำ  1,012 899 +113  3,091 3,424 -333 

- ยำงมะตอย  425 202 +223  983 831 +152 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่นในไตรมำสนี้อยู่ที ่108 พันบำรเ์รลตอ่วัน สงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส

เดยีวกนัในปีกอ่นหนำ้เนือ่งจำกไมม่กีำรปิดซอ่มบ ำรุงโรงกลัน่ใหญใ่นไตรมำสที ่3 ปี 2563 ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้

กลั่นทีล่ดลงในไตรมำสนี้สะทอ้นถงึกำรลดก ำลังกำรผลติตำมปริมำณอุปสงคท์ี่ลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ

ไวรัสโควดิ-19 และกำรปิดซอ่มบ ำรุงหอกลัน่น ้ำมันดบิหน่วยที ่2 เป็นเวลำ 1 เดอืนโดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่8 กนัยำยน 2563 

กำรผลติพำรำไซลนีของไตรมำส 3 ปี 2563 อยู่ที ่47,000 ตัน ซึง่ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปี 

2562 สะทอ้นถงึกำรลดก ำลงักำรผลติเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภำวะตลำดทีอ่อ่นแอ 

 ค่ำกำรกลั่นโดยรวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 ปรับตัวสงูขึน้เป็น 6 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล สำเหตุหลักมำ
จำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงคลงัและคำ่กำรกลัน่อตุสำหกรรมทีส่งูขึน้เล็กนอ้ย  

สัดสว่นกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรูปในไตรมำส 3 ปี 2563 สะทอ้นถงึ

กำรปรับเปลีย่นกำรผลติใหส้อดคลอ้งกับอุปสงค์ในช่วงกำรแพร่ระบำด

ของไวรัสโคว ิด -19 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี 2563 กำรลด      

กำรผลติในส่วนของน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดกึง่หนักเป็นผลสบืเนื่องมำจำก  

อุปสงคท์ีท่รุดตัวลงของน ้ำมันอำกำศยำนจำกกำรจ ำกัดกำรเดนิทำงโดย

เครื่องบินหักกลบบำงส่วนกับกำรเพิ่มผลผลิตของน ้ ำมันดีเซลดว้ย        

กำรเพิม่มลูคำ่กำรกลัน่ผลติภัณฑ ์กำรทีโ่รงกลัน่ไมม่กีำรปิดซอ่มบ ำรุงใหญ่

ในปี 2563 ท ำใหส้ำมำรถเพิม่กำรผลติในสว่นของน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดเบำ ขณะทีน่ ้ำมันส ำเร็จรูปชนดิหนักในไตร

มำส 3 ปี 2563 สูงขึน้เนื่องจำกปริมำณกำรผลติยำงมะตอยทีเ่พิม่สูงขึน้เพื่อท ำก ำไรจำกกำรฟ้ืนตัวของอุปสงค์

ภำยในประเทศ โรงกลัน่สำมำรถผลติยำงมะตอยทีร่ะดบัเฉลีย่สงูสดุที ่5.2 พันบำรเ์รลตอ่วนัในเดอืนสงิหำคม 2563  

ปริมำณกำรขำยผลติภัณฑใ์นไตรมำส 3 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 4 

เมื่อเทยีบกับช่วงเวลำเดยีวกันในปีก่อนหนำ้ สำเหตุหลักมำจำกผลกระทบ

ของกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ทีม่ผีลตอ่อปุสงคข์องน ้ำมันอำกำศยำน 

ในส่วนของปริมำณกำรขำยผลติภัณฑ์อื่นๆเพิ่มขึน้โดยเฉพำะยำงมะตอย

เพิม่ขึน้เป็นสองเท่ำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3 ปี 2562 เพื่อตอบรับกับอุปสงค์

และโอกำสทำงก ำไรตำมทีไ่ดก้ลำ่วกอ่นหนำ้ นอกจำกนีก้ำรขำยผลติภัณฑใ์น

กลุ่มพำณิชยกรรมยังคงเตบิโตโดยกำรเพิ่มช่องทำงใหม่ในกำรขำยน ้ำมัน

ดเีซลในไตรมำสนี ้

17.6% 17.6% 17.4% 17.6%

11.3% 10.6% 10.6% 10.7%

43.0% 45.3% 43.5% 44.1%

28.1% 26.5% 28.5% 27.6%

3Q2563 3Q2562 9M2563 9M2562

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา

2563 2562

6% 4%

43% 41%

51% 55%

ชอ่งทางการขายงวด 9 เดอืน (%)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณชิยกรรม
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2562 

+ / - 
 งวด 9 เดอืน 

ปี 2563 
งวด 9 เดอืน 
ปี 2562 

+ / - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  30,392 39,738 -9,346  94,191 131,520 -37,329 

ตน้ทนุขำย  (28,584) (39,795) +11,211  (100,771) (128,633) +27,862 

ก ำไรข ัน้ตน้  1,808 (57) +1,865  (6,580) 2,887 -9,467 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย  (1,142) (1,548) +406  (3,731) (4,396) +665 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (80) (72) -8  (208) (236) +28 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  586 (1,677) +2,263  (10,519) (1,745) -8,774 

รำยไดอ้ืน่  6 19 -13  63 76 -13 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (95) (78) -17  (267) (224) -43 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) ในบรษัิท
ร่วม 

 67 89 -22  216 297 -81 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  564 (1,647) +2,211  (10,507) (1,596) -8,911 

(คำ่ใชจ้ำ่ย) เครดติภำษีเงนิได ้  (97) 352 -449  2,164 401 +1,763 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  467 (1,295) +1,762  (8,343) (1,195) -7,148 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่  (101) (90) -11  (342) 9 -351 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส ำหรบังวด 
 366 (1,385) +1,751  (8,685) (1,186) -7,499 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 3 ปี 2563 และรำยไดจ้ำกกำรขำยงวด 9 เดอืน ปี 2563 ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบ

ชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยและปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑ ์

อนัเนือ่งมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ในกำรรับมอืกบัผลกระทบของกำรระบำดของไวรัส  

บรษัิทฯยังคงใหค้วำมส ำคัญกับกำรลดตน้ทนุและประหยัดค่ำใชจ้่ำย ในไตรมำส 3 ปี 2563 คำ่ใชจ้่ำยใน

กำรขำยและกำรบรหิำรลดลงรอ้ยละ 25 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มผีลก ำไรจำกกำรขำยเป็น

จ ำนวน 586 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบกับผลขำดทนุจำกกำรขำยจ ำนวน 

1,677 ลำ้นบำทในชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ ซึง่แบ่งเป็นผล

ก ำไรจำกส่วนธุรกจิกำรกลั่นน ้ำมันและกำรจัดจ ำหน่ำยน ้ำมันจ ำนวน 

1,069 ลำ้นบำท อนัมสีำเหตหุลักมำจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้

คงคลังและผลขำดทนุจำกสว่นธุรกจิปิโตรเคมจี ำนวน 483 ลำ้นบำท 

สะทอ้นถงึก ำไรขัน้ตน้ของพำรำไซลนีทีล่ดลงอย่ำงตอ่เนื่องจำกควำม

ไมส่มดลุของอปุสงคแ์ละอปุทำนในภมูภิำค  

 เมื่อเปรียบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันปีก่อนหนำ้ ตน้ทุนทำงกำรเงนิสุทธิเพิ่มขึน้ 17 ลำ้นบำทส ำหรับ      

ไตรมำส 3 ปี 2563 และเพิม่ขึน้ 43 ลำ้นบำทจำกงวด 9 เดอืน ปี 2562 ซึง่สำเหตหุลักมำจำกหนี้เงนิกูย้มืคงเหลอื

เฉลีย่ทีเ่พิ่มขึน้และผลกระทบจำกกำรรับรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกหนี้สนิสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน   

ทำงกำรเงนิเกีย่วกับสัญญำเชำ่ (TFRS 16) ทีม่ผีลบังคับใชต้ัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 หักลบบำงสว่นกับอัตรำ

ดอกเบีย้เงนิกูท้ีล่ดลง 

  

1,069 (795)

(9,331)

(382)

(483)
(882)

(1,188)

(1,363)

3Q2563 3Q2562 9M2563 9M2562

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ     

(ลา้นบาท)

การกลั่นน ้ามันและจัดจ าหน่าย
น ้ามัน
ปิโตรเคมี



  
บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2563 

 

5 
 

5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
 

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

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มนุเวยีน 20,846 31,978 -11,132 -35% 

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 38,456 34,265 +4,191 +12% 

รวมสนิทรพัย ์ 59,302 66,243 -6,941 -10% 

หนีส้นิ     

- หนีส้นิหมนุเวยีน 32,529 36,676 -4,147 -11% 

- หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 13,342 7,449 +5,893 +79% 

รวมหนีส้นิ 45,871 44,125 +1,746 +4% 

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 (8,514) (170) -8,344 +4,908% 

- องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ (170) 173 -343 -198% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 13,431 22,118 -8,687 -39% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 59,302 66,243 -6,941 -10% 

            

ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมุนเวยีนลดลง 11,132  ลำ้นบำท จำกยอด ณ สิน้ปี 

2562 ปัจจัยหลักมำจำกกำรลดลงของมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืและลกูหนีท้ำงกำรคำ้จำกรำคำทีล่ดลงอย่ำงมนัียส ำคญั 

และปรมิำณกำรขำยทีล่ดลง รวมถงึกำรลดลงของภำษีสรรพสำมติจ่ำยล่วงหนำ้ บรษัิทฯ มสีนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เพิม่ขึน้ 4,191 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่มำจำกสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกับ

สญัญำเชำ่ (TFRS 16) และสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทนุทำงภำษียกมำ 

บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 45,871 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,746 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ

หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกับสัญญำเช่ำ (TFRS 16) หักลบบำงส่วนกับ

เจำ้หนี้ทำงกำรคำ้จำกกำรซื้อน ้ ำมันดิบที่ลดลงสืบเนื่องจำกกิจกรรมซ่อมบ ำรุงหอกลั่นน ้ ำมันดิบหน่วยที่ 2             

ในไตรมำส 3 ปี 2563 รวมถงึรำคำน ้ำมันดบิทีล่ดลงเชน่เดยีวกนั  

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 29,355 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบกบัยอดสิน้ปี 

2562 จ ำนวน 26,943 ลำ้นบำท บริษัทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงนิทุนใหเ้พียงพอกับภำระผูกพันในกำรช ำระเง ิน

อย่ำงต่อเนื่อง ในไตรมำสนี้ยอดเงนิกูย้มืระยะยำวเพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 7,625 ลำ้นบำท และยอดเงนิกูย้มืระยะสัน้

ลดลงเป็นจ ำนวน 21,730 ลำ้นบำท  

สว่นของเจำ้ของลดลงจ ำนวน 8,687 ลำ้นบำท ซึง่ปัจจัยหลักมำจำกผลขำดทุนส ำหรับงวด 9 เดอืนแรกของ 

ปี 2563 รวมถงึผลขำดทนุทีย่ังไมรั่บรูจ้ำกกำรวดัมลูคำ่ใหม่ของเงนิลงทนุจำกกำรถอืหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิ

กำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) หรอื BAFS  
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   งวด 9 เดอืน ปี 2563 งวด 9 เดอืน ปี 2562 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน (1,169) (2,146) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (841) (710) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 2,085 2,974 

 

ส ำหรับงวด 9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2563 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมกำรด ำเนนิงำน

จ ำนวน 1,169 ลำ้นบำท สะทอ้นถึงผลขำดทุนส ำหรับงวดหักกับผลกระทบเชิงบวกจำกเงินทุนหมุนเวียน        

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 841 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรลงทนุเพือ่สรำ้งและพัฒนำสถำนบีรกิำรน ้ำมัน 

โครงกำรของโรงกลั่น รวมถงึเงนิสดจ่ำยเพือ่ไดม้ำในสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้หักลบบำงสว่นกับเงนิปันผลรับจำกกำร

ลงทนุ กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 2,085 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญม่ำจำกเงนิกูย้มืสทุธ ิ
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อตัรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2562 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

 
งวด 9 เดอืน 
ปี 2563 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2562 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 5.9% (0.1%) (8.0%)  (7.0%) 2.2% 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 1.5% (3.3%) (10.3%)  (8.9%) (0.9%) 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 14.3 (14.8) (32.0)  (31.5) (1.0) 

 

 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งและอตัรำสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

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

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.6 0.7 0.9 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.1 0.1 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 2.2 2.1 1.2 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.6 0.7 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 2.2 2.1 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 
12 พฤศจกิำยน 2563 


