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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำหรบัไตรมำส 4 ปี 2564 และส ำหรบัปี 2564 

 

 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 4 
ปี 2564 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

 ปี 2564 ปี 2563 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วนั)  124 119  123 115 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  0 62  53 200 

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  
(บำทตอ่ดอลลำร)์ 

 33.4 30.6  32.0 31.3 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  7.4 5.7  7.5 (3.6) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  52,311 32,481  172,878 126,672 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  2,262 1,844  10,618 (4,736) 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบีย้ ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 

และคำ่ตดัจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 
 2,066 1,226  8,783 (7,245) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด (ลำ้นบำท)  750 433  4,444 (7,910) 

ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (1)  0.22 0.13  1.28 (2.29) 
 

 (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 4 
ปี 2564 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2564 

 ปี 2564 ปี 2563 

น ้ำมันดบิดไูบ  78.3 44.6 71.7  69.2 42.2 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  93.8 48.7 83.4  80.3 46.6 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  88.6 47.0 77.0  75.1 44.7 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  90.6 48.8 79.4  77.3 49.2 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  69.8 43.1 66.7  62.9 38.3 

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  70.5 37.4 57.0  56.0 35.4 

ทีม่ำ: คำ่เฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  
 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 4 ปี 2564 มรีำคำเฉลีย่ที ่78.3 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้ 33.7 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ หรอืเพิม่ขึน้ 6.6 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับไตรมำส 3 ปี 2564 รำคำน ้ำมันดบิดไูบเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกไตรมำส 3 ปี 2564 โดยสำเหตหุลักเนื่องจำก 

อปุสงคท์ีส่งูขึน้ในชว่งฤดหูนำวและกำรเปลีย่นเชือ้เพลงิจำกกำ๊ซธรรมชำตเิป็นน ้ำมันจำกภำวะรำคำกำ๊ซธรรมชำตทิั่ว

โลกปรับตัวสงูขึน้แมว้่ำในชว่งปลำยปี 2564 รำคำน ้ำมันดบิจะไดรั้บแรงกดดันจำกควำมกังวลของตลำดเกี่ยวกับ

ผลกระทบของไวรัสโควดิสำยพันธุ์โอไมครอนทีอ่ำจมตี่ออุปสงคข์องน ้ำมันทั่วโลก รำคำน ้ำมันดบิดูไบในเดอืน

ธันวำคม 2564 มรีำคำเฉลีย่ที ่73.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ซึง่สงูขึน้กวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนกนัยำยน ปี 2564 ที ่72.6 

ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล และสงูกวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนธันวำคม ปี 2563 ที ่49.8 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

รำคำผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิส ำเร็จรูปปรับตัวดขี ึน้อย่ำงต่อเนื่องสอดคลอ้งกับทศิทำงรำคำน ้ำมันดบิใน

ไตรมำส 4 ปี 2564 เมือ่เทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันในปีก่อนหนำ้และไตรมำสกอ่นหนำ้ ซึง่เป็นผลมำจำกอุปสงคท์ี่

สงูขึน้ในชว่งฤดหูนำวประกอบกับแรงสนับสนุนเพิม่เตมิจำกกำรเปลีย่นเชือ้เพลงิจำกก๊ำซธรรมชำตเิป็นน ้ำมัน 
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 4 
ปี 2564 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

+ / -  ปี 2564 ปี 2563 + / - 

ก ำลงักำรกลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ 

(พันบำรเ์รลตอ่วนั) 
 124 119 +5  123 115 +8 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  0 62 -62  53 200 -147 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  7.4 5.7 +1.7  7.5 (3.6) +11.1 

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิ 

(พันบำรเ์รล) 
 12,170 11,353 +817  46,933 45,050 +1,883 

- กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  637 647 -10  2,657 2,310 +347 

- น ้ำมันเบนซนิ  3,610 2,881 +729  12,984 11,218 +1,766 

- แนฟทำ  147 370 -223  1,234 1,500 -266 

- น ้ำมันเช ือ้เพลงิอำกำศยำน/
น ้ำมันกำ๊ด 

 561 478 +83  1,878 2,272 -394 

- น ้ำมันดเีซล  5,740 5,705 +35  22,255 22,404 -149 

- น ้ำมันเตำ  1,055 830 +225  4,047 3,921 +126 

- ยำงมะตอย  420 442 -22  1,878 1,425 +453 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ในไตรมำส 4 ปี 2564 อยูท่ี ่124 พันบำรเ์รลตอ่วนั สงูขึน้ 5 พันบำรเ์รลตอ่วนั 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ สำเหตหุลกัเนื่องจำกอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรฟ้ืนตวัของควำม

ตอ้งกำรน ้ำมันเบนซนิและกำรเปลีย่นเชือ้เพลงิจำกก๊ำซธรรมชำตเิป็นน ้ำมันในอตุสำหกรรมกำรผลติไฟฟ้ำ ปรมิำณ

น ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่นในไตรมำสนี้สงูกวำ่ไตรมำสกอ่นหนำ้สะทอ้นถงึอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเปิดประเทศ ปรมิำณ

น ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่นในปี 2564 อยู่ที ่123 พันบำร์เรลต่อวัน บรษัิทฯ หยุดผลติสำรพำรำไซลนีเป็นกำรชั่วครำว

ตัง้แตเ่ดอืนเมษำยนปี 2564 

 คำ่กำรกลัน่ส ำหรับไตรมำส 4 อยูท่ี ่7.4 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ซึง่ปรับตวัสงูขึน้ 1.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลจำก

ชว่งเวลำเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ กำรปรับตัวทีด่ขี ึน้มสีำเหตหุลักมำจำกคำ่กำรกลั่นอตุสำหกรรมทีด่ขี ึน้ สว่นภำพรวม

คำ่กำรกลัน่ปี 2564 อยูท่ี ่7.5 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้ 11.1 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัปี 2563 ซึง่

มเีหตผุลหลกัมำจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงคลงัและคำ่กำรกลัน่อตุสำหกรรมทีส่งูขึน้ 

สัดส่วนกำรผลิตน ้ ำมันส ำเร็จรูปในไตรมำส 4 ปี 

2564 และทัง้ปี 2564 เมือ่เทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีที่

แลว้สะทอ้นถึงกำรผลติใหส้อดคลอ้งกับโอกำสในกำรท ำ

ก ำไรและอปุสงคท์ีป่รับตัวดขี ึน้หลังกำรแพร่ระบำดของไวรัส

โควดิ-19 สัดสว่นผลติภัณฑร์ีฟอร์เมตและผลติภัณฑ์อืน่ๆที่

ลดลงจำกกำรหยดุผลติสำรพำรำไซลนีเป็นกำรชัว่ครำวสง่ผล

ใหส้ัดส่วนผลติภัณฑ์น ้ำมันเบนซนิเพิ่มสูงขึน้ กำรเพิ่มกำร

ผลติในส่วนของน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดกึง่หนักในไตรมำส 4 

แปรผันตำมอุปสงค์ที่ปรับตัวสูงขึ้นของน ้ ำมันอำกำศยำน

สบืเนื่องจำกกำรเปิดประเทศ และน ้ำมันดเีซลจำกกำรเปลีย่น

เชือ้เพลงิจำกกำ๊ซธรรมชำตเิป็นน ้ำมันในอตุสำหกรรมกำรผลติไฟฟ้ำ นอกจำกนีใ้นปี 2564 โรงกลัน่สำมำรถปรับกำร

ผลติไดท้ันทเีพื่อตอบรับกับทศิทำงผลก ำไรทีส่งูขึน้ของยำงมะตอยโดยเพิม่ปรมิำณผลผลติจนไดป้รมิำณสงูสดุที่ 

5,500 บำรเ์รลในเดอืนมนีำคมซึง่เป็นยอดผลติทีส่งูทีส่ดุในรอบ 10 ปี 

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑใ์นไตรมำส 4 ปี 2564 อยู่ที ่12,170 พันบำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเวลำเดยีวกนัในปีกอ่นหนำ้ สะทอ้นถงึอปุสงคท์ีป่รับตัวสงูขึน้ของน ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันเตำ และน ้ำมันอำกำศยำน 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสก่อนหนำ้ ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑน์ ้ำมันเบนซนิและน ้ำมันอำกำศยำนเตบิโตขึน้จำก

5.0%
17.6%

9.4%
17.4%11.6%

10.1%
11.8%

10.5%

48.7%

44.0%
45.9%

43.6%

34.7% 28.3% 32.9% 28.5%

4Q2564 4Q2563 2564 2563

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา
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ควำมพยำยำมในกำรตอบรับโอกำสเพิม่ผลก ำไร รวมทัง้กำรผ่อนคลำยมำตรกำรลดกำรเดนิทำงเพือ่ป้องกนักำรแพร่

ระบำดของเชือ้ไวรัสโควดิและกำรเปิดประเทศ ในขณะเดยีวกันปรมิำณกำรขำยน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเตำเพิม่สงูขึน้

สอดคลอ้งกับโอกำสทำงกำรขำยใหก้ลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลติไฟฟ้ำสบืเนื่องจำกกำรเปลีย่นเชือ้เพลงิจำกก๊ำซ

ธรรมชำตเิป็นน ้ำมัน 

ในปี 2564 บรษัิทมยีอดขำยในทกุชอ่งทำงเตบิโตกวำ่อปุสงค์

ในอุตสำหกรรมโดยใชป้ระโยชน์จำกควำมแข็งแกร่งของธุรกิจที่

ผสมผสำนของบรษัิทฯ เพือ่ปรมิำณกำรกลั่นทีเ่หมำะสมและสรำ้งก ำไร

สงูสดุใหก้จิกำรโดยรวม ธุรกจิพำณิชยกรรมไดเ้ขำ้มำมบีทบำทส ำคัญ

ในกำรเก็บเกีย่วโอกำสเพิม่ปรมิำณกำรขำยทัง้ในประเทศและประเทศ

เพือ่นบำ้น ซึง่สะทอ้นถงึควำมสำมำรถของบรษัิทฯ ในกำรปรับตัวรับมอื

กับสถำนกำรณ์ทำงธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลง ในขณะทีธุ่รกจิคำ้ปลกีไดรั้บ

ผลกระทบจำกมำตรกำรลดกำรเดนิทำงเพือ่ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ

เชื้อไวรัสโควิด บริษัทฯยังคงสำมำรถรักษำต ำแหน่งในตลำดและ

เตบิโตอย่ำงตอ่เนื่องจำกกำรขยำยสถำนีบรกิำร โดย ณ สิน้ปี 2564 มี

สถำนีบริกำรทัง้หมด 731 แห่งทั่วประเทศ หรือเพิ่มขึน้ 29 แห่งจำก

ปลำยปี 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 2563

7.5 6.6 

52.4 54.4 

70.7 62.8 

ชอ่งทางการขาย (พนับารเ์รลตอ่วนั)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณชิยกรรม

130.6 123.8 
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 4 
ปี 2564 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

+ / - 
 

ปี 2564 ปี 2563 + / - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  52,311 32,481 +19,830  172,878 126,672 +46,206 

ตน้ทนุขำย  (50,049) (30,637) -19,412  (162,260) (131,408) -30,852 

ก ำไรข ัน้ตน้  2,262 1,844 +418  10,618 (4,736) +15,354 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย  (1,261) (1,218) -43  (4,834) (4,949) +115 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (60) (60) 0  (234) (268) +34 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  941 566 +375  5,550 (9,953) +15,503 

รำยไดอ้ืน่  5 4 +1  26 67 -41 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (75) (90) +15  (308) (357) +49 

สว่นแบง่ก ำไรในบรษัิทร่วม  59 69 -10  227 285 -58 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  930 549 +381  5,495 (9,958) +15,453 

(คำ่ใชจ้ำ่ย) เครดติภำษีเงนิได ้  (180) (116) -64  (1,051) 2,048 -3,099 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  750 433 +317  4,444 (7,910) +12,354 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่  217 494 -277  406 152 +254 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส ำหรบังวด 
 967 927 +40  4,850 (7,758) +12,608 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 4 ปี 2564 และรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้ปี 2564 สงูขึน้เมือ่เปรียบเทยีบกับ

ชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำคำขำยและปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑ ์

บรษัิทฯ ยังคงใหค้วำมส ำคัญในกำรปรับคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรใหเ้หมำะสมกับสภำวะเศรษฐกจิ 

โดยบรษัิทฯ ประสบควำมส ำเร็จในกำรลดคำ่ใชจ้่ำยลงรอ้ยละ 3 ในปี 2564 

ในปี 2564 ส่วนธุรกิจกำรกลั่นน ้ ำมันและกำรจัด

จ ำหน่ำยน ้ำมันมผีลก ำไรจำกกำรขำย 6,352 ลำ้นบำทซึง่สงู

กว่ำปีก่อนหนำ้ 14,679 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำก

ผลกระทบเชงิบวกจำกสนิคำ้คงคลัง ปริมำณกำรขำยที่

เตบิโตขึน้และก ำไรขัน้ตน้ของอุตสำหกรรมทีส่งูขึน้ ธุรกจิปิ

โตรเคมีมีผลขำดทุนจำกกำรขำยรวมกำรดอ้ยค่ำของ

สนิทรัพย์แลว้เป็นจ ำนวน 802 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับผล

ขำดทุน 1,626 ลำ้นบำทในปี 2563 ซึง่สะทอ้นถงึกำรหยุด

กำรผลติสำรพำรำไซลนีเป็นกำรชัว่ครำว 

 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธใินไตรมำส 4 ปี 2564 ลดลง 15 ลำ้นบำทเมือ่เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน

หนำ้ และลดลง 49 ลำ้นบำทส ำหรับปี 2564 ซึง่สำเหตหุลกัมำจำกอตัรำดอกเบีย้ทีล่ดลง 

 

 

 

6,352 

(8,327)
(802)

(1,626)

2564 2563

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ     
(ลา้นบาท)

การกลั่นน ้ามันและจัดจ าหน่ายน ้ามัน

ปิโตรเคมี
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5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
 

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้หน่วยรอ้ยละ ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 +/- +/- % 

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มนุเวยีน 33,784 22,921 +10,863 +47% 

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 36,271 38,457 -2,186 -6% 

รวมสนิทรพัย ์ 70,055 61,378 +8,677 +14% 

หนีส้นิ     

- หนีส้นิหมนุเวยีน 42,008 35,446 +6,562 +19% 

- หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 8,839 11,573 -2,734 -24% 

รวมหนีส้นิ 50,847 47,019 +3,828 +8% 

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 ำไร (ขำดทนุ) สะสมทีย่ังไมไ่ดจ้ัดสรร (3,638) (8,081) +4,443 +55% 

- องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ 731 325 +406 +125% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 19,208 14,359 +4,849 +34% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 70,055 61,378 +8,677 +14% 

            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมุนเวยีนเพิ่มขึน้ 10,863 ลำ้นบำท จำกยอด ณ สิน้ปี 

2563 ปัจจัยหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืและลกูหนี้ทำงกำรคำ้จำกรำคำทีส่งูขึน้และเงนิชดเชย

ขอคืนจำกรัฐบำล บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 2,186 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงของ

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชผ้ลขำดทนุทำงภำษียกมำ 

บรษัิทฯ มหีนีส้นิรวม 50,847 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,828 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้

ทำงกำรคำ้ในกำรซือ้น ้ำมันดบิทีส่งูขึน้จำกรำคำน ้ำมันทีป่รับตวัสงูขึน้ 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 28,990 ลำ้นบำท (ยอดเงนิกูย้มืระยะยำว

จ ำนวน 3,999 ลำ้นบำท และยอดเงนิกูย้มืระยะสัน้จ ำนวน 24,991 ลำ้นบำท) เมือ่เปรียบเทยีบกับยอดสิน้ปี 2563 

จ ำนวน 28,203 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงนิทุนใหเ้พียงพอกับภำระผูกพันในกำรช ำระเงนิอย่ำง

ตอ่เนือ่ง  

สว่นของเจำ้ของเพิม่ขึน้จ ำนวน 4,849 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผลก ำไรส ำหรับปี 2564 รวมถงึกำรเพิม่ขึน้จำก

กำรวัดมูลคำ่ใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและผลก ำไรทีย่ังไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลคำ่ใหม่ของเงนิลงทนุ

จำกกำรถอืหุน้ในบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิกำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   ปี 2564 ปี 2563 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 1,541 409 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (1,341) (1,251) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 340 827 

 

ในปี 2564 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด ำเนนิงำนจ ำนวน 1,541 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผลก ำไร

ส ำหรับปีหักกับผลกระทบเชงิลบจำกเงนิทนุหมนุเวยีนซึง่สำเหตหุลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้คงเหลอืจำกรำคำ

น ้ำมันทีป่รับตัวสงูขึน้ กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 1,341 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรลงทนุในโครงกำรของ

โรงกลั่นและธุรกจิคำ้ปลกีรวมถงึเงนิสดจ่ำยเพื่อไดม้ำในสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้หักลบบำงสว่นกับเงนิปันผลรับจำก

กำรลงทนุ กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 340 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญม่ำจำกเงนิกูย้มืสทุธ ิ
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อตัรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 4 
ปี 2564 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2564 

 ปี 2564 ปี 2563 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 4.3% 5.7% 3.4%  6.1% (3.7%) 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 1.4% 1.3% 0.1%  2.6% (6.2%) 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 27.2 13.4 10.2  28.3 (20.1) 

 

 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งและอตัรำสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 30 ก.ย. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.8 0.8 0.6 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.2 0.2 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.5 1.6 2.0 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.2 0.3 0.4 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.5 1.6 1.9 

 
 

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 
22 กมุภำพันธ ์2565 


