
 

 
 
  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะห์
ของฝ่ำยจดักำร 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2565 



 

 
บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2565 

 

1 
 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565  
 

 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วนั)  128 130  

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  0 40  

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  
(บำทตอ่ดอลลำร)์ 

 33.1 30.3  

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  22.7 11.8  

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  57,680 39,258  

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  8,568 4,718  

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบีย้ ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 
และคำ่ตดัจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 

 8,063 4,159  

ก ำไรสทุธ ิ(ลำ้นบำท)  5,900 2,788  

ก ำไรสทุธติอ่หุน้ (บำท) (1)  1.70 0.81  
 

 (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 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 4 
ปี 2564 

 

น ้ำมันดบิดไูบ  95.6 60.0 78.3  

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  113.3 67.1 93.8  

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  111.8 63.3 88.6  

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  116.6 65.7 90.6  

น ้ำมันเตำ (180 cs)  85.2 55.3 69.8  

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  70.7 50.8 70.5  

ทีม่ำ: คำ่เฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 1 ปี 2565 มรีำคำเฉลีย่ที ่95.6 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้ 35.6 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสแรกของปีกอ่นหนำ้ และเพิม่ขึน้ 17.3 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ไตรมำส 4 ปี 2564 รำคำน ้ำมันดบิดูไบเพิ่มขึน้ตำมกำรหยุดชะงักของกำรคำ้น ้ำมันทั่วโลกทีเ่ป็นผลจำกสงครำม

ระหวำ่งประเทศรัสเซยีกบัยเูครน รำคำน ้ำมันดบิดไูบในเดอืนมนีำคม 2565 มรีำคำเฉลีย่ที ่110.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

เพิม่ขึน้ 46.5 ดอลลำร์ต่อบำร์เรลจำกรำคำเฉลีย่ของเดอืนมนีำคม 2564 ที ่64.4 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล และปรับตัว

เพิม่ขึน้ 37.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลจำกรำคำเฉลีย่ของเดอืนธันวำคม 2564 ที ่73.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล  

ในไตรมำส 1 ปี 2565 รำคำผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปปรับตัวเพิม่ขึน้ในทศิทำงเดยีวกันกับรำคำน ้ำมันดบิ

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่นหนำ้และไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้จำกกำรตงึตัวของอปุทำนเนื่องมำจำกกำร

คว ำ่บำตรรัสเซยีและกำรซอ่มบ ำรุงโรงกลัน่น ้ำมันในสหรัฐอเมรกิำ  
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 1 

ปี 2565 

ไตรมำส 1 

ปี 2564 
+ / -  

ก ำลงักำรกลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ 
(พันบำรเ์รลตอ่วนั) 

 128 130 -2  

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  0 40 -40  

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  22.7 11.8 +10.9  

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิ 

(พันบำรเ์รล) 
 

12,189 12,073 +116 
 

- กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  691 706 -15  

- น ้ำมันเบนซนิ  3,489 3,030 +459  

- แนฟทำ  124 496 -372  

- น ้ำมันเช ือ้เพลงิอำกำศยำน/
น ้ำมันกำ๊ด 

 
530 464 +66 

 

- น ้ำมันดเีซล  5,993 5,942 +51  

- น ้ำมันเตำ  927 903 +24  

- ยำงมะตอย  435 532 -97  

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่นในไตรมำส 1 ปี 2565 อยู่ที ่128 พันบำรเ์รลตอ่วัน ต ำ่กวำ่ชว่งเวลำเดยีวกัน

ของปีกอ่นหนำ้ 2 พันบำรเ์รลตอ่วนั บรษัิทฯ หยดุผลติสำรพำรำไซลนีเป็นกำรชัว่ครำวตัง้แตเ่ดอืนเมษำยนปี 2564  

คำ่กำรกลัน่โดยรวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 อยูท่ี ่22.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตวัสงูขึน้ 10.9 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลจำกชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ สำเหตหุลกัมำจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงเหลอื  

สัดสว่นกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรูปในไตรมำส 1 ปี 

2565 สะทอ้นถงึกำรผลติใหส้อดคลอ้งกับโอกำสในกำร

ท ำก ำไรและอปุสงคท์ีฟ้ื่นตัวดขี ึน้หลังกำรแพร่ระบำดของ

ไวรัสโควดิ-19 เมือ่เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกันปี 2564 กำร

เพิ่มกำรผลิตในส่วนของน ้ ำมันส ำเร็จรูปชนิดกึ่งหนัก

เพิ่มขึ้นแปรผันตำมอุปสงค์ที่ปรับตัวสูงขึ้นของน ้ ำมัน

อำกำศยำนและน ้ำมันดเีซลจำกกำรเปลีย่นเชือ้เพลงิจำก

ก๊ำซธรรมชำตเิป็นน ้ำมันในอุตสำหกรรมกำรผลติไฟฟ้ำ 

สัดส่วนผลติภัณฑร์ีฟอร์เมตและผลติภัณฑอ์ืน่ๆทีล่ดลง

จำกกำรหยุดผลติสำรพำรำไซลนีเป็นกำรชั่วครำวส่งผล

ใหส้ดัสว่นผลติภัณฑน์ ้ำมันเบนซนิเพิม่สงูขึน้  

ปริมำณกำรขำยผลติภัณฑ์เชือ้เพลงิในไตรมำส 1 ปี 2565 เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้   สำเหตุหลักมำจำก

อปุสงคท์ีป่รับตัวสงูขึน้ของน ้ำมันเบนซนิและน ้ำมันอำกำศยำนจำกสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ทีป่รับตัวดขี ึน้ ในขณะทีธุ่รกจิคำ้ปลกีไดรั้บ

ผลกระทบจำกรำคำน ้ำมันทีสู่งขึน้ ธุรกจิพำณิชยกรรมยังคงเก็บเกีย่วโอกำส

เพิม่ปรมิำณกำรขำยในประเทศรวมถงึอุตสำหกรรมกำรผลติไฟฟ้ำและท ำให ้

สำมำรถบรรลกุำรเตบิโตของยอดขำยทัง้บรษัิทได ้บรษัิทฯยังคงสำมำรถรักษำ

ต ำแหน่งในตลำดและเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรขยำยสถำนีบรกิำร โดย ณ 

สิน้ไตรมำส 1 ปี 2565 มสีถำนบีรกิำรทัง้หมด 739 แหง่ทัว่ประเทศ หรอืเพิม่ขึน้ 

8 แหง่จำกปลำยปี 2564  

4.6%
16.0%11.3%

11.4%

49.2%
42.5%

34.9% 30.1%

1Q2565 1Q2564

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ชนิดหนัก ชนิดกึง่หนัก ชนิดเบา

1Q2565 1Q2564

3.9 3.7 

51.0 55.6 

82.5 75.5 

ชอ่งทางการขาย (พนับารเ์รลตอ่วนั)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณชิยกรรม

137.4 134.8
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

+ / - 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  57,680 39,258 +18,422  

ตน้ทนุขำย  (49,112) (34,540) -14,572  

ก ำไรข ัน้ตน้  8,568 4,718 +3,850  

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย  (1,163) (1,193) +30  

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (62) (58) -4  

ก ำไรจำกกำรขำย  7,343 3,467 +3,876  

รำยไดอ้ืน่  1 9 -8  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (73) (82) +9  

สว่นแบง่ก ำไรในบรษัิทร่วม  82 70 +12  

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้  7,353 3,464 +3,889  

(คำ่ใชจ้ำ่ย) เครดติภำษีเงนิได ้  (1,453) (676) -777  

ก ำไรส ำหรบังวด  5,900 2,788 +3,112  

ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่  9 117 -108  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด  5,909 2,905 +3,004  

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 1 ปี 2565 สงูขึน้จำกชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ โดยมสีำเหตหุลักมำ

จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำคำขำยและปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑจ์ำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ที่

ปรับตวัดขี ึน้ 

ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีผลก ำไรจำกกำรขำย

เป็นจ ำนวน 7,343 ลำ้นบำท ซึง่สงูกวำ่ชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น

หนำ้ 3,876 ลำ้นบำท โดยหลักแลว้มำจำกส่วนธุรกิจกำรกลั่น

น ้ำมันและกำรจัดจ ำหน่ำยน ้ำมัน อนัมสีำเหตหุลกัมำจำกผลกระทบ

เชงิบวกของสนิคำ้คงเหลอืและกำรเตบิโตของปรมิำณกำรขำย 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนหนำ้ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินสุทธิลดลง 9 ลำ้นบำทส ำหรับไตรมำส 1 ปี 

2565 ซึง่สำเหตหุลกัมำจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูท้ีล่ดลง 

  

7,311 

3,329 

32 

138 

1Q2565 1Q2564

ก าไรจากการขายจ าแนกตามธรุกจิ     
(ลา้นบาท)

การกลัน่น ้ามนัและจัดจ าหน่ายน ้ามนั

ปิโตรเคมี



 

 
บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2565 

 

5 
 

5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   

 

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้หน่วยรอ้ยละ ณ 31 ม.ีค 2565 ณ 31 ธ.ค. 2564 +/- +/- % 

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มนุเวยีน      53,670      33,784 +19,886 +59% 

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน      34,701      36,271 -1,570 -4% 

รวมสนิทรพัย ์      88,371      70,055 +18,316 +26% 

หนีส้นิ     

- หนีส้นิหมนุเวยีน      55,436      42,008 +13,428 +32% 

- หนีส้นิไมห่มนุเวยีน      7,818      8,839 -1,021 -12% 

รวมหนีส้นิ      63,254      50,847 +12,407 +24% 

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      2,262      (3,638) +5,900 +162% 

- องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ      740      731 +9 +1% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ      7      7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ      25,117      19,208 +5,909 31% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ      88,371      70,055 +18,316 26% 

            

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้ 19,886 ลำ้นบำท จำกยอด ณ สิน้ปี 2564 

ปัจจัยหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืและลูกหนี้กำรคำ้จำกรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑท์ีส่งูขึน้

และเงนิชดเชยผลติภัณฑน์ ้ำมันดเีซลขอคนืจำกรัฐบำล บรษัิทฯ มสีนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 1,570 ลำ้นบำท ซึง่

สว่นใหญม่ำจำกกำรลดลงของสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทนุทำงภำษียกมำ  

บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 63,254 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 12,407 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ

เจำ้หนีท้ำงกำรคำ้ในกำรซือ้น ้ำมันดบิทีส่งูขึน้จำกรำคำน ้ำมันทีป่รับตวัสงูขึน้  

ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 30,486 ลำ้นบำท (ยอดเงนิกูย้มืระยะยำว

จ ำนวน 2,999 ลำ้นบำท และยอดเงนิกูย้มืระยะสัน้จ ำนวน 27,487 ลำ้นบำท) เมือ่เปรียบเทยีบกับยอดสิน้ปี 2564 

จ ำนวน 28,990 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงนิทุนใหเ้พียงพอกับภำระผูกพันในกำรช ำระเงนิอย่ำง

ตอ่เนือ่ง  

สว่นของเจำ้ของเพิม่ขึน้จ ำนวน 5,909 ลำ้นบำท ซึง่ปัจจัยหลกัมำจำกผลก ำไรส ำหรับงวด 3 เดอืนแรกของ   

ปี 2565 รวมถงึผลก ำไรทีย่ังไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของเงนิลงทนุจำกกำรถอืหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิ    

กำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  

  



 

 
บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2565 
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   งวด 3 เดอืน ปี 2565 งวด 3 เดอืน ปี 2564 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน (1,251) 3,346 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (517) (360) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 1,374 (2,608) 

 

ส ำหรับงวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมด ำเนินงำน

จ ำนวน 1,251 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผลกระทบเชงิลบจำกเงนิทุนหมุนเวยีน กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 

517 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรลงทนุในโครงกำรของโรงกลั่นและธรุกจิคำ้ปลกี กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

จ ำนวน 1,374 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญม่ำจำกเงนิกูย้มืสทุธ ิ

 



 

 
บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2565 
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อตัรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 14.9% 12.0%  

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 10.2% 7.1%  

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 108.8 50.6  

 
 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งและอตัรำสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ 31 ม.ีค. 2565 ณ 31 ธ.ค. 2564 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.0 0.8 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.2 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.2 1.5 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.1 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.2 1.5 

 
 

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 
10 พฤษภำคม 2565 


