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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาสสาม ปี )**+ และระยะเวลา , เดือนสิ.นสุด 01 กนัยายน )**+  
 

2. ข้อมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที6สําคัญ 
 

  ไตรมาส 3      
ปี 2554 

ไตรมาส 3      
ปี 2553 

 งวด 9 เดอืน 
ปี 2554 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2553 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  105.8 119.2  123.5 120.3 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  58 69  284 223 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  30.1 31.7  30.3 32.3 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  (0.5) 1.9  5.3 2.0 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  46,421 42,575  163,520 131,733 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  250 903  7,923 3,001 

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

 

(732) 253 

 

5,655 993 

กาํไร/(ขาดทุน)สาํหรับงวด (ลา้นบาท)  (688) (140)  3,099 (194) 

กาํไร/(ขาดทุน)ตอ่หุน้ (บาท) (1)  (0.20) (0.04)  0.90 (0.06) 

 

(1) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น 
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). ราคาอ้างองินํ.ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

สรุปราคาเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
 ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 3      

ปี 2554 
ไตรมาส 3      
ปี 2553 

ไตรมาส 2      
ปี 2554 

 งวด 9 เดอืน 
ปี 2554 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2553 

ดูไบ  107.1 73.9 110.7  106.1 76.0 

ทาปิส  118.9 79.1 123.7  117.4 79.9 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 23)  
124.5 82.5 125.0 

 
120.9 86.1 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
125.8 86.8 131.1 

 
125.9 87.3 

นํ
ามนัดีเซล (0.5% กาํมะถนั)  
124.7 86.3 130.2 

 
124.5 86.8 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
101.5 69.1 102.1 

 
98.5 71.1 

LPG  75.1 54.5 81.3  77.4 60.2 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  
1,532 913 1,598 

 
1,561 992 

เบนซิน (ออกเทน 23) – (ดอลลาร์
ต่อตนั) (1)

 

 

1,058 701 1,063 

 

1,027 732 

ที�มา: ค่าเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์และ PCI  
(1) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย � ตัน = �.� บาร์เรล 

นํ�ามนัดิบไตรมาส ! ปี "##$ ปรับราคาสูงขึ�นอยา่งตอ่เนื�องจากไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ โดยนํ�ามนัดิบดูไบ
และทาปิสเคลื�อนไหวอยูใ่นช่วงราคา ./# - .". ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล นํ�ามนัดิบดูไบเฉลี�ยอยูที่� ./1.. ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
และราคานํ� ามนัดิบทาปิสเฉลี�ยอยูที่� ..3.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงกวา่ราคาในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ $# 
และร้อยละ #/ ตามลาํดบั  

ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส ! ปี "##$ ปรับตวัสูงขึ�นสอดคลอ้งกบัราคานํ� ามนัดิบ  และราคานํ� ามนั
สาํเร็จรูปปรับตวัสูงขึ�นร้อยละ  !3-#. โดยเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ ส่วนราคาควบคมุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ในประเทศไทยหลงัจากเริ�มใชร้าคาใหม่ตั�งแตเ่ดือนมกราคม ปี "##$ นั�น ปรับตวัสูงเป็น ?$./ ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล (1!4 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส ! ปี "##$ โดยขึ�นจาก "4.$ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  (!$/ ดอลลาร์ตอ่ตนั) ใน
ไตรมาส ! ปี "##! หรือสูงขึ�นคิดเป็นร้อยละ ..3 

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส ! ปี "##$ อยูที่� .,#!" ดอลลาร์ตอ่ตนั เพิ�มขึ�น 
ร้อยละ ?3  จากไตรมาส ! ปี "##!  

 
 



   

 3

0. การผลติและค่าการกลั6น 
 

  
ไตรมาส 3      
ปี 2554 

ไตรมาส 3      
ปี 2553 

+ / (-)  
งวด 9 เดอืน 

ปี 2554 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2553 
+ / (-) 

กาํลงัการกลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  177.0 177.0 -  177.0 177.0 - 

ปริมาณนํ�ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น 

 (พนับาร์เรลต่อวนั) 
 105.8 119.2 (13.4)  123.5 120.3 3.2 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  58 69 (11)  284 223 61 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  (0.5) 1.9 (2.4)  5.3 2.0 3.3 

ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโรงกลั�น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  35.8% 34.9% 0.9%  35.3% 34.0% 1.3% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  51.6% 52.4% (0.8%)  51.3% 51.7% (0.4%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  12.6% 12.7% (0.1%)  13.4% 14.3% (0.9%) 
(1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
 

นํ�ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�นในไตรมาส ! ปี "##$ เมื�อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนั ปี "##! ลดลง .!,$// บาร์เรลต่อ
วนั เนื�องมาจากการที�โรงกลั�นนํ�ามนัศรีราชาหยดุดาํเนินการกลั�น เพื�อการซ่อมบาํรุงตามแผนและการต่อเชื�อมระบบ
ของโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ�ามนันบัตั�งแต่วนัที� .? กนัยายน "##$    และดว้ยเหตุผลเดียวกนัตามที�กล่าวขา้งตน้ 
ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส ! ปี "##$ ลดลงเป็น #3  พนัตนั จาก ?4 พนัตนัในไตรมาส ! ปี "##!   

คา่การกลั�นโดยรวมของไตรมาส ! ปี "##$ อยูที่� -/.# ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล เทียบกบั ..4 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลใน
ไตรมาส ! ปี "##! คา่การกลั�นที�ลดลงนั�นเป็นผลมาจากขาดทุนสตอ็กนํ�ามนัที�สูงขึ�นและคา่การกลั�นของอุตสาหกรรม
ที�ปรับตวัลดลง แมจ้ะไดร้วมปัจจยับวกจากการเปลี�ยนแปลงราคาควบคมุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในเดือน
มกราคม ปี "##$ แลว้ก็ตาม ทั�งนี�ความผนัผวนของราคานํ�ามนัดิบมกัจะส่งผลตอ่คา่การกลั�นโดยรวมอนัเนื�องมาจาก
กาํไรขาดทุนจากสต๊อกนํ�ามนั  ในไตรมาส ! ปี "##$ ราคานํ�ามนัดิบไดป้รับตวัลดลงในจาํนวนที�มากกวา่การลดลงใน
ไตรมาส ! ปี "##!  ทาํใหเ้กิดการขาดทุนจากสต๊อกนํ� ามนัและส่งผลใหก้าํไรจากคา่การกลั�นโดยรวมลดลง 

สดัส่วนของนํ�ามนัสาํเร็จรูปที�ไดจ้ากโรงกลั�นในไตรมาส 9 ปี :33; เฉลี�ยคงอยูใ่นระดบัเดียวกนัเมื�อเทียบกบั 
ไตรมาส 9 ปี :339 
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+. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส 0 ปี )**+ และ ปี )**0 

                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 3      
ปี 2554 

ไตรมาส 3      
ปี 2553 

+ / (-)  
งวด 9 เดอืน 

ปี 2554 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2553 
+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  

          
46,421  

          
42,575  

             
3,846   

          
163,520  

       
131,733  

           
31,787  

ตน้ทุนขาย  

        
(46,171) 

        
(41,672) 

            
(4,499)  

       
(155,597) 

      
(128,732) 

          
(26,865) 

กําไรขั�นต้น  

               

250  

                 

903  

               

(653)  

              

7,923  

           

3,001  

             

4,922  

คา่ใชจ่้ายในการขาย  

          
(1,068) 

           
(1,077) 

                  
9   

             
(3,153) 

          
(3,224) 

                
71  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  

                
(96) 

                
(84) 

                 
(12)  

                
(291) 

              
(293) 

                    
2  

กําไร/(ขาดทุน)จากการขาย  

              

(914) 

              

(258) 

               

(656)  

              

4,479  

              

(516) 

             

4,995  

บันทึก:                             

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  

              
(931) 

                  
(1) 

              
(930)  

               
3,004  

              
(157) 

             
3,161  

- ปิโตรเคมี  

                  
17  

              
(257) 

                
274   

               
1,475  

              
(359) 

             
1,834  

รายไดอื้�น  

                  
18  

                  
21  

                   
(3)  

                    
55  

                  
53  

                    
2  

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  

              
(204) 

                
(98) 

               
(106)  

                
(497) 

              
(260) 

               
(237) 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  

                  
59  

                  
54  

                    
5   

                  
214  

               
198  

                  
16  

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน  

                  
28  

                  
40  

                 
(12) 

 

                    
72  

               
109  

 
(37)  

กําไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  

          

(1,013) 

              

(241) 

               

(772)  

            

4,323  

              

(416) 

             

4,739  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

               
325  

                
101  

                
224   

             
(1,224) 

               
222  

            
(1,446) 

กําไร/(ขาดทุน)สําหรับงวด  

              

(688) 

              

(140) 

               

(548)  

              

3,099  

              

(194) 

             

3,293  

ผลกาํไร/(ขาดทุน)จากการวดั
มูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย  

                
(30) 

                  
43  

                 
(73) 

 

                  
(10) 

                  
44  

      
(54) 

กําไร/(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด  

              

(718) 

              

(97) 

               

(621) 
 

             

3,089  

              

(150) 

             

3,239  

 

รายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายในไตรมาส ! ปี "##$ นั�นเพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัไตรมาส ! ปี "##! ซึ�ง
เนื�องมาจากระดบัราคานํ�ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑที์�ปรับตวัสูงขึ�น ทั�งที�ยอดปริมาณขายผลิตภณัฑล์ดลง  บริษทัฯ 
มีกาํไรขั�นตน้ในไตรมาส ! ปี "##$ จาํนวน "#/ ลา้นบาท ลดลง ?#! ลา้นบาทจากไตรมาส ! ปี "##! สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
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คา่การกลั�นที�ลดลง  ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นผลจากการขาดทุนจากสตอ็กนํ�ามนัที�เพิ�มขึ�น ในขณะที�ส่วนตา่งราคาพาราไซลีน
ไดเ้พิ�มขึ�น  

คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาสที� ! ปี "##$ มีจาํนวน .,.?$ ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน ! 
ลา้นบาท จากไตรมาส !  ปี "##! 

บริษทัฯ ขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส ! ปี "##$ เพิ�มขึ�น ?#? ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัไตรมาส ! ปี "##!  
โดยเป็นผลมาจากผลขาดทุนส่วนธุรกิจการกลั�นและการจดัจาํหน่ายนํ
ามนัที�เพิ�มขึ
น 29? ลา้นบาท  แมว้า่กาํไรส่วน
ธุรกิจปิโตรเคมีไดเ้พิ�มขึ
น :@; ลา้นบาทก็ตาม 

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิเพิ�มขึ�น ./? ลา้นบาท ในไตรมาส ! ปี "##$ เมื�อเทียบกบัไตรมาส ! ปี "##! โดยส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากอตัราดอกเบี�ยและเงินกูย้มืที�เพิ�มขึ�น   

เมื�อเทียบกบัไตรมาส 9 ปี :339 รายไดอ้ื�นที�มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงานในไตรมาสนี
ลดลง ." ลา้นบาท 
ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมีรายไดจ้ากการขายที�ดินในไตรมาส 9 ปี :33; แตก็่ยงันอ้ยกวา่คา่ตอบแทนที�ไดรั้บจากการเวนคืน
ที�ดินจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ในไตรมาส 9 ปี :339 

สาํหรับไตรมาส 9 ปี :33;  ผลขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้าํนวน C,?C9 ลา้นบาทไดร้วมส่วนแบง่กาํไรในบริษทั
ร่วมเป็นจาํนวน 32 ลา้นบาทไวแ้ลว้  ทั
งนี
หากไม่รวมส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมเขา้มาคดิ อตัราภาษีเงินไดจ้ะคาํนวณ
ไดอ้ยูที่�ร้อยละ 9? 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ซึ�งส่งผลใหบ้ริษทัฯขาดทุนสุทธิ ?33 ลา้นบาทในไตรมาส ! ปี "##$ เมื�อเทียบกบั
ขาดทุนสุทธิ .$/ ลา้นบาทในไตรมาส ! ปี "##! 
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*.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

  ณ 30 ก.ย. 54 ณ 31 ธ.ค. 53 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 28,680 29,072 (392) (1%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 38,291 37,686 605 2% 

รวมสินทรัพย ์ 66,971 66,758 213 0% 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน 24,611 24,894 (283) (1%) 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 15,728 16,935 (1,207) (7%) 

รวมหนี
 สิน 40,339 41,829 (1,490) (4%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม 5,284 3,571 1,713 48% 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้
ถือหุน้ 234 244 (10) (4%) 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 26,632 24,929 1,703 7% 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 66,971 66,758 213 0% 

                       

ณ วนัที� !/ กนัยายน "##$ บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง !4" ลา้นบาทจากยอด ณ สิ�นปี "##! โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�ลดลงมากกวา่ยอดสินคา้คงเหลือที�เพิ�มขึ�น
ถึงแมว้า่ยอดจาํนวนปริมาณสินคา้คงเหลือจะลดลงก็ตาม  ส่วนยอดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�เพิ�มขึ�น ?/# ลา้นบาทเป็น
ผลหลกัมาจากการลงทุนที�โรงกลั�นในโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ
ามนั ที�มากกวา่การตดัจ่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

บริษทัฯ มีหนี� สินรวมลดลง .,$4/ ลา้นบาท  เนื�องจากยอดเจา้หนี�การคา้ที�ลดลงจาํนวน #,333 ลา้นบาท 
ในขณะที�ยอดเงินกูย้มืเพิ�มขึ�นจาํนวน $,"11 ลา้นบาท  ทั�งนี�ยอดเจา้หนี�การคา้ที�ลดลงเป็นผลมาจากปริมาณการซื�อ
นํ�ามนัดิบที�ลดลงเนื�องจากโรงกลั�นนํ�ามนัศรีราชาหยดุดาํเนินการกลั�น เพื�อการซ่อมบาํรุงตามแผน 
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ณ วนัที� !/ กนัยายน "##$ บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม !",/"/ ลา้นบาท ประกอบดว้ยยอดเงินกูยื้มระยะสั�น 
.1,?./ ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว .$,$./ ลา้นบาท สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั�นนั�นยงัไดร้วมยอดตัHวแลก
เงิน !,/.# ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะสั�นระหวา่งกนั "3/ ลา้นบาทเขา้ไวด้ว้ย 

ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ
นจาํนวน C,@?9 ลา้นบาท จากกาํไรสาํหรับงวด 2 เดือนปี :33; โดยหกัการจ่ายเงินปัน
ผลเพิ�มเติมสาํหรับปี :339 และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี :33; ทั
งสิ
นจาํนวน C,9E; ลา้นบาทที�จ่ายในไตรมาส : 
และ 9 ปี :33; ตามลาํดบั 
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<.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 3      
ปี 2554 

ไตรมาส 3     
ปี 2553 

ไตรมาส 2      
ปี 2554  

งวด 9 เดอืน 
ปี 2554 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2553 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 0.5% 2.1% 3.5%  4.8% 2.3% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) (1.5%) (0.3%)  1.0%  1.9% (0.1%) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) (3.5) 2.6 7.9  11.2 3.7 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 30 ก.ย. 54 ณ 31 ม.ิย. 54 ณ 31 ธ.ค. 53 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.2 1.2 1.2 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 0.3 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.2 1.0 1.1 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.5 0.6 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.2 1.0 1.1 

 

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

เทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
 
 
 
ชื�อ:  ซี จอห์น  อทันสั 
ตาํแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการ 
วนัที�:   .$ พฤศจิกายน "##$ 


