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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สําหรับไตรมาส 1  ป 2552  
 
1. ขอมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
 

 
 ไตรมาส 1      

ป 2552 
ไตรมาส 1      
ป 2551 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น (พันบารเรลตอ
วัน) 

 
138.1 141.2 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน)  82 84 

อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร)  35.3 32.5 

คาการกลั่น (ดอลลารตอบารเรล)  8.48 6.95 

รายไดจากการขาย (ลานบาท)  33,484 53,540 

กําไรข้ันตน (ลานบาท)  3,812 3,019 

กําไรข้ันตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือม
ราคาและคาตัดจําหนาย, EBITDA (ลานบาท) 

 3,176 2,321 

กําไรสุทธิ (ลานบาท)  1,826 1,130 

กําไรตอหุน (บาท) (1)  0.5 0.4 

กําไรตอหุนปรับปรุง (บาท) (2)  0.5 0.3 

 
(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญเฉลี่ยในแตละชวงเวลา 

− ไตรมาส 1  ป 2551 2,610 million 
− ไตรมาส 1  ป 2552 3,461  million 
 

(2) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ ปจจุบัน 3,461 ลานหุน 
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2. ราคาอางอิงน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 
สรุปราคาเฉล่ีย Platts สิงคโปร ของราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูป 
 

หนวย: ดอลลารตอบารเรล 
 ไตรมาส 1      

ป 2552 
ไตรมาส 4      
ป 2551 

ไตรมาส 1      
ป 2551 

Dubai  44.3 52.6 91.4 

Tapis  48.4 59.7 102.5 

น้ํามันเบนซิน (ออกเทน 95)  54.8 56.3 105.1 

น้ํามันอากาศยาน / นํ้ามันกาด  55.4 74.7 114.2 

น้ํามันดีเซล (0.5%S)  53.2 70.3 114.4 

น้ํามันเตา (180 cs)  39.0 44.8 74.6 

LPG  39.4 47.9 73.4 

พาราไซลีน (ดอลลารตอตัน)  727 673 1,123 
เบนซิน (ออกเทน 95) – (ดอลลารตอ
ตัน) (1) 

 
466 479 894 

 
ที่มา: Mean of Platts Singapore and PCI  
(1) แปลงคาเปนดอลลารตอตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บารเรล 

 

ราคานํ้ามันดิบในไตรมาส 1 ป 2552 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 4 ป 2551 โดยราคาน้ํามันดิบดูไบใน
ไตรมาส 1 เคลื่อนไหวอยูในระดับ 40-50 ดอลลารตอบารเรล หรือเฉลี่ยที่ 44.3 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งคิดเปน 
16% ลดลงจากราคาเฉลี่ยสําหรับไตรมาส 4 ป 2551  ราคานํ้ามันทาปสเฉลี่ยอยูที่ 48.4 ดอลลารตอบารเรล 
หรือ 19% ต่ํากวาราคาเฉล่ียสําหรับไตรมาส 4 ป 2551  โดยถึงแมวาราคาเฉลี่ยนํ้ามันดิบในไตรมาสนั้นลดลง
จากไตรมาสกอนหนา ราคาน้ํามันดิบ ณ ส้ินสุดไตรมาส 1 ป 2552 นั้นเพ่ิมสูงขึ้นจากราคาน้ํามันดิบ ณ ปลายป 
2551  ราคาน้ํามันดิบดูไบปรับตัวสูงขึ้นจาก 37 ดอลลารตอบารเรล เปน 47 ดอลลารตอบารเรล ในขณะที่ราคา
น้ํามันดิบทาปสปรับตัวสูงขึ้นจาก 40 ดอลลารตอบารเรล เปน 50 ดอลลารตอบารเรล   

ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดก่ึงหนักก่ึงเบา ซึ่งไดแก น้ํามันดีเซล น้ํามันอากาศยาน ในไตรมาส 1 
ปรับตัวลดลงมากกวาราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคานํ้ามันเบนซินและนํ้ามันเตาปรับลดลงนอย
กวาราคาน้ํามันดิบที่ลดลง  สําหรับราคาขายนํ้ามันปโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศยังคงอยูภายใตการ
ควบคุมของรัฐบาล โดยมีราคาหนาโรงกลั่นที่ 11 บาทตอกิโลกรัม (310 ดอลลารตอตัน หรือประมาณ 27 
ดอลลารตอบารเรล)  

ราคาพาราไซลีน(Asian contract price) สําหรับไตรมาส 1 น้ันปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 4 ป 2551 
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3. การผลิตและคาการกล่ัน 
 

  
ไตรมาส 1      
ป 2552 

ไตรมาส 1      
ป 2551 

+ / (-) 

กําลังการกลั่น (พันบารเรลตอวัน)  177.0 177.0 - 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากล่ัน (พันบารเรล
ตอวัน) 

 138.1 141.2 (3.1) 

ผลิตภัณฑที่ไดจากโรงกลั่น (%)     

– นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  33.9% 34.8% (0.9)% 

– นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนัก (%)  50.2% 51.2% (1.0)% 

– นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก (%)  15.9% 14.0% 1.9% 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน)  82 84 (2) 

คาการกล่ัน (ดอลลารตอบารเรล)  8.48 6.95 1.53 
(1) ไมรวมรีฟอรเมตที่สงไปยังโรงงานอะโรเมติกส  
 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่นและปริมาณการผลิตพาราไซลีนสําหรับไตรมาส 1 ป 2552 น้ันต่ํากวา
ปริมาณการผลิตสําหรับชวงเดียวกันในปกอนหนาอยูเล็กนอย โดยอยูที่ระดับ 138.1 บารเรลตอวัน และ 
82,000 ตันตามลําดับ  

คาการกลั่นสําหรับไตรมาส 1 ป 2552 อยูที่ 8.48 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งสูงกวาไตรมาส 1 ป 2551 
ซึ่งมีคาการกลั่น 6.95 ดอลลารตอบารเรล โดยคาการกลั่นดังกลาวนั้นรวมถึงผลกําไรจากสต็อกน้ํามันอันเกิด
จากการที่ราคาน้ํามันไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในชวงไตรมาส  
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4. ผลประกอบการดานการเงินประจําไตรมาส 1 ป 2552 และ ไตรมาส 1 ป 2551 
 

                                                                         (หนวย: ลานบาท) 

  
ไตรมาส 1          
ป 2552 

ไตรมาส 1         
ป 2551 + / (-) 

รายไดจากการขาย            33,484            53,540            (20,056) 

ตนทุนขาย          (29,672)         (50,521)            20,849  

กําไรขั้นตน              3,812              3,019                  793  

คาใชจายในการขายและบริหาร            (1,126)            (1,180)                   54  

กําไรจากการขาย              2,686              1,839                  847  
บันทึก:        
- การกล่ันน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน               2,899               1,948                  951  
- ปโตรเคมี                (213)               (109)               (104) 

รายไดอ่ืน                    12                      7                      5  

กําไรจากการดําเนินงาน              2,698              1,846                  852  

สวนแบงกําไร                    66                    63                      3  

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได              2,764              1,909                  855  

ดอกเบี้ยรับ                      2                    14                   (12) 

ดอกเบี้ยจาย                (205)               (335)                 130  

กําไรกอนภาษีเงินได              2,561              1,587                  974  

คาใชจายภาษีเงินได                (735)               (457)                (278) 

กําไรสุทธิ              1,826              1,130                  696  
 

รายไดจากการขายและตนทุนขายสําหรับไตรมาส 1 ป 2552 น้ันลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 
2551 ซึ่งสะทอนถึงราคาเฉล่ียสําหรับน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปที่ลดลงเปนหลัก  กําไรขั้นตน 3,812 ลาน
บาทในไตรมาส 1 ป 2552  สูงกวากําไรขั้นตนสําหรับไตรมาส 1 ป 2551 ที่ 3,019 ลานบาท อันเน่ืองมาจาก
คาการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นเปนหลัก  

คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาส 1 ป 2552 ลดลงเปนจํานวน 54 ลานบาทจากชวง
เดียวกันในปกอนหนา เน่ืองมาจากคาใชจายในการสนับสนุนการขายและคาขนสงผลิตภัณฑน้ํามันลดลงเปน
หลัก 

กําไรจากการขายในสวนธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามันเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 951 ลานบาท
จากคาการกลั่นที่สูงข้ึน อยางไรก็ตามในสวนธุรกิจปโตรเคมีนั้นมีขาดทุนจากการขายในไตรมาส 1 ป 2552 ซึ่ง
คิดเปนขาดทุนเพิ่มขึ้น 104 ลานบาทจากไตรมาส 1 ป 2551 เน่ืองมาจากราคามิกซไซลีนซึ่งเปนวัตถุดิบ
สําหรับผลิตพาราไซลีนยังคงอยูในระดับที่สูง ประกอบกับปริมาณการขายและกําไรข้ันตนจากผลิตภัณฑเคมี
อ่ืนๆ น้ันปรับตัวลดลง 

ดอกเบี้ยจายสําหรับไตรมาส 1 ป 2552 ลดลง 39% จากไตรมาส 1 ป 2551 หรือเปนจํานวน 130 
ลานบาท อันเปนผลมาจากการลดลงของยอดหน้ีสิน รวมถึงอัตราดอกเบ้ียที่ปรับตัวลดลง 

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงสําหรับไตรมาส 1 คือ อัตรารอยละ 29 เนื่องจากรายไดบางสวนจากบริษัทฯ
รวมเปนรายไดซึ่งไมตองเสียภาษีเงินได   

จากเหตุผลดังกลาวขางตน สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2551 เปนจํานวน
รอยละ 62 โดยมีกําไรสุทธิ 1,826 ลานบาท เทียบกับ กําไรสุทธิ 1,130 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 
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5.  งบดุล 

 
                        (หนวย: ลานบาท ยกเวนหนวยรอยละ) 

  31 มี.ค.52 31 ธ.ค.51 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย         

-          สินทรัพยหมุนเวียน 22,199 18,434 3,765 20% 

-          สินทรัพยไมหมุนเวียน 35,900 36,636 (736) -2% 

รวมสินทรัพย 58,099 55,070 3,029 6% 

หน้ีสิน     

-          หน้ีสินหมุนเวียน 26,596 33,682 (7,086) -21% 

-          หน้ีสินไมหมุนเวียน 9,255 968 8,287 856% 

รวมหนี้สิน 35,851 34,650 1,201 3% 

สวนของผูถือหุน     

-          ทุนที่ออกและชําระแลว 17,075 17,075 - - 

-          สวนเกินมูลคาหุน 4,032 4,032 - - 

-          กําไรสะสม 1,023 (803) 1,826 227% 
-          สวนเกินจากการตีมูลคา

ยุติธรรม 111 108 3 3% 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 7 7 - - 

รวมสวนของผูถือหุน 22,248 20,420 1,828 9% 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 58,099 55,070 3,029 6% 
                        

ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2552 สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 3,765 ลานบาท จากส้ินป 2551 โดยหลัก
เนื่องมาจากยอดลูกหนี้และสินคาคงเหลือที่เพิ่มข้ึนอันปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่
ปรับตัวสูงขึ้น  

สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 736 ลานบาท อันเน่ืองมาจากยอดกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 2552 
สงผลใหยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 

สวนของหนี้สินระยะส้ันลดลงเปนจํานวน 7,086 ลานบาท จากการชําระคืนหนี้เงินกูหมุนเวียนระยะส้ัน
จํานวน 3,673 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 และหนี้เงินกูระยะยาวจํานวน 8,250 ลานบาทซึ่งถูกจัดประเภท
เปนหนี้สินหมุนเวียนในไตรมาส 4 ป 2551นั้นไดถูกจัดเปนเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในไตรมาส 1 ป 2552 ดัง
คําอธิบายตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 10  ในขณะที่เจาหน้ีในสวนกิจการที่เก่ียวของเพ่ิมขึ้น ซึ่งสวน
นี้เปนยอดเจาหน้ีสําหรับการซื้อนํ้ามันดิบเปนหลัก 

กําไรสะสมเพ่ิมขึ้นเทากับยอดกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 2552 จํานวน 1,826 ลานบาท  
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6.  อัตราสวนทางการเงิน 
 
 
อัตราสวนกําไร 
 

 
ไตรมาส 1      
ป 2552 

ไตรมาส 1      
ป 2551 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 11.4% 5.6% 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 5.5% 2.1% 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 15.5 6.9 

 
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน    
 

 31 มี.ค.52 31 ธ.ค.51 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.8 0.5 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.2 0.1 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.1 1.4 

อัตราสวนหนี้เงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.4 0.0 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.1 1.3 

 
ที่มาในการคํานวณ 
อัตราสวนกําไรขั้นตน    = กําไรขั้นตน /  รายไดจากการขาย 
อัตราสวนกําไรสุทธิ    = กําไรสุทธิ / รายไดจากการขาย 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย  = EBITDA / ดอกเบี้ยจาย 
อัตราสวนสภาพคลอง    = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทา + เงินลงทุนระยะส้ัน 

+ ลูกหน้ีการคา) / หน้ีสินหมุนเวียน 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจายรวม = หนี้เงินกูระยะส้ัน + หนี้เงินกูระยะยาว 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน  = หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียจายรวม / สวนของผูถือหุน 
อัตราสวนหนี้เงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน = หนี้เงินกูระยะยาว / สวนของผูถือหุน 
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียจาย – เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด)   / สวนของผูถือหุน 
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