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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สําหรับไตรมาส 1 ป 2553 
 
1. ขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
 

 
 ไตรมาส 1      

ป 2553 
ไตรมาส 1      
ป 2552 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น (พันบารเรลตอวัน)  115.9 138.1 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน)  80 82 

อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร)  32.9 35.3 

คาการกลั่น (ดอลลารตอบารเรล)  2.24 8.48 

รายไดจากการขาย (ลานบาท)  43,501 33,484 

กําไรข้ันตน (ลานบาท)  1,441 3,769 

กําไรข้ันตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือมราคาและคา
ตัดจําหนาย, EBITDA (ลานบาท) 

 
779 3,176 

กําไรสุทธิ (ลานบาท)  249 1,826 

กําไรตอหุน (บาท) (1)  0.07 0.53 

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

หนวย: ดอลลารตอบารเรล 
 ไตรมาส 1     

ป 2553 
ไตรมาส 1      
ป 2552 

ไตรมาส 4      
ป 2552 

น้ํามันดิบดูไบ  75.8 44.3 75.4 

น้ํามันดิบทาปส  79.5 48.4 77.8 

น้ํามันเบนซิน (ออกเทน 95)  88.5 54.8 80.5 

น้ํามันอากาศยาน / นํ้ามันกาด  85.2 55.4 82.8 

น้ํามันดีเซล (0.5%S)  84.8 53.2 81.7 

น้ํามันเตา (180 cs)  72.8 39.0 70.9 

LPG  64.4 39.4 58.0 

พาราไซลีน (ดอลลารตอตัน)  1,055 727 953 

เบนซิน (ออกเทน 95) – (ดอลลารตอตัน) (1)  752 466 684 

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

 ราคานํ้ามันดิบไตรมาส 1 ป 2553 เฉลี่ยอยูในระดับเดียวกับราคาน้ํามันดิบไตรมาส 4 ป 2552 หากแต
เปนระดับราคาที่สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา ราคานํ้ามันดิบดูไบสําหรับไตรมาสนี้
เคลื่อนไหวอยูในชวงราคา 70 - 80 ดอลลารตอบารเรล เฉลี่ยอยูที่ 75.8 ดอลลารตอบารเรล สูงกวาราคา
ไตรมาส 4 ปที่แลว ประมาณ 1% สําหรับน้ํามันดิบทาปสมีราคาเฉลี่ยอยูที่ 79.5 ดอลลารตอบารเรล สูงกวา
ราคาไตรมาส 4 ปที่แลว 2% 

 ราคาผลิตภัณฑโดยรวมในไตรมาสน้ีปรับตัวสูงข้ึน โดยที่ราคาน้ํามันอากาศยาน ราคาน้ํามันดีเซล 
และราคาน้ํามันเตาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3% - 4% จากไตรมาสกอน สวนราคาน้ํามันเบนซินปรับตัวสูงข้ึน
มากกวา ที่ประมาณ 10%  ทั้งนี้สงผลใหคาการกลั่นของอุตสาหกรรมในไตรมาสน้ีเพ่ิมสูงขึ้น สวนราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมเหลว (LPG) ยังคงอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล โดยราคาหนาโรงกลั่นในไตรมาส 1 เฉลี่ยอยูที่ 
11.1 บาทตอกิโลกรัม (336 ดอลลารตอตัน หรือ 29 ดอลลารตอ บารเรล)    

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สําหรับไตรมาส 1 ป 2553 อยูที่ 1,055 ดอลลารตอตัน 

ปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยจากไตรมาส 4 ป 2552  
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3. การผลิตและคาการกล่ัน 

 

  ไตรมาส 1      
ป 2553 

ไตรมาส 1     
ป 2552 

+ / (-) 

กําลังการกลั่น (พันบารเรลตอวัน)  177.0 177.0 - 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากล่ัน (พันบารเรลตอวัน)  115.9 138.1 -22.2 

ผลิตภัณฑที่ไดจากโรงกลั่น (%)     

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  32.6% 33.9% -1.3% 

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนัก (%)  51.8% 50.2% 1.6% 

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก (%)  15.6% 15.9% -0.3% 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน)  80 82 -2 

คาการกล่ัน (ดอลลารตอบารเรล)  2.24 8.48 -6.24 
(1) ไมรวมรีฟอรเมตที่สงไปยังโรงงานอะโรเมติกส  
  

น้ํามันดิบที่นําเขากล่ันในไตรมาส 1 ป 2553 อยูที่ 115,900 บารเรลตอวัน ปริมาณการกล่ันที่ลดลง

เปนผลมาจากการซอมบํารุงตามแผนงาน สําหรับหอกลั่นบรรยากาศ และ หนวย Hydrofiner ที่ตอเช่ือมกับหอ

กล่ันบรรยากาศชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคม นอกจากนี้ยังมีผลมาจากการออนตัวของคาการ

กล่ันอุตสาหกรรมอีกดวย  

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 1 ป 2553 อยูที่ 80,000 ตัน ซึ่งอยูในระดับการผลิตที่

ใกลเคียงกับในไตรมาส 1 ป 2552 ทั้งนี้ เน่ืองจากบริษัทมีการซอมบํารุงโรงกลั่น จึงทําใหไมคุมคาในการจะ

เพิ่มการผลิตพาราไซลีนในชวงนี้ 

คาการกลั่นโดยรวมของไตรมาส 1 ป 2553 อยูที่ 2.24 ดอลลารตอบารเรล เทียบกับ 8.48 ดอลลาร

ตอบารเรลในไตรมาส 1 ป 2552  คาการกล่ันที่ลดลงเปนผลมาจากการคาการกลั่นของอุตสาหกรรมที่ลดลง 

ประกอบกับการไมมีผลกําไรจากสตอกนํ้ามันอยางมากเหมือนกับในไตรมาส 1 ป 2552     
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4. ผลประกอบการดานการเงินประจําไตรมาส 1 ป 2553 และไตรมาส 1 ป 2552 

                                                                           (หนวย: ลานบาท) 

  
ไตรมาส 1      
ป 2553 

ไตรมาส 1     
ป 2552 

+ / (-) 

รายไดจากการขาย  43,501 33,484  10,017 

ตนทุนขาย  (42,060) 
        

(29,715) (12,345) 

กําไรขั้นตน  1,441         3,769 (2,328) 

คาใชจายในการขาย   (1,064) (988) (76) 

คาใชจายในการบริหาร   (90) (95) 5 

กําไรจากการขาย  287         2,686 (2,399) 
บันทึก:     
- การกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน  138 2,899 (2,761) 
- ปโตรเคมี  149 (213) 362 

รายไดอ่ืน  12 
                    

12  - 

กําไรจากการดําเนินงาน  299 2,698 (2,399) 

สวนแบงกําไร  81 
                  

66 15 

กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได  380         2,764 (2,384) 

ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ  (75) (203) 128 

กําไรกอนภาษีเงินได  305         2,561 (2,256) 

คาใชจายภาษีเงินได  (56) 
            

(735)  679 

กําไร/(ขาดทนุ)สุทธิ  249 1,826 (1,577) 
 

ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและมีตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2552 
เนื่องมาจากระดับราคาน้ํามันดิบและราคาผลิตภัณฑที่ปรับตัวสูงข้ึน หักกับการที่บริษัทฯ มียอดปริมาณขาย

ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ลดลง บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจํานวน 1,441 ลานบาท ลดลง 2,328 ลานบาทจาก

ไตรมาส 1 ป 2552 สะทอนใหเห็นถึงคาการกลั่นและปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่นที่ลดลง  

คาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2553 มีจํานวน 1,154 ลานบาท สูงข้ึน

เล็กนอยจากไตรมาส 1 ป 2552 

บริษัทฯ มีกําไรจากการขายสําหรับไตรมาส 1 ป 2553 ลดลง 2,399 ลานบาท เปนผลจากกําไรจาก

การขายของสวนธุรกิจการกลั่นและการจัดจําหนายน้ํามันลดลง 2,761 ลานบาท และจากกําไรจากการขาย
ของสวนธุรกิจปโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น 362 ลานบาท สวนธุรกิจปโตรเคมีมีกําไรจากการขายที่สูงขึ้นเน่ืองจากการ

ปรับตัวสูงขึ้นของกําไรขั้นตนของพาราไซลีน และผลิตภัณฑเคมีอ่ืนๆ 

ตนทุนทางการเงินสุทธิลดลง 128 ลานบาท หรือคิดเปน 63% จากไตรมาส 1 ป 2552 เปนผลมา
จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง  

บริษัทฯ มีอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง 18.5% ในไตรมาส 1 ป 2553 เนื่องมาจากสวนแบงกําไรใน

บริษัทรวม  

ปจจัยทั้งหมดที่กลาวมานี้ทําใหบริษัทฯ มียอดกําไรสุทธิ 249 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 เทียบ

กับยอดกําไรสุทธิ 1,826 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552   
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5.  งบดุล 

 
                        (หนวย: ลานบาท ยกเวนหนวยรอยละ) 

  
ณ 31 มี.ค. 

53 
ณ 31 ธ.ค. 

52 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย         

-          สินทรัพยหมุนเวียน 23,609 26,372 (2,763) (10%) 

-          สินทรัพยไมหมุนเวียน 35,912 35,643 269 1% 

รวมสินทรัพย 59,521 62,015 (2,494) (4%) 

หนี้สิน     

-          หน้ีสินหมุนเวียน 28,712 31,516 (2,804) (9%) 

-          หน้ีสินไมหมุนเวียน 6,464 6,424 40 1% 

รวมหนี้สิน 35,176 37,940 (2,764) (7%) 

สวนของผูถือหุน     

-          ทุนที่ออกและชําระแลว 17,075 17,075 - - 

-          สวนเกินมูลคาหุน 4,032 4,032 - - 

-          กําไรสะสม 3,031 2,782 249 9% 
-          สวนเกินจากการตีมูลคา

ยุติธรรม 200 179 21 12% 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 7 7 - - 

รวมสวนของผูถือหุน 24,345 24,075 270 1% 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 59,521 62,015 (2,494) (4%) 
                        

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 2,763 ลานบาทจากยอด ณ ส้ินป 
2552 โดยหลักเน่ืองมาจากบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือและยอดเงินสดที่ลดลง ยอดสินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 
269 ลานบาท เนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของยอดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่เปนการลงทุนเบ้ืองตนสําหรับ
โครงการยูโร 4 (Euro 4) 

บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนลดลง 2,804 ลานบาท จากการลดลงของยอดเงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 
3,739 ลานบาท สวนยอดหนี้สินไมหมุนเวียนไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก  ทั้งนี้ในยอดหน้ีสินรวม บริษัทฯ มี
เงินกูทั้งส้ินจํานวน 24,419 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ัน (รวมตั๋วแลกเงิน) จํานวน 18,624 ลาน
บาท เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันจํานวน 295 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 5,500 ลาน
บาท 

สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 270 ลานบาท เปนผลมาจากยอดกําไรสุทธิ ไตรมาส 1 จํานวน 249 
ลานบาท และสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมที่เพ่ิมข้ึน 21 ลานบาท 
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6.  อัตราสวนทางการเงิน 
 
 
อัตราสวนกําไร 
 

 
ไตรมาส 1      
ป 2553 

ไตรมาส 1      
ป 2552 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 3.3% 11.3% 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 0.6% 5.5% 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 9.2 15.5 

 
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน    
 

 ณ 31 มี.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 52 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.8 0.8 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.2 0.2 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.0 1.2 

อัตราสวนหนี้เงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน 
(เทา) 

0.2 0.2 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.0 1.1 

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

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

เทียบเทาเงินสด) / สวนของผูถือหุน 
 

 
 
 
 
ชื่อ: โรเบิรต ไมเคิล คูเปอร 
ตําแหนง: กรรมการผูจัดการ 
วันที่: 13 พฤษภาคม 2553 


