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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาสสอง ปี 2554 และระยะเวลา 6 เดือนสิ.นสุด 30 มิถุนายน 2554  
 

1. ข้อมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที7สําคัญ 
 

  ไตรมาส 2      
ปี 2554 

ไตรมาส 2      
ปี 2553 

 งวด 6 เดอืน 
ปี 2554 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2553 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  132.0 125.8  132.4 120.9 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  118 74  226 154 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  30.3 32.4  30.4 32.7 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  3.4 1.8  7.6 2.0 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  58,390 45,656  117,099 89,158 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  2,055 674  7,674 2,098 

กาํไรขั
นตน้ก่อนดอกเบี
ย ภาษี และคา่เสื�อมราคา
และค่าตดัจาํหน่าย, EBITDA (ลา้นบาท) 

 

1,404 (39) 

 

6,387 740 

กาํไร/(ขาดทนุ)สาํหรับงวด (ลา้นบาท)  611 (303)  3,787 (54) 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) (1)  0.18 (0.09)  1.09 (0.02) 

 

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

สรุปราคาเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
 ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 2      

ปี 2554 
ไตรมาส 2      
ปี 2553 

ไตรมาส 1      
ปี 2554 

 งวด 6 เดอืน 
ปี 2554 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2553 

ดูไบ  110.7 78.1 100.5  105.6 77.0 

ทาปิส  123.7 81.2 109.5  116.6 80.4 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 95)  
125.0 87.5 113.1 

 
119.1 88.0 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
131.1 89.9 120.7 

 
125.9 87.5 

นํ
ามนัดีเซล (0.5% กาํมะถนั)  
130.2 89.5 118.7 

 
124.4 87.1 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
102.1 71.4 91.9 

 
97.0 72.1 

LPG  81.3 61.9 75.9  78.6 63.1 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  
1,598 1,007 1,552 

 
1,575 1,031 

เบนซิน (ออกเทน 95) – (ดอลลาร์
ต่อตนั) (1)

 

 

1,063 744 961 

 

1,012 748 

 

ที�มา: ค่าเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์และ PCI  
(1) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บาร์เรล 

นํ�ามนัดิบไตรมาส 2 ปี 2554 ปรับราคาสูงขึ�นอยา่งตอ่เนื�องจากไตรมาสที�แลว้ โดยนํ�ามนัดิบดูไบและทาปิส
เคลื�อนไหวอยูใ่นช่วงราคา 107 - 129 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล นํ�ามนัดิบดูไบเฉลี�ยอยูที่� 110.7 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล และราคา
นํ�ามนัดิบทาปิสเฉลี�ยอยูที่� 123.7 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล สูงกวา่ราคาในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 42 และร้อยละ 
52 ตามลาํดบั  

ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2554 ปรับตวัสูงขึ�นสอดคลอ้งกบัราคานํ� ามนัดิบ  โดยเมื�อเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ ราคานํ�ามนัเบนซิน นํ�ามนัอากาศยาน ราคานํ�ามนัดีเซล และนํ�ามนัเตาปรับตวัสูงขึ�นร้อยละ  
43-46  ส่วนราคาควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศไทยหลงัจากเริ�มใชร้าคาใหม่ตั�งแตเ่ดือนมกราคม ปี 
2554 นั�น ปรับตวัสูงขึ�นจาก 29.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (334 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส 2 ปี 2553 มาเป็น 68.8 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล (794 ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส 2 ปี 2554 หรือสูงขึ�นคิดเป็นร้อยละ 137  

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2554 อยูที่� 1,598 ดอลลาร์ตอ่ตนั เพิ�มขึ�น 
591 ดอลลาร์ตอ่ตนั จากไตรมาส 2 ปี 2553  
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3. การผลติและค่าการกลั7น 
 

  
ไตรมาส 2      
ปี 2554 

ไตรมาส 2      
ปี 2553 

+ / (-)  
งวด 6 เดอืน 

ปี 2554 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2553 
+ / (-) 

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

ปริมาณนํ�ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น 

 (พนับาร์เรลต่อวนั) 
 132.0 125.8 6.2  132.4 120.9 11.5 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  118 74 44  226 154 72 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  3.4 1.8 1.6  7.6 2.0 5.6 

ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโรงกลั�น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  35.6% 34.3% 1.3%  35.0% 33.5% 1.5% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  49.4% 51.1% (1.7%)  51.2% 51.4% (0.2%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  15.0% 14.6% 0.4%  13.8% 15.1% (1.3%) 
(1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
 

นํ�ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�นในไตรมาส 2 ปี 2554 เมื�อเทียบกบั ไตรมาส 2 ปี 2553 เพิ�มขึ�น 6,200 บาร์เรลต่อวนั 
เนื�องมาจากคา่การกลั�นของอุตสาหกรรมโดยรวมที�ปรับตวัดีขึ�น ประกอบกบักาํไรการผลิตพาราไซลีนที�เพิ�มขึ�น  จึงทาํ
ใหป้ริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 2 ปี 2554 เพิ�มขึ�นเป็น 118 พนัตนั จาก 74 พนัตนัในไตรมาส 2 ปี 2553 

คา่การกลั�นโดยรวมของไตรมาส 2 ปี 2554 อยูที่� 3.4 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล เทียบกบั 1.8 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลใน
ไตรมาส 2 ปี 2553 อนัเป็นผลมาจากกาํไรจากสตอ็กนํ�ามนั และค่าการกลั�นของอุตสาหกรรมที�ปรับตวัสูงขึ�น ซึ�งรวมถึง
ปัจจยับวกจากการเปลี�ยนแปลงราคาควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในเดือนมกราคม ปี 2554 นอกจากนี�ตามที�
ทราบกนัว่าความผนัผวนของราคานํ�ามนัดิบมกัจะส่งผลต่อคา่การกลั�นโดยรวมอนัเนื�องมาจากกาํไรขาดทุนจากสต๊อก
นํ�ามนัและในไตรมาส 2 ปี 2554 ราคานํ�ามนัดิบไดป้รับตวัสูงขึ�น ทาํใหเ้กิดการกาํไรจากสต๊อกนํ�ามนัและส่งผลใหเ้กิด
การกาํไรจากคา่การกลั�นโดยรวม 

สดัส่วนของนํ�ามนัสาํเร็จรูปที�ไดจ้ากโรงกลั�น ในครึ� งปีแรกปี 2554 เฉลี�ยคงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัในครึ� งปี
แรกปี 2553 
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4. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส 2 ปี 2554 และ ปี 2553 

                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 2      
ปี 2554 

ไตรมาส 2      
ปี 2553 

+ / (-)  
งวด 6 เดอืน 

ปี 2554 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2553 
+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  58,390 45,656 12,734  117,099 89,158 27,941 

ตน้ทุนขาย  (56,335) (44,982) (11,353)  (109,425) (87,060) (22,365) 

กําไรขั�นต้น  2,055 674 1,381  7,674 2,098 5,576 

คา่ใชจ่้ายในการขาย  (1,068) (1,102) 34  (2,085) (2,147) 62 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  (93) (117) 24  (195) (208) 13 

กําไร/(ขาดทุน)จากการขาย  894 (545) 1,439  5,394 (257) 5,651 

บันทึก:         

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  538 (295) 833  3,936 (156) 4,092 

- ปิโตรเคมี  356 (250) 606  1,458 (101) 1,559 

รายไดอื้�น  29 19 10  37 31 6 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  (176) (87) (89)  (293) (162) (131) 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  83 64 19  155 144 11 

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน  - 69 (69)  43 69 (26) 

กําไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  830 (480) 1,310  5,336 (175) 5,511 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (219) 177 (396)  (1,549) 121 (1,670) 

กําไร/(ขาดทุน)สําหรับงวด  611 (303) 914  3,787 (54) 3,841 

ผลกาํไร/(ขาดทุน)จากการวดั
มูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย  15 (20) 35  20 1 19 

กําไร/(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด  626 (323) 949  3,807 (53) 3,860 

 

รายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายในไตรมาส 2 ปี 2554 นั�นเพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2553 ซึ�ง
เนื�องมาจากระดบัราคานํ�ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑที์�ปรับตวัสูงขึ�น พร้อมกบัยอดปริมาณขายผลิตภณัฑที์�สูงขึ�นดว้ย 
บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2554 จาํนวน 2,055 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,381 ลา้นบาทจากไตรมาส 2 ปี 2553 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคา่การกลั�นที�สูงขึ�น  ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นผลหลกัมาจากกาํไรจากสตอ็กนํ� ามนัที�เพิ�มขึ�น และส่วนต่าง
ราคาพาราไซลีนที�ดีขึ�น  

คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาสที� 2 ปี 2554 มีจาํนวน 1,161 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 58 
ลา้นบาท จากไตรมาส 2  ปี 2553 
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บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2554 อยูที่� 894 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,439 ลา้นบาท จาก      
ไตรมาส 2 ปี 2553 เป็นผลจากการขายทั�งส่วนธุรกิจการกลั�นและการจดัจาํหน่ายนํ�ามนั และจากส่วนธุรกิจปิโตรเคมีที�
เพิ�มขึ�น 833 ลา้นบาท และ 606 ลา้นบาทตามลาํดบั  

สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2554 บริษทัฯไมมี่รายไดอื้�นที�มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงาน ในขณะที�ไตรมาส 2 ปี 2553 
บริษทัฯ ไดรั้บผลจากดอกเบี�ยที�ไดรั้บจากภาษีมูลค่าเพิ�มขอคืนจากกรมสรรพากร จาํนวน 69 ลา้นบาท  

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิเพิ�มขึ�น 89 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอตัราดอกเบี�ย
ที�เพิ�มขึ�น   

บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2554 เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 219 ลา้นบาท เนื�องจากกาํไร
สาํหรับงวดที�เพิ�มขึ�น  ทั�งนี�อตัราภาษีเงินไดบ้ริษทัฯคาํนวณไดเ้ท่ากบัร้อยละ 30   

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสาํหรับงวดจาํนวน 611 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2554 
เทียบกบัขาดทุนสาํหรับงวดจาํนวน 303 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2553  
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5.  งบดลุ 
 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

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

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 36,868 29,072 7,796 27% 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 37,194 37,686 (492) (1%) 

รวมสินทรัพย ์ 74,062 66,758 7,304 11% 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน 30,362 24,894 5,468 22% 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 15,657 16,935 (1,278) (8%) 

รวมหนี
 สิน 46,019 41,829 4,190 10% 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม 6,664 3,571 3,093 87% 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้
ถือหุน้ 265 244 21 9% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 28,043 24,929 3,114 12% 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 74,062 66,758 7,304 11% 

                       

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มนุเวยีนเพิ�มขึ�น 7,796 ลา้นบาทจากยอด ณ สิ�นปี 2553 
ส่วนมากเนื�องมาจากบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือและยอดลูกหนี�การคา้ที�เพิ�มขึ�น สอดคลอ้งกบัราคานํ�ามนัดิบและ
ผลิตภณัฑ์ที�สูงขึ�น และยอดปริมาณขายที�เพิ�มขึ�น รวมทั�งยอดภาษขีอคืนที�เพิ�มขึ�น เนื�องจากเงินชดเชยสนบัสนุนราคา
นํ�ามนัดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ยอดสินทรัพยไ์มห่มุนเวียนลดลง 492 ลา้นบาทเป็นผลหลกัมาจาก  
บริษทัฯ ไดต้ดัจ่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นสดัส่วนที�มากกวา่การลงทนุเพิ�มในโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ�ามนั 

บริษทัฯ มีหนี� สินรวมเพิ�มขึ�น 4,190 ลา้นบาท  เนื�องจากยอดเจา้หนี�การคา้ที�เพิ�มขึ�นจาํนวน 2,776 ลา้นบาท 
และยอดเงินกูย้มืเพิ�มขึ�นจาํนวน 1,330 ลา้นบาท  ทั�งนี�ยอดเจา้หนี�การคา้ที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากราคานํ�ามนัดิบและปริมาณ
การซื�อที�สูงขึ�น 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม 29,073 ลา้นบาท ประกอบดว้ยยอดเงินกูยื้มระยะสั�น 
14,698 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว 14,375 ลา้นบาท สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั�นนั�นยงัไดร้วมยอดตัHวแลก
เงิน 3,242 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระหวา่งกนั 171 ลา้นบาทเขา้ไวด้ว้ย 
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ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ
นจาํนวน 3,114 ลา้นบาท จากกาํไรสาํหรับงวด 6 เดือนปี 2554 โดยหกัการจ่ายเงินปัน
ผลเพิ�มเติมสาํหรับปี 2553 จาํนวน 692 ลา้นบาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 8

6.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 2      
ปี 2554 

ไตรมาส 2     
ปี 2553 

ไตรมาส 1      
ปี 2554  

งวด 6 เดอืน 
ปี 2554 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2553 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 3.5% 1.5% 9.6%  6.6% 2.4% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) 1.0% (0.7%) 5.4%  3.2% (0.1%) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) 7.9 (0.4) 41.9  21.6 4.3 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

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

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.2 1.3 1.2 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 0.3 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 1.0 0.9 1.1 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.6 0.6 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.0 0.9 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:  โรเบร์ิต ไมเคิล คูเปอร์ 
ตาํแหน่ง:  กรรมการผูจ้ดัการ 
วนัที�:  10 สิงหาคม 2554 


