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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สําหรับไตรมาสสาม ป 2552 และระยะเวลา 9 เดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2552  
 
1. ขอมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
 

 
 

ไตรมาส 3      
ป 2552 

ไตรมาส 
3      ป 
2551 

 งวด 9 
เดือน 

ป 2552 

งวด 9 
เดือน 

ป 2551 
ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น (พันบารเรลตอ
วัน) 

 
124.0 126.6 

 
135.0 138.8 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน)  87 69  286 244 

อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร)  34.0 33.9  34.7 32.9 

คาการกลั่น (ดอลลารตอบารเรล)  -1.3 -11.7  6.8 6.7 

รายไดจากการขาย (ลานบาท)  42,291 62,263  118,081 184,050 

กําไรข้ันตน (ลานบาท)  370 -3,715  10,402 8,927 

กําไรข้ันตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือม
ราคาและคาตัดจําหนาย, EBITDA (ลานบาท) 

 
-321 -4,434 

 
8,412 6,834 

กําไรสุทธิ (ลานบาท)  -571 -3,554  4,813 3,391 

กําไรตอหุน (บาท) (1)  -0.16 -1.03  1.39 1.10 

กําไรตอหุนปรับปรุง (บาท) (2)  -0.16 -1.03  1.39 0.98 

 
(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญเฉลี่ยในแตละชวงเวลา 

− งวด 9 เดือนของ  ป 2551      3,077  ลานหุน 
− ไตรมาสสาม ป 2551, ไตรมาสสาม ป 2552    3,461  ลานหุน 
      และ งวด 9 เดือนของ ป 2552  
 

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

หนวย: ดอลลารตอบารเรล 
 ไตรมาส 

3      ป 
2552 

ไตรมาส 
3      ป 
2551 

ไตรมาส 
2      ป 
2552 

 งวด 9 
เดือน 

ป 2552 

งวด 9 
เดือน 

ป 2551 

Dubai  67.9 113.3 59.1  57.1 107.2 

Tapis  71.6 125.2 61.7  60.6 119.1 

น้ํามันเบนซิน (ออกเทน 95)  76.9 119.3 68.7  66.8 118.1 

น้ํามันอากาศยาน / นํ้ามันกาด  75.2 142.1 66.5  65.7 136.9 

น้ํามันดีเซล (0.5%S)  74.9 139.0 66.2  64.8 136.0 

น้ํามันเตา (180 cs)  64.9 102.5 53.3  52.4 89.9 

LPG  47.7 77.7 36.2  41.1 75.6 

พาราไซลีน (ดอลลารตอตัน)  1,013 1,348 957  899 1,267 
เบนซิน (ออกเทน 95) – 
(ดอลลารตอตัน) (1) 

 
653 1,014 584 

 
568 1,004 

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

 

ราคานํ้ามันดิบไตรมาส 3 ป 2552 ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาในไตรมาส 2 ประมาณ 9 – 10 ดอลลารตอ
บารเรล โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ 67.9 ดอลลารตอบารเรล และราคานํ้ามันดิบทาปสเฉลี่ยอยูที่ 71.6 
ดอลลารตอบารเรล อยางไรก็ตาม ระดับราคานี้ยังคงต่ํากวาราคาเฉล่ียในไตรมาส 3 ของป 2551 ซึ่งราคา
น้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ 113.3 ดอลลารตอบารเรล และราคานํ้ามันดิบทาปสเฉลี่ยอยูที่ 125.2 ดอลลารตอ
บารเรล   

ในไตรมาส 3 ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 2 สอดคลองกับการ
ปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันดิบ  ยกเวนราคาน้ํามันปโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ยังคงอยูภายใตการควบคุมของ
รัฐบาล โดยราคาหนาโรงกล่ันถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 อยูที่ 11 บาทตอกิโลกรัม (324 ดอลลารตอตัน หรือ
ประมาณ 28 ดอลลารตอบารเรล) และปรับเพ่ิมขึ้นเปน 11.4 บาทตอกิโลกรัม (336 ดอลลารตอตัน หรือ
ประมาณ 29 ดอลลารตอบารเรล) ในเดือนกันยายน 

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สําหรับไตรมาส 3 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยจากไตรมาส 2 อยู
ที่ระดับ 1,013 ดอลลารตอตัน หากแตราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากกวาการปรับตัวของราคาพาราไซลีน จึง
สงผลให กําไรขั้นตนของอุตสาหกรรมพาราไซลีนปรับตัวลดลงในไตรมาสน้ี 
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3. การผลิตและคาการกล่ัน 
 

  
ไตรมาส 
3      ป 
2552 

ไตรมาส 
3      ป 
2551 

+ / (-)  
งวด 9 
เดือน 

ป 2552 

งวด 9 
เดือน 

ป 2551 
+ / (-) 

กําลังการกลั่น (พันบารเรลตอวัน)  177.0 177.0 -  177.0 177.0 - 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากล่ัน (พัน
บารเรลตอวัน) 

 124.0 126.6 -2.6  135.0 138.8 -3.8 

ผลิตภัณฑที่ไดจากโรงกลั่น (%)         

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา (%) 
(1) 

 35.6% 37.0% -1.4%  34.8% 35.5% -0.7% 

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนัก 
(%) 

 50.4% 47.6% 2.8%  50.4% 51.1% -0.7% 

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก (%)  14.0% 15.4% -1.4%  14.8% 13.4% 1.4% 
ปริมาณการผลิตพาราไซลีน 
(พันตัน) 

 87 69 18  286 244 42 

คาการกล่ัน (ดอลลารตอบารเรล)  -1.3 -11.7 10.4  6.8 6.7 0.1 
(1) ไมรวมรีฟอรเมตที่สงไปยังโรงงานอะโรเมติกส  
 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่นสําหรับไตรมาส 3 ป 2552 อยูที่ 124.0 พันบารเรลตอวัน ต่ํากวา
ไตรมาส 3 ป 2551 อยู 2.6 พันบารเรลตอวัน เน่ืองมาจากการออนตัวของผลกําไรจากการกล่ันน้ํามันดิบ 
(crude economics) ประกอบกับบริษัทฯ มีขอบขายงานซอมบํารุงโรงกล่ันที่เพ่ิมขึ้นในไตรมาสน้ี 

บริษัทฯ ผลิตพาราไซลีนจํานวน 87 พันตันในไตรมาส 3 ป 2552 มากกวาในไตรมาส 3 ป 2551 อยู 
18 พันตัน เปนผลมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของกําไรขั้นตนของอุตสาหกรรมพาราไซลีน  

คาการกลั่นสําหรับไตรมาส 3 ป 2552 อยูที่ -1.3 ดอลลารตอบารเรล เทียบกับคาการกลั่นที่ -11.7 
ดอลลารตอบารเรลในไตรมาส 3 ป 2551 คาการกลั่นที่ดีขึ้นเน่ืองมาจากการมีผลขาดทุนจากสต็อกนํ้ามันที่
นอยลงมาก โดยมีบางสวนหักกับคาการกลั่นของอุตสาหกรรมที่ออนตัวลง 

สัดสวนของนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนักในไตรมาส 3 ป 2552 เทากับ 50.4% สอดคลองกับสัดสวน
การผลิตในครึ่งปแรกของบริษัทฯ ในขณะที่สัดสวนของน้ํามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนักที่เห็นในไตรมาส 3 ป 2551 
เปนผลมาจากการออนตัวของความตองการใชนํ้ามันดีเซลในไตรมาส 3 ปที่แลว 
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4. ผลประกอบการดานการเงินประจําไตรมาส 3 ป 2552 และ ป 2551 

 
                                                                           (หนวย: ลานบาท) 

  
ไตรมาส 
3      ป 
2552 

ไตรมาส 
3      ป 
2551 

+ / (-)  
งวด 9 
เดือน 

ป 2552 

งวด 9 
เดือน 

ป 2551 
+ / (-) 

รายไดจากการขาย  42,291 
          

62,263  (19,972)  118,081 
          

184,050  (65,969) 

ตนทุนขาย  (41,921) 
        

(65,978) 24,057  (107,679) 
        

(175,123) 67,444 

กําไรขั้นตน  370 
          

(3,715) 4,085  10,402 
      

8,927  1,475 

คาใชจายในการขาย  (1,072) (1,089) 17  (3,153) (3,227) 74 

คาใชจายในการบริหาร  (127) (131) 4  (334) (339) 5 

กําไรจากการขาย  (829) 
          

(4,935) 4,106  6,915 
              

5,361  1,554 
บันทึก:           
- การกล่ันน้ํามันและจัด
จําหนายน้ํามัน  (995) (5,024) 4,029  6,484 5,510 974 
- ปโตรเคมี  166 89 77  431 (149) 580 

รายไดอ่ืน  23 
                  

56  (33)  57 
                    

81  (24) 

กําไรจากการดําเนินงาน  (806) 
          

(4,879) 4,073  6,972 
          

5,442  1,530 

สวนแบงกําไร  58 45 13  193 
                     

166   27 
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
เงินได  (748) 

                 
(4,834)  4,086  7,165 

                  
5,608 1,557 

ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ  (111) (260) 149  (432) (834) 402 

กําไรกอนภาษีเงินได  (859) 
          

(5,094) 4,235  6,733 
              

4,774  1,959 

คาใชจายภาษีเงินได  288 
            

1,540  (1,252)  (1,920) 
             

(1,383) (537) 

กําไร/(ขาดทนุ)สุทธิ  (571) 
          

(3,554) 2,983  4,813 
              

3,391  1,422 
 

รายไดจากการขายและตนทุนขายสําหรับไตรมาส 3 ป 2552 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป 2551 
ซึ่งสะทอนถึงราคาเฉล่ียน้ํามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปที่ลดลง ประกอบกับปริมาณการขายที่ลดลง  กําไรขั้นตน
ในไตรมาส 3 ปนี้ สูงกวากําไรขั้นตนสําหรับไตรมาส 3 ป 2551 เปนจํานวน 4,085 ลานบาท สาเหตุหลัก
เนื่องมาจากการมีผลขาดทุนจากสตอกน้ํามันที่ลดลง หักกับคาการกลั่นของอุตสาหกรรมที่ลดลง  

คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาส 3 ป 2552 เทากับ 1,199 ลานบาท ต่ํากวาชวง
เดียวกันในปกอนหนา ที่ 1,220 ลานบาท เล็กนอย 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายสําหรับไตรมาส 3 ป 2552 อยูที่ 829 ลานบาท เทียบกับผลขาดทุน
จากการขาย 4,935 สําหรับไตรมาส 3 ป 2551 ผลขาดทุนที่ลดลงเปนจํานวน 4,106 ลานบาท เปนผลมาจาก
การขาดทุนลดลงของสวนธุรกิจการกล่ันและการจัดจําหนายน้ํามัน ประกอบกับสวนธุรกิจปโตรเคมีที่มีกําไรดี
ขึ้น การปรับตัวสูงข้ึนของผลประกอบการธุรกิจปโตรเคมีในไตรมาสนี้ เปนเพราะอุตสาหกรรมพาราไซลีนมีกําไร
จากการผลิตดีข้ึน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนเพิ่มขึ้น หักกับกําไรที่ลดลงจากเคมีภัณฑอ่ีนๆ 
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ตนทุนทางการเงินสุทธิสําหรับไตรมาส 3 ป 2552 เทากับ 111 ลานบาท ลดลง 57% จากไตรมาส 3 
ป 2551  อันเปนผลมาจากการลดลงของยอดหนี้สิน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน สงผลใหบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 571 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2552 
เทียบกับขาดทุนสุทธิ 3,554 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 
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5.  งบดุล 
 

                        (หนวย: ลานบาท ยกเวนหนวยรอยละ) 

  
ณ 30 ก.ย. 

52 
ณ 30 มิ.ย. 

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

สินทรัพย         

-          สินทรัพยหมุนเวียน 25,540 28,667 (3,127) (11%) 

-          สินทรัพยไมหมุนเวียน 35,273 34,627 646 2% 

รวมสินทรัพย 60,813 63,294 (2,481) (4%) 

หนี้สิน     

-          หน้ีสินหมุนเวียน 28,427 29,545 (1,118) (4%) 

-          หน้ีสินไมหมุนเวียน 7,959 7,914 45 1% 

รวมหนี้สิน 36,386 37,459 (1,073) (3%) 

สวนของผูถือหุน     

-          ทุนที่ออกและชําระแลว 17,075 17,075 - - 

-          สวนเกินมูลคาหุน 4,032 4,032 - - 

-          กําไรสะสม 3,144 4,580 (1,436) (31%) 
-          สวนเกินจากการตีมูลคา

ยุติธรรม 169 141 28 20% 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 7 7 - - 

รวมสวนของผูถือหุน 24,427 25,835 (1,408) (5%) 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 60,813 63,294 (2,481) (4%) 
                        

ณ  วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 3,127 ลานบาทจากไตรมาสที่ผาน
มา โดยหลักเน่ืองมาจากบริษัทฯ มียอดสินคาคงเหลือที่ลงลง สินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 646 ลานบาท 
เนื่องมาจากบริษัทมียอดที่ดิน อาคารและอุปกรณสูงข้ึน และ ยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน  

บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 28,427 ลานบาท ลดลง 1,118 ลานบาท เน่ืองจาก ยอดเจาหนี้
สําหรับการซื้อนํ้ามันดิบลดลง หักกับ ยอดเงินกูยืมระยะส้ันที่เพิ่มขึ้น  ในขณะที่หน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 
7,959 ลานบาท เพิ่มข้ึน 45 ลานบาทเทียบกับยอดในไตรมาส 2   

สวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 1,408 ลานบาท โดยหลักเปนผลมาจากยอดขาดทุนสุทธิสําหรับ
ไตรมาส 3 ป 2552 จํานวน 571 ลานบาท และ การจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมของบริษัทฯ 
จํานวน 865 ลานบาท  
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6.  อัตราสวนทางการเงิน 
 
 
อัตราสวนกําไร 
 

 
ไตรมาส 
3      ป 
2552 

ไตรมาส 
3      ป 
2551 

ไตรมาส 
2      ป 
2552  

งวด 9 
เดือน 

ป 2552 

งวด 9 
เดือน 

ป 2551 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 0.9% -6.0% 14.8%  8.8% 4.9% 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) -1.4% -5.7% 8.4%  4.1% 1.8% 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย 
(เทา) 

-2.9 -16.7 46.3 
 

19.3 7.7 

 
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน    
 

 ณ 30 ก.ย. 52 ณ 30 มิ.ย. 52 ณ 31 ธ.ค. 51 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.9 1.0 0.5 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.2 0.2 0.1 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.0 0.9 1.4 

อัตราสวนหนี้เงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน 
(เทา) 

0.3 0.3 0.0 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.0 0.9 1.3 

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

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

เทียบเทาเงินสด)  / สวนของผูถือหุน 
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