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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำหรบัไตรมำส 4 ปี 2563 และส ำหรบัปี 2563 
 
 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 4 
ปี 2563 

ไตรมำส 4 
ปี 2562 

 ปี 2563 ปี 2562 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ัน (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  119 76  115 114 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  62 39  200 281 

อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  
(บำทตอ่ดอลลำร)์ 

 30.6 30.3  31.3 31.1 

คำ่กำรกล่ัน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  5.7 (2.5)  (3.6) 2.1 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  32,481 37,828  126,672 169,348 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  1,844 (883)  (4,736) 2,004 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบี้ย ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 
และคำ่ตัดจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 

 1,226 (1,842)  (7,245) (2,060) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลำ้นบำท)  433 (1,870)  (7,910) (3,065) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) (1)  0.13 (0.54)  (2.29) (0.89) 
 

 (1) ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ลำ้นหุน้ 
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2. รำคำอำ้งองิน ำ้มนัดบิและผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
 
สรปุรำคำเฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปร ์ของรำคำน ้ำมันดบิและรำคำน ้ำมันส ำเร็จรปู 

หน่วย: ดอลลำร์ต่อบำรเ์รล  
ไตรมำส 4 
ปี 2563 

ไตรมำส 4 
ปี 2562 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

 ปี 2563 ปี 2562 

น ้ำมันดบิดไูบ  44.6 62.1 42.9  42.2 63.5 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  48.7 75.0 47.4  46.6 72.5 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  47.0 76.0 42.2  44.7 77.2 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  48.8 76.9 47.8  49.2 77.8 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  43.1 42.4 39.5  38.3 57.3 

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  37.4 38.8 31.0  35.4 38.7 

พำรำไซลนี (ดอลลำรต์อ่ตัน)  560 801 546  577 891 

เบนซนิ ออกเทน 95 (ดอลลำรต์อ่ตัน) (1)  414 638 402  396 616 

ทีม่ำ: ค่ำเฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  
(1) แปลงค่ำเป็นดอลลำรต่์อตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บำรเ์รล 

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 4 ปี 2563 มีรำคำเฉลีย่ที ่44.6 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวลดลง 17.5 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมื่อเปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ แตเ่พิม่ขึน้ 1.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมื่อเปรยีบเทียบ

กับไตรมำส 3 ปี 2563 รำคำน ้ำมันดบิดไูบเร ิม่ฟ้ืนตัวจำกระดับต ่ำในไตรมำส 2 ปี 2563 เน่ืองจำกอุปสงค์ทีด่ขี ึน้

อย่ำงต่อเน่ืองจำกกำรผ่อนคลำยกำรปิดพื้นที่ (lockdown) รำคำน ้ำมันดบิปรับตัวเพิม่ขึน้ในไตรมำส 4 ปี 2563 โดย

สำเหตหุลักเน่ืองจำกกำรเร ิม่ใชวั้คซีนป้องกันเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในหลำยประเทศรวมถงึอำรมณ์ของตลำดในเชงิบวก

เกีย่วกับกำรประกำศของซำอุดอิำระเบียทีจ่ะลดกำรผลติของตนเองในไตรมำส 1 ปี 2564 รำคำน ้ำมันดบิดไูบในเดอืน

ธันวำคม 2563 มีรำคำเฉลีย่ที ่49.8 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ซึง่สงูขึน้กว่ำรำคำเฉลีย่ของเดอืนกันยำยน ปี 2563 ที ่41.5 

ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล อยำ่งไรก็ตำม ยังคงต ำ่กว่ำรำคำเฉลีย่ของเดอืนธันวำคม ปี 2562 ที ่64.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

 รำคำตลำดของผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิส ำเร็จรปูโดยเฉพำะน ้ำมันอำกำศยำนและน ้ำมันเตำปรับตัวดขี ึน้

อย่ำงตอ่เน่ืองในไตรมำส 4 ปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมำสกอ่นหนำ้ ซึง่สอดคลอ้งกับทศิทำงรำคำน ้ำมันดบิ ทัง้น้ี

เป็นผลมำจำกอุปสงค์ที่ฟ้ืนตัวหลังจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรปิดพื้นที่ (lockdown) อย่ำงไรก็ตำมรำคำ

ผลติภัณฑทั์ง้หมดยังคงต ำ่กว่ำชว่งเดยีวกันของปีกอ่นยกเวน้น ้ำมันเตำ อุปทำนทีจ่ ำกัดในภมูภิำคท ำใหร้ำคำน ้ำมัน

เตำปรับตัวดขี ึน้เล็กนอ้ยในไตรมำส 4 ปี 2563 เมื่อเทียบกับปีทีแ่ลว้ รำคำผลติภัณฑเ์ฉลีย่ในปี 2563 ลดลงตำม

รำคำน ้ำมันดบิทีล่ดลง 

พำรำไซลีน (Asian Contract Price) ในไตรมำส 4 ปี 2563 มีรำคำเฉลี่ยที่ 560 ดอลลำร์ต่อตัน ลดลง       

241 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหนำ้ แต่เพิ่มขึ้น 14 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมำสกอ่นหนำ้ เน่ืองจำกอุปทำนที่ตงึตัวชั่วครำวซึง่เกดิจำกโรงงำนพำรำไซลีนในภูมภิำคอยู่

ระหว่ำงกำรปิดซอ่มบ ำรงุ 
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 4 
ปี 2563 

ไตรมำส 4 
ปี 2562 

+ / -  ปี 2563 ปี 2562 + / - 

ก ำลังกำรกล่ัน (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ัน 
(พันบำรเ์รลตอ่วัน) 

 119 76 +43  115 114 +1 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  62 39 +23  200 281 -81 

คำ่กำรกล่ัน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  5.7 (2.5) +8.2  (3.6) 2.1 -5.7 

ปรมิำณกำรขำย (พันบำรเ์รล)  11,353 10,883 +470  45,050 48,298 -3,248 

- ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  647 437 +210  2,310 2,444 -134 

- น ้ำมันเบนซนิ  2,881 2,738 +143  11,218 12,000 -782 

- แนฟทำ  370 209 +161  1,500 1,645 -145 

- น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/
น ้ำมันกำ๊ด 

 478 1,382 -904  2,272 5,233 -2,961 

- น ้ำมันดเีซล  5,705 5,218 +487  22,404 21,822 +582 

- น ้ำมันเตำ  830 777 +53  3,921 4,201 -280 

- ยำงมะตอย  442 122 +320  1,425 953 +472 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ันในไตรมำส 4 ปี 2563 อยูท่ี ่119 พันบำรเ์รลตอ่วัน สงูขึน้ 43 พันบำรเ์รลตอ่

วัน เมื่อเปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดียวกันในปีกอ่นหนำ้ เน่ืองจำกไม่มีกำรปิดซอ่มบ ำรงุโรงกล่ันใหญดั่งเชน่ในไตร

มำสที ่3 และไตรมำสที ่4 ปี 2562 ปรมิำณกำรกล่ันน ้ำมันในไตรมำสน้ีเพิ่มขึน้หลังจำกกำรปิดซอ่มบ ำรงุหอกล่ัน

น ้ำมันดบิหน่วยที ่2 เสร็จสิน้ ซึง่สอดคลอ้งกับอุปสงค์ทีป่รับตัวดีขึน้ ปรมิำณน ้ำมันดบิที่น ำเขำ้กล่ันในปี 2563 อยูท่ี่ 

115 พันบำรเ์รลตอ่วัน กำรผลติพำรำไซลนีของปี 2563 ลดเหลอื 200,000 ตัน ซึง่ต ำ่กว่ำปรมิำณกำรผลติในปี 2562 

อยู ่81,000 ตัน เน่ืองจำกอัตรำก ำไรทียั่งอ่อนแอจำกสถำนกำรณ์อุปทำนลน้ตลำดในภมูภิำค 

 คำ่กำรกล่ันส ำหรับไตรมำส 4 อยูท่ี ่5.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ซึง่ปรับตัวสงูขึน้ 8.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลจำก
ช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหนำ้ กำรปรับตัวที่ดีข ึน้มีสำเหตุหลักมำจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงคลัง ส่วน

ภำพรวมคำ่กำรกล่ันปี 2563 อยูท่ีต่ดิลบ 3.6 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวลดลง 5.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล เมื่อเทยีบ

กับปี 2562 ซึง่มีเหตผุลหลักมำจำกผลกระทบเชงิลบของสนิคำ้คงคลังและคำ่กำรกล่ันอุตสำหกรรมทีล่ดลง 

สัดสว่นกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรปูในไตรมำส 4 ปี 2563 

และทั ้งปี  2563 สะทอ้นถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตให ้

สอดคลอ้งกับอุปสงคใ์นชว่งกำรแพรร่ะบำดของไวรัสโควิด-

19 และระยะเวลำกำรปิดซ่อมบ ำรุงที่สัน้ลงของโรงกล่ันเมื่อ

เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีที่แลว้ กำรลดกำรผลติใน

ส่วนของน ้ำมันส ำเร็จรปูชนิดก ึง่หนักเป็นผลสบืเน่ืองมำจำก

อุปสงคข์องน ้ำมันอำกำศยำนทีห่ยดุชะงัก หักลบบำงสว่นกับ

กำรเพิ่มผลผลติของน ้ำมันดีเซลซึง่เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำกำร

กล่ันผลติภัณฑ ์ขณะทีน่ ้ำมันส ำเร็จรปูชนดิหนักลดลงจำกกำร

ลดกำรผลติน ้ำมันเตำบำงสว่นและเปลีย่นเป็นยำงมะตอยเพือ่

สรำ้งมูลคำ่เพิม่จำกก ำไรและอุปสงคท์ีแ่ข็งแกรง่ 

 ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑใ์นไตรมำส 4 ปี 2563 อยูท่ี ่11,353 พันบำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบกับ

ชว่งเวลำเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ซึง่สอดคลอ้งกับอุปทำนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรผลติในโรงกล่ันเน่ืองจำกไม่มีกำรปิดซอ่ม

บ ำรงุโรงกล่ันใหญ ่ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑท์ัง้หมดเพิม่ขึน้ยกเวน้น ้ำมันอำกำศยำนซึง่ลดลงเน่ืองจำกอุปสงค์ที่

ลดลง โดยเฉพำะยำงมะตอยทีม่ีปรมิำณกำรขำยเพิม่ขึน้อยำ่งมีนัยส ำคัญในไตรมำส 4 เพื่อตอบรับกับอุปสงคแ์ละ

โอกำสในกำรท ำก ำไร 

17.6% 15.6% 17.4% 17.2%

10.1% 11.0% 10.5% 10.8%

44.0% 45.8% 43.6% 44.4%

28.3% 27.6% 28.5% 27.6%

4Q2563 4Q2562 2563 2562

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑ์อืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา
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ในปี 2563 ธรุกจิคำ้ปลกียังคงเตบิโตอยำ่งตอ่เน่ืองจำกกำรขยำย

สถำนีบรกิำร โดย ณ สิน้ปี 2563 มีสถำนีบรกิำร 702 แห่งทั่วประเทศ ใน

ขณะเดียวกันสัดส่วนของกำรขำยผลติภัณฑใ์นกลุ่มพำณิชยกรรมที่ลดลง

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอุปสงค์ของน ้ำมันอำกำศยำนทีล่ดลงหักลบบำงสว่นจำก

ปริมำณกำรขำยน ้ ำ มันดีเซลเกรดพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นคือ Esso Diesel 

Efficient (EDE) และกำรขยำยชอ่งทำงกำรขำยใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2563 2562

5% 4%

44% 42%

51% 54%

ช่องทางการขาย(%)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณิชยกรรม
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 4 
ปี 2563 

ไตรมำส 4 
ปี 2562 

+ / - 
 

ปี 2563 ปี 2562 + / - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  32,481 37,828 -5,347  126,672 169,348 -42,676 

ตน้ทนุขำย  (30,637) (38,711) +8,074  (131,408) (167,344) +35,936 

ก ำไรข ัน้ตน้  1,844 (883) +2,727  (4,736) 2,004 -6,740 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย  (1,218) (1,404) +186  (4,949) (5,800) +851 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร  (60) (74) +14  (268) (310) +42 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  566 (2,361) +2,927  (9,953) (4,106) -5,847 

รำยไดอ้ื่น  4 6 -2  67 82 -15 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (90) (89) -1  (357) (313) -44 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ในบรษัิท
รว่ม 

 69 83 -14  285 380 -95 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  549 (2,361) +2,910  (9,958) (3,957) -6,001 

(คำ่ใชจ้่ำย) เครดติภำษีเงนิได ้  (116) 491 -607  2,048 892 +1,156 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  433 (1,870) +2,303  (7,910) (3,065) -4,845 

ก ำไรเบ็ดเสรจ็อื่น  494 (311) +805  152 (302) +454 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรบังวด 

 927 (2,181) +3,108  (7,758) (3,367) -4,391 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 4 ปี 2563 และรำยไดจ้ำกกำรขำย ปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทยีบชว่งเวลำ

เดียวกันของปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยและปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑ์ อัน

เน่ืองมำจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรัสโควดิ-19  

บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ควำมส ำคัญในกำรลดตน้ทุนในกำรด ำเนนิงำนและประสบควำมส ำเร็จในกำรลดคำ่ใชจ้่ำย 

เพื่อตอบสนองต่อสภำพแวดลอ้มของอุตสำหกรรมทีอ่่อนแอและผลกระทบจำก COVID-19 โดยค่ำใชจ้่ำยในกำร

ขำยและบรหิำรลดลงรอ้ยละ 15 ในปี 2563 

ในไตรมำส 4 ปี 2563 บรษัิทฯ มีผลก ำไรจำกกำรขำย

เป็นจ ำนวน 566 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบกับผลขำดทนุจำกกำร

ขำยจ ำนวน 2,361 ลำ้นบำทในช่วงเวลำเดียวกันของปีกอ่น

หนำ้ ซึง่แบ่งเป็นผลก ำไรจำกสว่นธรุกจิกำรกล่ันน ้ำมันและกำร

จัดจ ำหน่ำยน ้ำมันจ ำนวน 1,004 ลำ้นบำท อันมีสำเหตหุลักมำ

จำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงคลังและคำ่ใชจ้่ำยของกำร

ซอ่มบ ำรงุโรงกล่ันทีล่ดลง ในสว่นธรุกจิปิโตรเคมีมีผลขำดทุน

จ ำนวน 438 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึก ำไรขัน้ตน้ของพำรำไซลนีที่

ลดลงอยำ่งตอ่เน่ืองจำกควำมไมส่มดลุของอปุสงคแ์ละอปุทำน

ในภมูภิำค  

 ในปี 2563 สว่นธรุกจิกำรกล่ันน ้ำมันและกำรจัดจ ำหน่ำยน ้ำมันมีผลขำดทนุจำกกำรขำย 8,327 ลำ้นบำท

ซึง่ต ่ำกว่ำปีกอ่นหนำ้ 5,733 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกผลกระทบเชงิลบจำกสนิคำ้คงคลังและก ำไรขัน้ตน้ของ

อุตสำหกรรมทีล่ดลง ธรุกจิปิโตรเคมีมีผลขำดทนุจำกกำรขำย 1,626 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับผลขำดทนุ 1,512 ลำ้น

บำทในปี 2562 ซึง่สะทอ้นถงึก ำไรขัน้ตน้ของพำรำไซลนีทียั่งคงอ่อนแอ 

 

 

1,004 
(2,212)

(8,327)

(2,594)

(438)

(149)

(1,626)

(1,512)

4Q2563 4Q2562 2563 2562

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ     
(ลา้นบาท)

การกล่ันน ้ามันและจัดจ าหนา่ยน ้ามัน

ปิโตรเคมี
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ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธใินไตรมำส 4 ปี 2563  ใกลเ้คียงกับไตรมำสเดียวกันของปีกอ่นหนำ้ แต่เพิ่มขึน้

จ ำนวน 44 ลำ้นบำทส ำหรับปี 2563 ซึง่หำกไม่รวมผลกระทบจำกกำรรับรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยจำกหน้ีสินสัญญำ

เช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกับสัญญำเชำ่ (TFRS 16) ทีม่ีผลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่1 มกรำคม 

2563 ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธลิดลงเล็กนอ้ยซึง่สำเหตหุลักมำจำกอัตรำดอกเบี้ยทีล่ดลงหักลบบำงสว่นกับยอดหน้ีที่

สงูขึน้ 
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5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
 

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้หน่วยรอ้ยละ ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 +/- +/- % 

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มุนเวียน 22,921 31,978 -9,057 -28% 

- สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 38,457 34,265 +4,192 +12% 

รวมสนิทรพัย ์ 61,378 66,243 -4,865 -7% 

หน้ีสนิ     

- หน้ีสนิหมุนเวียน 35,446 36,676 -1,230 -3% 

- หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 11,573 7,449 +4,124 +55% 

รวมหนีส้นิ 47,019 44,125 +2,894 +7% 

สว่นของเจำ้ของ     

- ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 17,075 17,075 0 0% 

- สว่นเกนิมูลคำ่หุน้ 4,032 4,032 0 0% 

- ส ำรองตำมกฎหมำย 1,001 1,001 0 0% 

- ก ำไรสะสมทียั่งไม่ไดจั้ดสรร (8,081) (170) -7,911 +4,654% 

- องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 325 173 +152 +88% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 14,359 22,118 -7,759 -35% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 61,378 66,243 -4,865 -7% 

            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มีสนิทรัพยห์มุนเวียนลดลง 9,057  ลำ้นบำท จำกยอด ณ สิน้ปี 2562 

ปัจจัยหลักมำจำกกำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลือและลูกหน้ีกำรคำ้จำกรำคำสนิคำ้ที่ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

รวมถงึกำรลดลงของภำษีสรรพสำมติจ่ำยลว่งหนำ้ บรษัิทฯ มีสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิม่ขึน้ 4,192 ลำ้นบำท ซึง่สว่น

ใหญ่มำจำกสนิทรัพย์สทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ (TFRS 16) และ

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทนุทำงภำษีสะสมยกไป 

บรษัิทฯ มีหน้ีสนิรวม 47,019 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2,894 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ

หน้ีสนิตำมสัญญำเชำ่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับสัญญำเชำ่ (TFRS 16) และกำรเพิม่ขึน้ของ

ยอดเงนิกูย้มืระยะยำวหักลบบำงสว่นกับเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีล่ดลง  

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มียอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 28,203 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบกับ ณ สิน้ปี 

2562 จ ำนวน 26,943 ลำ้นบำท ทัง้น้ี บรษัิทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงินทนุใหเ้พียงพอกับภำระผูกพันในกำรช ำระ

เง ินอย่ำงต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มียอดเงินกูย้ืมระยะยำวเพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 6,334 ลำ้นบำท และ

ยอดเงนิกูย้มืระยะสัน้ลดลงเป็นจ ำนวน 21,869 ลำ้นบำท  

สว่นของเจำ้ของลดลงจ ำนวน 7,759 ลำ้นบำท ซึง่สะทอ้นผลขำดทนุส ำหรับ ปี 2563 รวมถงึผลขำดทนุทียั่ง

ไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของเงินลงทุนจำกกำรถือหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชื้อเพลงิกำรบินกรุงเทพ จ ำกัด 

(มหำชน) หรอื BAFS หักลบบำงสว่นจำกกำรวัดมูลคำ่ใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   ปี 2563 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 409 (10,167) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (1,251) (1,211) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 827 11,172 

 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีกระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมกำรด ำเนนิงำนจ ำนวน 409 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผล

ผลกระทบเชงิบวกจำกเงนิทนุหมุนเวียนซึง่โดยหลักมำจำกกำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอืและภำษีสรรพสำมิตจ่ำย

ลว่งหนำ้   หักลบกับผลกำรด ำเนนิงำนขำดทนุส ำหรับงวด กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 1,251 ลำ้นบำท ซึง่

โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทนุเพื่อสรำ้งและพัฒนำสถำนีบรกิำรน ้ำมัน โครงกำรของโรงกล่ัน รวมถงึเงนิสดจ่ำยเพื่อ

ไดม้ำในสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้หักลบบำงสว่นกับเงนิปันผลรับจำกกำรลงทนุ กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจัดหำ

เงนิจ ำนวน 827 ลำ้นบำท สว่นใหญม่ำจำกเงนิกูย้มืสทุธ ิ
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อัตรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 4 
ปี 2563 

ไตรมำส 4 
ปี 2562 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

 ปี 2563 ปี 2562 

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 5.7% (2.3%) 5.9%  (3.7%) 1.2% 

อัตรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 1.3% (4.9%) 1.5%  (6.2%) (1.8%) 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย (เทำ่) 13.4 (19.9) 14.3  (20.1) (6.4) 

 
 
อัตรำสว่นสภำพคลอ่งและอัตรำสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ก.ย. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.6 0.6 0.9 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมุนเร็ว (เทำ่) 0.2 0.1 0.2 

อัตรำสว่นหน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 2.0 2.2 1.2 

อัตรำสว่นหน้ีเงนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.4 0.6 0.2 

อัตรำสว่นหน้ีสนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.9 2.2 1.2 

 
 
ทีม่ำในกำรค ำนวณ:  

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้  = ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อัตรำสว่นก ำไรสทุธ ิ = ก ำไรสทุธ ิ/ รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย  = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่ำย 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง  = สนิทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสนิหมุนเวียน 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมุนเร็ว              = (เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่ + เงนิลงทนุระยะสัน้ + ลกูหน้ีกำรคำ้)/                                                                          
     หน้ีสนิหมุนเวียน 

อัตรำสว่นหน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หน้ีเงนิกูร้วม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อัตรำสว่นหน้ีเงนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หน้ีเงนิกูร้ะยะยำว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อัตรำสว่นหน้ีสนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้          = (หน้ีเงนิกูร้วม - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด)   
  /สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

 
  
 
 
 

 

 
 
-  Signed  - 
 

นำยอดศัิกดิ ์แจง้กมลกลุชัย 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร 
23 กมุภำพันธ ์2564 


