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1. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) Q4/64 Q3/64 +/(-)   Q4/63 +/(-)  2564 2563 +/(-) 

รายไดร้วม 1,574 1,245 329  1,064 510  5,350 4,152 1,198 

EBITDA            88            25 63  60 28  275 (140) 415 

Adjusted EBITDA(1)
 53 1 53  25 28  82 59 22 

(ขาดทุน) ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

6 (6) 12  6 (0)  (2) 14 (17) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  55 4 52  29 27  150 (187) 337 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ดอลลาร์
สหรัฐต่อหุ้น) 

0.01 0.00 0.01  0.01 0.01  0.03 (0.04) 0.08 

ค่าการกลัน่ทางบญัชี (ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล) (2)

 
8.16 4.38 3.78  6.45 1.71  7.50 (1.04) 8.55 

ค่าการกลัน่ตลาด (ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล) (3)

 
5.97 2.34 3.63  3.88 2.09  3.66 2.79 0.87 

           

ปริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ 
(พนับาร์เรลต่อวนั) 

139.2 128.8 10.4  135.2 4.0  135.1 143.1 (8.0) 

อตัราปริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้
กลัน่ (ร้อยละ) 

80% 74% 6%  77% 2%  77% 82% -5% 

            

(ล้านบาท) Q4/64 Q3/64 +/(-)   Q4/63 +/(-)  2564 2563 +/(-) 

รายไดร้วม 52,803 41,193 11,610  32,708 20,094  172,484 130,163 42,321 

EBITDA 2,947 816 2,132  1,818 1,129  8,769 (4,551) 13,319 

Adjusted EBITDA(1)
 1,788 21 1,767  740 1,048  2,533 1,710 823 

(ขาดทุน) ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

199 (213) 412  193 6  (74) 464 (538) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,855 113 1,742  862 992  4,746 (6,005) 10,751 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
(บาทต่อหุ้น) 

0.43 0.03 0.40  0.20 0.23  1.09 (1.38) 2.48 

(1) Adjusted EBITDA คือ EBITDA ท่ีไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสต๊อกน ้ามนั (Stock gain/loss net NRV) และรายการพิเศษ 
(2) ค่าการกลัน่ไดร้วมก าไร / ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงค านวณตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 

(3) ค่าการกลัน่ค านวณโดยใชต้น้ทุนทดแทนในปัจจุบนั 

 

อัตราแลกเปลี่ยน  (บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ) 

Q4/64 Q3/64 +/(-)   Q4/63 +/(-) 
 

2564 2563 +/(-) 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 33.54 33.10 0.44  30.79 2.75  32.17 31.46 0.71 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด 33.59 34.09 (0.50)  30.21 3.39  33.59 30.21 3.39 
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ราคาน ้ ามนัดิบใน Q4/64 ปรับตวัสูงขึ้นจากใน Q3/64 โดยหลกัๆ เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้มีการน าน ้ามนัในขั้น
กลางมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงความตอ้งการในฤดูหนาว และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีดีขึ้นจากตวัเลขผู ้
ไดรั้บการฉีดวคัซีนท่ีสูงขึ้นทัว่โลก ส่งผลให้ความตอ้งการการใชน้ ้ามนัเพ่ิมขึ้นและค่าการกลัน่ตลาดท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ีกลุ่มโอเปคพลสั
ยงัคงปฎิบติัตามขอ้ตกลงในการค่อยๆ เพ่ิมก าลงัการผลิตของกลุ่ม ถึงแมว่้าจะมีการระบาดของสายพนัธ์ุใหมโ่อมิครอนท่ีแพร่กระจายไป
ทัว่โลกอาจส่งผลให้มีการจ ากดัการเดินทางและความตอ้งการท่ีลดลง  อย่างไรก็ตาม SPRC ยงัคงปรับลดอตัราการผลิตลงให้เพียงพอ
กบัความตอ้งการภายในประเทศ โดยใน Q4/64 SPRC มีปริมาณการน าน ้ามนัดิบเขา้กลัน่อยู่ท่ี 139 พนับาร์เรลต่อวนั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 80 ของก าลงัการกลัน่ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 129 พนับาร์เรลต่อวนั ใน Q3/64 ในขณะท่ี SPRC ไดม้ีการซ่อมบ ารุงเล็กน้อย
ท่ีหน่วยแตกโมเลกุลดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) ระหว่างวนัท่ี 25 กนัยายน – 8 ตุลาคม 2564 
 

เปรียบเทียบ Q4/64 กบั Q3/64 SPRC มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้นจาก 1,245 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเป็น 1,574 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขายและราคาผลิตภณัฑน์ ้ามนัในช่วงไตรมาสน้ี การเพ่ิมขึ้นจากทั้ง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ค่าการกลัน่
ตลาด และก าไรจากสต๊อกน ้ ามนัท่ีสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ส่งผลให้ผลประกอบการ EBITDA และก าไรสุทธิสูงขึ้นเป็น 55 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐใน Q4/64 เทียบกบั 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q3/64 โดยถา้ไม่รวมก าไรจากสต๊อกน ้ ามนั ค่าการกลัน่ตลาดได้
ปรับตวัสูงขึ้นอย่างมากจาก 2.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q3/64 เป็น 5.97 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q4/64 เนื่องจาก
ส่วนต่างราคาน ้ ามนัส าเร็จรูปต่อน ้ ามนัดิบที่ปรับตวัสูงขึ้น จากความตอ้งการน ้ ามนัที่กลบัมาและจ านวนผูผ้ลิตที่จ  ากดั ในส่วน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในไตรมาสน้ีลดลง เน่ืองจากมีรายการกลบัรายการส ารองค่าใช้จ่าย จ านวน 5.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
และบริษทัฯ ไดรั้บเงินคืนจากกรณีค่าความเสียหายจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล จ านวน 1.2  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในขณะ
ท่ีมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 
 

จากราคาน ้ามนัท่ีสูงขึ้น รายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 ใน Q4/64 เม่ือเทียบกนัใน Q3/64 ท าให้ค่าการกลัน่ทางบญัชีสูงขึ้น
ดว้ย โดยค่าการกลัน่ตลาดใน Q4/64 สูงขึ้นอยู่ที่ 5.97 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นจาก 3.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ ใน Q4/64 จ านวน 55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐสูงกว่า 29 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน 
Q4/63 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต ่ากว่า ไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหน้าขณะท่ีบริษทัฯ ยงัคงเน้นการควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
 

เปรียบเทียบ ปี 2564 และปี 2563 ถึงแมว้่าปริมาณการขายจะลดลงจากความตอ้งการภายในประเทศที่ต  ่าลงจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และมาตรการล็อคดาวน์ แต่มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากการเพิ่มขึ้นของราคาน ้ามนั การเพิ่มขึ้น
ของก าไรจากสต๊อกน ้ามนัอย่างมีนัยส าคญัจากการเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนั ท าให้บริษทัฯ มีผลประกอบการในส่วนของ EBITDA 
และก าไรสุทธิท่ีเป็นบวกในปี 2564 เม่ือเทียบกบัขาดทุนอย่างมีนัยส าคญัในปี 2563 จากราคาน ้ ามนัท่ีตกต ่า บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ
ในปี 2564 จ านวน 150 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในขณะท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 187 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2563  โดยถา้ไม่รวมผลก าไร
(ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนั ค่าการกลัน่ตลาดในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 3.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เปรียบเทียบกบั 2.79 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรลในปี  2563 เน่ืองจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเร็จรูปต่อน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงขึ้นโดยเฉพาะน ้ามนัดีเซลและน ้ามนั
เบนซิน หักกลบบางส่วนกบัส่วนเพ่ิมราคาน ้ามนัดิบ (Crude Premium) ท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ เป็น
ตวัช่วยเพ่ิมความตอ้งการน ้ามนัในหลาย ๆ ประเทศ  
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2. สภาพตลาดน ้ามันปิโตรเลยีม 
                        

ราคาอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ Q4/64 Q3/64 +/(-)  Q4/63 +/(-) 

น ้ามนัดิบดูไบ 78.27 71.68 6.59  44.64 33.63 

แนฟทาเบา  82.68 75.11 7.57  45.38 37.29 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 93.71 83.44 10.26  48.75 44.96 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 88.48 77.08 11.39  47.06 41.41 

น ้ามนัดีเซล 89.72 77.12 12.60  48.33 41.39 

น ้ามนัเตา (ก ามะถนัสูง) 71.38 68.35 3.02  44.07 27.31 

 

ส่วนต่างราคากับน ้ามันดิบดูไบ Q4/64 Q3/64 +/(-)  Q4/63 +/(-) 

แนฟทาเบา 4.41 3.43 0.98  0.74 3.67 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 15.44 11.76 3.68  4.11 11.33 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 10.21 5.40 4.80  2.42 7.79 

น ้ามนัดีเซล 11.45 5.44 6.01  3.69 7.76 

น ้ามนัเตา (ก ามะถนัสูง) -6.89 -3.33 -3.89  -0.57 -6.32 

 

ราคาเฉล่ียน ้ามนัดิบดูไบใน Q4/64 อยู่ที่ 78.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 71.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q3/64 
ราคาน ้ ามนัดิบปรับตวัสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มโอเปกยงัคงแผนเดิมของการเพิ่มก าลงัการผลิตเพียง 400,000 บาร์เรลต่อวนัในทุก
เดือน ในขณะที่โรงกลัน่น ้ ามนัทัว่โลกไดเ้พิ่มอตัราการกลัน่เนื่องจากความตอ้งการใช้น ้ ามนัฟ้ืนตวักลบัมา ส่งผลให้อุปทาน
น ้ ามนัตึงตวัทัว่โลกจากปัจจยัความตอ้งการใช้น ้ ามนัท่ีฟ้ืนตวัเร็วกว่าที่คาดการณ์จากการแพร่ระบาดของโควิด19 อย่างไรก็ตาม
การแพร่ระบาดของโควิดสายพนัธ์ใหม่โอไมครอนยงัคงส่งผลกระทบในดา้นลบต่อการฟ้ืนตวัของการใช้น ้ามนั ส่งผลให้หลาย
ประเทศกลบัมาเพิ่มขอ้จ ากดัในการเดินทางอีกคร้ัง นอกจากน้ีอีกปัจจยัท่ีส่งผลให้ความตอ้งการใช้น ้ามนัเพิ่มสูงขึ้นคือการไดรั้บ
แรงสนับสนุนจากราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความตอ้งการใช้น ้ ามนัเป็นวตัถุดิบทางเลือก ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดการ
เปล่ียนจากการใช้ก๊าซมาเป็นน ้ามนัเพ่ิมมากขึ้น 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินกบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q4/64 เพิ่มขึ้นเป็น 15.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยส่วนต่างราคาน ้ ามนั
เบนซินไดรั้บแรงสนับสนุนจากการผ่อนคลายขอ้จ ากดัการเดินทาง ส่งผลให้เกิดความตอ้งการใช้น ้ามนัเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ 
โดยผลจากดชันีช้ีวดัอตัราการเดินทางแสดงให้เห็นว่ามีอตัราเพ่ิมขึ้นทุกๆเดือนในแทบทุกตลาด แมว่้าอตัราการติดเช้ือจะเพ่ิมขึ้น
ในหลายประเทศแต่พบว่าอตัราการขบัขี่นั้นเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีไดร้ับวคัซีนมีเพิ่มขึ้นส่งผลกระตุน้ต่อความ
เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆในยุโรปยงัตอ้งเผชิญกบัการกลบัมาเพ่ิมขอ้จ ากดัในการเดินทางเน่ืองมาจากการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ที่สูงขึ้นในยุโรป และส่งผลให้เกิดอาร์บิทราจ (Arbitrage) หรือซัพพลายของน ้ ามนัจากฝั่งยุโรปเขา้สู่
ภูมิภาคเอเชีย  โดยปริมาณน ้ ามนัชนิดเบาคงคลงัของโลกใน 5 พ้ืนที่หลกันั้นต ่ากว่าค่าเฉล่ียของปี 2560-2562 โดยส่วนใหญ่มา
เป็นผลมาจากปริมาณที่ลดลงจากสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีปริมาณน ้ ามนัชนิดเบาคงคลงัของสิงคโปร์อยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือเทียบกบัช่วง
เฉล่ียห้าปีล่าสุด 

ส่วนต่างราคาแนฟทากบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q4/64 เพิ่มขึ้นเป็น 4.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยไดร้ับแรงหนุนจากส่วนต่าง
ราคาโอเลฟินท่ีดีและราคา LPG ที่สูงขึ้น ท าให้ผูผ้ลิตหันมาเลือกใช้แนฟทาเป็นผลิตภณัฑ์ทดแทน มากไปกว่านั้นความตอ้งการ
ใช้แนฟทายงัเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มอตัราการผลิตของแครกเกอร์และโรงงานปิโตรเครมี นอกจากน้ีเหตุท่ีท าให้ราคาแนฟทายงัคง
สูงเนื่องจากความตอ้งการใช้ที่สูงในช่วงเทศการวนัหยุดส้ินปี และเนื่องจากส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินที่ดี ส่งผลให้ความ
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ตอ้งการใช้แนฟทาเป็นสารผสมในน ้ามนัเบนซินนั้นเป็นท่ีตอ้งการมากขึ้น 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานและส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลกบัน ้ามนัดิบดูไบเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 10.21 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ 11.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตามล าดบั ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานสูงขึ้น
เนื่องจากประเทศต่างๆทัว่โลกผ่อนคลายขอ้จ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการฟ้ืนตวัดา้นการบินระหว่าง
ประเทศ ถึงแมส้ถานการณ์การเดินทางระหว่างประเทศจะดีขึ้นแต่เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพนัธ์ใหม่โอไมครอน 
ท าให้หลายประเทศกลบัมาเขม้งวดในการควบคุมการเดินทางขา้มประเทศ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส 
นอกจากน้ีจากจ านวนผูติ้ดเช้ือโควิด19 ในยุโรปพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ความตอ้งการใช้น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานนั้นลดลงอย่างมาก 
ส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลกบัน ้ามนัดิบดูไบเพิ่มสูงขึ้นเน่ืองจากแรงหนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตมีการปรับปรุงดี
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีราคาน ้ ามนัดีเซลยงัอยู่ภายใตแ้รงกดดนัจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานที่กลบัมาจากการปิดซ่อมบ ารุงและ
ความตอ้งการใช้น ้ามนัท่ีลดลงจากตลาดส่งออกในยุโรป นอกจากน้ีอุปทานพลงังานท่ีตึงตวัในจีนแผ่นดินใหญ่และอินเดียส่งผล
ในแง่บวกต่อราคาน ้ ามนัดีเซลโดยเฉพาะส าหรับการใช้น ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยปริมาณน ้ ามนัชนิดกลางคงคลงั
ของโลกใน 5 พ้ืนท่ีหลกัอยู่ท่ีระดบัต ่าสุดนับตั้งแต่ปี 2556 และต ่ากว่าค่าเฉล่ียในปี 2560-2562 โดยปริมาณคงคลงัขาดดุลในแทบ
ทุกพ้ืนยกเวน้ฟูไจราห์ ในขณะที่น ้ ามนัคงคลงัในสิงคโปร์ชนิดกลางของสิงคโปร์ลดลงเหลือ 7.9 ลา้นบาร์เรล ลดลง 25% จาก
ไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเตากบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q4/64 อยู่ที่ -6.89 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล  ซ่ึงต ่ากว่า Q3/64 ทั้งน้ีเนื่องมาจาก
ปริมาณการใช้น ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้าเร่ิมลดลงตั้งแต่เดือนกนัยายนหลงัจากส้ินสุดช่วงท่ีความตอ้งการใช้น ้ามนัเตา
สูงในฤดูร้อนของแถบเอเชียใต ้ส่งผลให้ความตอ้งการของตลาดลดลงของน ้ ามนัเตาเกรดก ามะถนัสูงหลงัจากช่วงฤดูร้อน 
นอกจากน้ีอุปทานมีปริมาณเพิ่มขึ้นเน่ืองจากโรงกลัน่กลบัมาผลิตอีกคร้ังหลงัจากการปิดซ่อมบ ารุงและอตัราการกลัน่น ้ามนัจาก
โรงกลัน่ท่ีเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีปริมาณน ้ ามนัเตาคงคลงัภูมิภาคเพิ่มขึ้นเลกน้อยเน่ืองจากมีการน าเขา้น ้ ามนัเตาเพิ่มขึ้น ปริมาณน ้ามนัเตา
คงคลงัในสิงคโปร์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาสท่ีแลว้ เป็น 19.6 ลา้นบาร์เรล 

เน่ืองมาจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมต่อน ้ ามนัดิบดูไบเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสน้ี ส่งผลให้ค่าการกลัน่ทางการตลาดของ
เฉลี่ยของ SPRC ใน Q4/64 อยู่ที่ 5.98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สูงกว่า Q3/64 ที่มีค่าเฉลี่ยค่าการกลัน่ทางการตลาดอยู่ที่ 2.34 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นอกจากน้ีความตอ้งการใช้น ้ามนัยงัเพิ่มขึ้นจากการฟ้ืนตวัของสถานการณ์การแพร่ระบอดของโควิด 
19 อีกทั้งยงัไดรั้บแรงหนุนจากความตอ้งการใช้น ้ ามนัจากโรงไฟฟ้าที่เปล่ียนจากการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีราคาค่อนขา้งสูง มา
เป็นการใช้น ้ ามนัเตาและน ้ ามนัดีเซลเป็นการทดแทน โดยบริษทัฯ ยงัคงรักษาผลก าไรใน Q4/64 ผ่านการเพิ่มปริมาณการใช้
น ้ ามนัดิบชนิดเบาเพื่อผลิตน ้ ามนัที่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กบัการผลิตผลิตภณัฑ์ที่ให้
ผลตอบแทนสูงอย่างเช่นยางมะตอยเกรด DSR (Dynamic Shear Rheometer) และน ้ ามนั Decant oil ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิต
คาร์บอนแบล็ก 

  



 

 

   6      Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations 

 

3. ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน                                               

 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Q4/64 Q3/64 +/(-)  Q4/63 +/(-)  2564 2563 +/(-) 

รายไดร้วม 1,574 1,245 329  1,064 510  5,350 4,152 1,198 

ตน้ทุนขาย (1,510) (1,226) (284)  (1,031) (480)  (5,133) (4,370) (763) 

ก าไรขั้นต้น 63 19 45  34 30  217 (218) 435 

รายไดอ้ื่น 1 0 0  1 (1)  2 2 (0) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

9 (5) 14  3 6  11 10 1 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (1) (7) 6  (4) 3  (24) (29) 5 

ตน้ทุนทางการเงิน (2) (2) 0  (1) (0)  (7) (6) (1) 

(ขาดทุน) ก าไรจากการตี
มูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ ์

(3) (1) (1)  3 (6)  (14) 5 (18) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (12) (1) (11)  (7) (5)  (37) 48 (85) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 55 4 52  29 27  150 (187) 337 

 

 
ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

Q4/64 Q3/64 +/(-)  Q4/63 +/(-)  2564 2563 +/(-) 

รายไดร้วม 52,803 41,193 11,610  32,708 20,094  172,484 130,163 42,321 

ตน้ทุนขาย (50,677) (40,580) (10,097)  (31,700) (18,977)  (165,598) (137,169) (28,429) 

ก าไรขั้นต้น 2,126 613 1,513  1,009 1,117  6,886 (7,006) 13,892 

รายไดอ้ื่น 20 16 4  38 (18)  62 71 (9) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

296 (164) 459  99 197  359 320 39 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (24) (220) 196  (120) 97  (749) (911) 162 

ตน้ทุนทางการเงิน (51) (54) 3  (45) (6)  (212) (177) (34) 

(ขาดทุน)ก าไรจากการตี
มูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ ์

(97) (50) (47)  94 (191)  (433) 144 (577) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (414) (28) (386)  (211) (203)  (1,166) 1,555 (2,721) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1,855 113 1,742  862 992  4,746 (6,005) 10,751 
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตของบริษัทฯ 

    พนับาร์เรล 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Q4/64 Q3/64 Q4/63  2564 2563 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 373  386  435  1,610 1,666 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 583  527  613  2,358 2,411 

แนฟทาเบา 786  798  836  3,159 3,395 

น ้ามนัเบนซิน 3,964  3,687  4,215  15,348 15,533 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 322  244  22  1,171 1,675 

น ้ามนัดีเซล 5,721  4,991  5,664  21,169 24,214 

น ้ามนัเตา 738  512  418  2,253 2,619 

ยางมะตอย 190  139  137  710 614 

ก๊าซผสม C4 503  533  503  2,113 2,025 

อื่นๆ (1)
 1,163 924    997  4,194 4,175 

รวมปริมาณการผลิต 14,342 12,742  13,839  54,086 58,326 
(1) รวมถึงก ามะถนั รีฟอร์เมท และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ท าการแลกเปลี่ยนผลิตภณัฑข์ั้นกลางส าหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล 

(Cracker Feed Exchange)  
 

ตารางแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ       

                      ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (1)
 Q4/64 Q3/64 Q4/63  2564 2563 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 30 31 32  133 103 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 41 32 25  132 90 

แนฟทาเบา 65 60 40  226 137 

น ้ามนัเบนซิน 517 420 360  1,790 1,319 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 29 26 0  91 95 

น ้ามนัดีเซล 672 528 499  2,301 2,001 

น ้ามนัเตา 61 31 23  145 97 

ยางมะตอย 13 10 6  51 25 

ก๊าซผสม C4 43 39 29  163 94 

น ้ามนัดิบ 0 0 0  2 10 

อื่นๆ (2)
 103 68 52  316 181 

รวมรายได้ 1,574 1,245 1,064  5,350 4,152 
 (1) รวมถึงเงินชดเชยจากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ามนั 

 (2) รวมถึงก ามะถนั รีฟอร์เมท และผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ ท าการแลกเปลี่ยนผลิตภณัฑข์ั้นกลางส าหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker Feed Exchange)  
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รายไดจ้ากการขายใน Q4/64 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จาก Q3/64 เนื่องจากปริมาณการขายน ้ ามนัเพิ่มขึ้นจาก 13.1 ลา้นบาร์เรลใน 
Q3/64 เป็น 14.9 ลา้นบาร์เรลใน Q4/64 โดยหลกัมาจากความตอ้งการน ้ ามนัดีเซล และน ้ ามนัเบนซินภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 
จากการที่รัฐบาลยกเลิกการใช้มาตรการล็อคดาวน์ และปริมาณการฉีดวคัซีนในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น และประกอบกบัราคาขาย
น ้ามนัเฉล่ียท่ีสูงขึ้นใน Q4/64 

เปรียบเทียบ Q4/64 และ Q4/63 รายไดจ้ากการขายสูงขึ้นถึงร้อยละ 48 ซ่ึงเป็นผลจากราคาขายน ้ ามนัเฉลี่ยที่สูงขึ้น ในขณะท่ี
ปริมาณการขายเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 14.4 ลา้นบาร์เรลใน Q4/63 เป็น 14.9 ลา้นบาร์เรลใน Q4/64  

รายไดร้วมในปี 2564 สูงขึ้นเช่นเดียวกนัโดยสูงขึ้นร้อยละ 29 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากราคาน ้ามนัท่ีสูงขึ้น โดยถูกหักกลบ
จากปริมาณขายท่ีลดลงจาก 60.6 ลา้นบาร์เรล มาอยู่ท่ี 56.0 ลา้นบาร์เรล 

ตารางแสดงสัดส่วนของรายไดร้วมจากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ 

ลูกค้า  Q4/64 Q3/64 Q4/63  2564 2563 

เชฟรอน 40% 42% 50%  43% 52% 

ปตท.&ปตท.น ้ามนัและการคา้ปลีก 44% 42% 35%  41% 35% 

บริษทัอื่นๆ 16% 16% 15%  16% 13% 

รวม 100% 100% 100%  100% 100% 
 
 
 

ต้นทุนขาย 

ผลจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ในไตรมาส Q4/64 ท าให้ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัไตรมาส
ก่อน การเพิ่มขึ้นของตน้ทุนขายสอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการขาย เนื่องจากความตอ้งการผลิตภณัฑ์น ้ ามนั
ภายในประเทศท่ีสูงขึ้นในไตรมาสน้ี 

เปรียบเทียบตน้ทุนขายใน Q4/64 และ Q4/63 ตน้ทุนขายใน Q4/21 ที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการราคาน ้ ามนัที่สูงขึ้นในไตรมาสน้ีใน
ขณะท่ีปริมาณการขายสูงขึ้นเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ตน้ทุนขายในปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2563 การเพิ่มขึ้นในตน้ทุนน ้ ามนัดิบตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักถูกหักกลบดว้ย
ปริมาณขายท่ีลดลง  

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และเคร่ืองมือทางการเงิน 

เปรียบเทียบ Q4/64 กบั Q3/64 บริษทัฯ มีผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 5.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q4/64 เทียบกบั
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 6.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q3/64 เน่ืองจากการแข็งค่าของเงินบาทใน Q3/64 การแข็งค่าของ
เงินบาทมีผลให้มูลค่าของลูกหน้ีท่ีอยู่ในสกุลเงินบาทมีค่าสูงขึ้นเม่ือแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ในท านองเดียวกนั มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 6.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ ใน Q4/63 เน่ืองจากเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง
ในช่วง Q4/63 

เปรียบเทียบปี 2564 กบัปี 2563 ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยงัคงอ่อนตวัลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่อ่อนแอ เป็นผลให้เกิดขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 2.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 14.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากการท่ีเงินบาทแข็งค่าขึ้น   
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1,023
875

129
310

596
356

1,748

1,541

31-Dec-21 31-Dec-20

Current liabilities

Non-current liabilities

Total equity

Total liabilities & equity

34,371
26,427

4,324

9,374

20,031

10,740

58,726

46,541

31-Dec-21 31-Dec-20

774
901

887 586

88

54

1,748

1,541

31-Dec-21 31-Dec-20

Cash & cash equivalent

Other current assets

Non-current assets

Total assets
25,995 27,218

29,786

17,688

2,945

1,635

58,726

46,541

31-Dec-21 31-Dec-20

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เปรียบเทียบ Q4/64  Q3/64 และ Q4/63 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างมากเป็น 0.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q4/64 จากจ านวน 
6.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q3/64 เน่ืองจากมีการกลบัรายการส ารองค่าใช้จ่าย จ านวน 5.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และบริษทัฯ ไดรั้บ
เงินคืนจากกรณีค่าความเสียหายจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล จ านวน 1.2  ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q4/64 

เปรียบเทียบ ปี 2564  และปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 29 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เป็น 24 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2564 เน่ืองจากการกลบัรายการส ารองค่าใช้จ่าย และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 

ล้านบาท 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 รวมสินทรัพย ์

 หน้ีสินหมุนเวียน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผูถื้อหุน้  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

31 ธ.ค. 64   31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64         31 ธ.ค. 63 

31 ธ.ค. 64   31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64         31 ธ.ค. 63 
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สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจ านวน 207 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (12,185 ลา้นบาท) จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้นอยา่งมาก จ านวน 335 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (13,408 ลา้นบาท) เน่ืองมาจาก :  

1) การเพ่ิมขึ้นของสินคา้คงเหลือจ านวน 191 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,434 ล้านบาท) เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของราคาสินคา้
คงเหลือตามราคาน ้ามนัท่ีสูงขึ้น   

2) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น 112 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (4,705 ลา้นบาท) เน่ืองจากราคาขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม
เพ่ิมขึ้นในเดือนธนัวาคม 2564 และปริมาณการขายลดลงเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2563 

3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 34 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,310 ลา้นบาท) เน่ืองจากเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก
ผลก าไรจากการด าเนินงาน หักกลบบางส่วนกบัการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,844 
ลา้นบาท) ในระหว่างปีน้ี 

ในทางตรงกนัขา้ม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนไดล้ดลงจ านวน 127 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,223 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากการลดลงของ
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ลดลงจ านวน 79 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (แต่เพ่ิมขึ้น 63 ลา้นบาทเป็นผลจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน) 
เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาในปี 2564 และการลดลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (950 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิทางภาษีของขาดทุนจากการด าเนินงานยกมากบัก าไรท่ีเกิดขึ้นในปี 2564 

หนี้สิน 

หน้ีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจ านวน 59 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (4,241 ลา้นบาท) จาก 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นโดย
หลกัมาจาก : 

1) การเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 157 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,140 ลา้นบาท) จากราคาน ้ ามนัดิบท่ีเพ่ิมขึ้น
ในเดือนธนัวาคม 2564 เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2563 แต่ถูกหกักลบบางส่วนจาก  

2) การลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 99 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,183 ลา้นบาท) การลดลงของเงินกูเ้ป็นผลจากการจ่ายคืน
เงินกูร้ะยะยาวจ านวน 85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินกูย้ืมในสกุลเงินอื่นท่ีไม่ใช่
ดอลลาร์สหรัฐ และ 

3) การลดลงของภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (143 ลา้นบาท) จากภาษีซ้ือท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในเดือนธันวาคม 2564 
และภาษีสรรพสามิตค้างจ่ายจ านวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8 ล้านบาท) เน่ืองจากปริมาณการขายในช่วงปลายเดือน
ธนัวาคม 2564 ท่ีลดลงเม่ือเทียบกนัเดือนธนัวาคม 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจ านวน 148 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (7,944 ลา้นบาท) จาก 31 ธันวาคม 2563 โดยมาจาก
ผลก าไรของบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นในปี 2564 
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งบกระแสเงินสด 

 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

ล้านบาท  

2564 2563  2564 2563 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  121 (42)  3,782 (1,448) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ  (3) (11)  (103) (350) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (85) 106   (2,844) 3,346  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 33 53   835 1,549  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 54 1   1,635 20  

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ 1 0   475 66  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 88 54   2,945 1,635  

บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัส้ินงวดของเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจาก 
54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563  

รายละเอียดของกิจกรรมกระแสเงินสดใน ปี 2564 มีดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นจ านวน 121 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,782 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจาก 

• ก าไรสุทธิในปี 2564 จ านวน 150 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (4,746 ลา้นบาท) และรายการท่ีไม่เป็นเงินสดจ านวน 124 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (3,943 ลา้นบาท) 

• เงินสดท่ีไดม้าจากหน้ีสินด าเนินงานจ านวน 147 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (4,740 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนจ านวน 157 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,043 ล้านบาท) เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของราคาซ้ือ
น ้ ามนัดิบ ในเดือนธันวาคม 2564 แต่ถูกหักกลบบางส่วนจากหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลงจ านวน 9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(303 ลา้นบาท) จากการเพ่ิมขึ้นของภาษีซ้ือในเดือนธนัวาคม 2564 เปรียบเทียบกบัเดือนธนัวาคมในปี 2563 โดยเงินสด
ท่ีไดม้าไดถู้กหกักลบบางส่วนจาก 

• เงินสดท่ีใช้ไปจากสินทรัพยด์ าเนินงานจ านวน 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (9,647 ลา้นบาท) โดยการเพ่ิมขึ้นของราคา
น ้ ามนัไดส่้งผลให้มูลค่าสินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้นจ านวน 192 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,178 ลา้นบาท) และลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้นจ านวน 111 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,578 ลา้นบาท) จากราคาขายท่ีสูงขึ้น  

2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (103 ลา้นบาท)  การระบาดของ COVID-19 ยงัส่งผล
กระทบต่อเน่ืองในปี 2564 ท าให้การลงทุนของบริษทัฯได้ถูกเล่ือนออกไป จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นจ านวน
เลก็นอ้ยในปี 2564  

3) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,844 ลา้นบาท) จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวใน
เดือนมิถุนายน, กนัยายน และธนัวาคม 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

  Q4/64 Q3/64 Q4/63  2564 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.6 2.0 1.8  1.6 1.8 

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 4.0 1.5 3.2  4.1 (5.2) 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.5 0.3 2.7  2.8 (4.5) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.7 0.7 0.8  0.7 0.8 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
(เท่า) 0.2 0.3 0.3  0.2 0.3 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 68.2 N/A 35.3  19.2 N/A 

     

หมายเหตุ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง    = สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน     (เท่า) 
อตัราก าไรขั้นตน้    = ก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ / ขายสุทธิ     (ร้อยละ) 
อตัราก าไรสุทธิ     = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด / รายไดร้วม    (ร้อยละ) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น   = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถ้ือหุ้น      (เท่า) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย – เงินสด / ส่วนของผูถ้ือหุ้น    (เท่า) 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เกณฑเ์งินสด) = (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบ้ียจ่ายจากการด าเนินงาน  (เท่า) 

   + ภาษ)ี / ดอกเบ้ียจ่ายจากการด าเนินงานและลงทุน 
 

4.  เหตุการณ์ส าคัญของบริษัทฯ หลงัจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 เวลา 21.06 น. ไดเ้กิดเหตุการณ์น ้ ามนัดิบร่ัวไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน ้ าลึกแบบทุ่นเด่ียวกลางทะเล หรือจุด
ขนถ่ายน ้ ามนัในทะเล (SPM)   ในปริมาณโดยประมาณอยู่ท่ี 39 ตนั หรือเทียบเท่าโดยประมาณ 47,000 ลิตร จากการค านวณบนพ้ืน
ฐานขอ้มูล บริษทัฯ ไดป้ฎิบติัการร่วมกบัหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการฉีดพ่นน ้ายาขจดัคราบน ้ามนัโดยทางเรือ
และเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงการไดน้ าทุ่นกกัน ้ ามนั (boom) เพ่ือควบคุมการกระจายของคราบน ้ ามนั ซ่ึงในวนัท่ี 30 มกราคม 2565 ไดมี้
การยืนยนัว่าไม่พบคราบน ้ามนัทั้งบริเวณหาดแม่ร าพึง อ่าวพร้าวและบริเวณรอบ ๆ เกาะเสมด็ 

ในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2565 ในระหว่างการเตรียมงานเพ่ือด าเนินการตามแผนในการน าน ้ามนัดิบออกจากท่ออ่อนใตท้ะเลเส้นท่ีไม่ได้
รับความเสียหาย ไดมี้น ้ ามนัไหลออกมาจากรอยร่ัวจุดท่ีสอง บริษทัฯ จึงไดท้  าการหยุดกิจกรรมทั้งหมดโดยทนัที พร้อมทั้งระดมทีม
ตอบโตภ้าวะฉุกเฉินปฏิบติัการตอบโตเ้พ่ือควบคุมสถานการณ์ทั้งในทะเลและชายฝ่ัง โดยในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯ พบ
แผ่นฟิล์มน ้ ามนัประมาณ 5,000 ลิตร บริเวณรอบนอกของจุดขนถ่ายน ้ ามนัในทะเล (SPM) บริษทัฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทพัเรือ ในการฉีดพ่นสารขจดัคราบน ้ามนั และปฏิบติัการดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินลงแลว้  

บริษทัฯ ไดท้  าการสืบสวนอย่างละเอียดถ่ีถว้นส าหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือจะท าการหาสาเหตุและท างานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการสืบสวนน้ีต่อไป  

บริษทัฯ พยายามอย่างเตม็ท่ีในการพิจารณาชดใชค้่าเสียหายท่ีสมเหตุสมผลและเป็นธรรมให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ โดยบริษทัฯ ได้
ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกั โดยไดมี้การจดัตั้งคณะท างาน 4 คณะ เพื่อพิจารณาจดัท า
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบในแต่ละกลุ่ม  
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ขณะน้ีบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่างๆ ร่วมกบับริษทัประกนัภยั ซ่ึงมีความคุม้ครองทรัพยสิ์น และความรับผิดต่อ
บุคคลท่ีสาม รวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ทั้งน้ีในส่วนของโรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทัฯ ยงัสามารถด าเนินการกลัน่
ตามปกติ 

ในดา้นการเงิน ปี 2565 บริษทัฯ รับรู้ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งจากเหตุการณ์น้ีไปแลว้เป็นจ านวน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 162 
ลา้นบาท และอาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในอนาคต 

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีการให้ขอ้มูลรวมถึงรายงานความคืบหนา้ของเหตุการณ์ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.sprc.co.th 

http://www.sprc.co.th/

