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

 

1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

รายไดร้วม  1,492   1,658   (166)  1,560  (68) 

EBITDA  86   (128)  214   117  (32) 

EBIT  65   (149)  214   96  (31) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  10   1   9   22  (12) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   53   (118)  171   81  (28) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ดอลลาร์
สหรัฐต่อหุน้) 

 0.01   (0.03)  0.04   0.02  (0.01) 

ค่าการกลัน่ทางบญัชี (ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล) (1)

 

 7.87  (5.96)  13.83    8.40   (0.53) 

ค่าการกลัน่ตลาด (ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล) (2)

 

 3.07   4.40   (1.33)   7.17   (4.10) 

       

ปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ (พนั
บาร์เรลต่อวนั) 

 163.8  165.3  (1.5)   165.1   (1.3) 

            

(ล้านบาท) Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

รายไดร้วม 47,397  54,668  (7,270)  49,458  (2,060) 

EBITDA 2,734  (4,216) 6,951   3,732  (997) 

EBIT 2,068  (4,910) 6,978   3,061  (993) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 328  36  292   713  (386) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,690  (3,881) 5,571   2,573  (883) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุน้)  0.39  (0.90)  1.28    0.59   (0.20) 

(1) ค่าการกลัน่ไดร้วมก าไร / ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงค  านวณตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

(2) ค่าการกลัน่ค  านวณโดยใชต้น้ทุนทดแทนในปัจจุบนั 

 

อตัราแลกเปลีย่น  (บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ) 

Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย  31.79   32.99   (1.20)   31.71   0.08  

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด  31.98   32.61   (0.64)   31.41   0.57  

 

ใน Q1/62 SPRC มีปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ต ่ากว่า Q4/61 เล็กน้อย แต่อตัราการใชก้ าลงัการผลิตยงัคงสูงท่ีระดบั 99.3% 
ของก าลงัการกลัน่ หรือ 163.8 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลง 1.5 พนับาร์เรลต่อวนัจาก Q4/61 รายไดร้วมใน Q1/62 ลดลงจาก Q4/61 
โดยหลกัจากปริมาณการขายท่ีต ่ากว่าไตรมาสก่อนหนา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ลดลง และราคาขาย
เฉล่ียของผลิตภณัฑ์ท่ีต ่ากว่า อยา่งไรก็ตาม EBITDA, EBIT และก าไรสุทธิไดก้ลบัจากผลขาดทุนในไตรมาสก่อนหนา้มาเป็นผลก าไร
ใน Q1/62 โดยมีก าไรสุทธิ 53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,690 ลา้นบาท) เทียบกบัขาดทุนสุทธิ 118 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,881 ลา้นบาท) ใน 
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Q4/61 ผลก าไรท่ีดีข้ึนอยา่งมากใน Q1/62 เน่ืองมาจากค่าการกลัน่ทางบญัชีท่ีสูงข้ึน ซ่ึงไดร้วมก าไรจากสต๊อคน ้ ามนัท่ีเป็นผลจากการ
ฟ้ืนตวัของราคาน ้ ามนัหลงัจากท่ีไดป้รับตวัลงอยา่งมากในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคมของปีก่อน และการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2561 โดยถา้ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากสตอ๊คน ้ ามนั ค่าการกลัน่ตลาดยงัคงอยู่
ในระดบัค่อนขา้งต ่าท่ี 3.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกบั 4.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q4/61 เน่ืองจากส่วนต่างของ
ราคาน ้ ามนัส าเร็จรูปเทียบกบัน ้ ามนัดิบยงัคงอ่อนแอในเดือนมกราคม และกุมภาพนัธ์ ปี 2562 ในQ1/62 บริษทัฯ ยงัคงมีก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (328 ลา้นบาท)  จากการแขง็ค่าของเงินบาท เทียบกบัก าไร 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (36 ลา้นบาท) 
ในไตรมาสก่อนหนา้ 
 
เปรียบเทียบ Q1/62 กบั Q1/61 SPRC มีปริมาณน ้ ามนัดิบที่น าเขา้กลัน่และรายไดท่ี้ลดลง โดยรายไดร้วมใน Q1/62 ลดลง 68 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,060ลา้นบาท) จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัเน่ืองจากมีปริมาณขายท่ีลดลงตามปริมาณน ้ ามนัดิบท่ี
น าเขา้กลัน่ลดลง โดยผลการด าเนินงานในส่วนของ EBITDA, EBIT และก าไรสุทธิไดล้ดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็น
ผลกระทบจากค่าการกลัน่ตลาด และผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีต ่ากวา่ Q1/61 แต่ไดถู้กหกักลบบางส่วนจากก าไรจากสตอ๊คน ้ ามนั
จากการฟ้ืนตวัของราคาน ้ ามนัใน Q1/62  โดยถา้ไม่รวมผลก าไร หรือขาดทุน จากสต๊อคน ้ ามนั ใน Q1/62 ค่าการกลัน่ตลาด
ยงัคงอยู๋ในระดบัต ่าท่ี 3.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีปริมาณของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมยงัคงลน้ตลาด  

 

2) สภาพตลาดน า้มันปิโตรเลียม 
       

ราคาอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ Q1/62 Q4/61 +/(-)   Q1/61 +/(-) 

น ้ามนัดิบดูไบ 63.49 67.44 -3.95  63.92 -0.43 

แนฟทาเบา (ราคาอา้งอิงตลาด
ญ่ีปุ่น) 

57.68 63.07 -5.39  64.60 -6.91 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 67.27 72.16 -4.90  77.63 -10.37 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 76.46 83.07 -6.61  79.99 -3.53 

น ้ามนัดีเซล 76.27 82.20 -5.93  78.68 -2.41 

น ้ามนัเตา 64.05 68.77 -4.72  58.98 5.07 

 
      

       

ส่วนต่างราคากับน า้มันดิบดูไบ Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

แนฟทาเบา (ราคาอา้งอิงตลาด
ญ่ีปุ่น) 

-5.81 -4.37 -1.44  0.68 -6.49 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 3.77 4.72 -0.95  13.71 -9.94 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 12.96 15.63 -2.67  16.07 -3.11 

น ้ามนัดีเซล 12.78 14.76 -1.99  14.76 -1.98 

น ้ามนัเตา 0.55 1.32 -0.77  -4.94 5.49 

 

ราคาเฉล่ียน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/62 อยูท่ี่ 63.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจาก 67.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q4/61  เป็นผล
จากการคาดการณ์ว่าน ้ ามนัดิบจากลิเบียจะเพ่ิมข้ึนหลงัแหล่ง El Sharara กลบัมาเร่ิมผลิต รวมไปถึงความกงัวลเร่ืองการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกและอุปสงคน์ ้ ามนัดิบเน่ืองจากขอ้พิพาททางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนมีแนวโนม้จะด าเนินต่อไป มาตรการ
คว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่ออิหร่านและเวเนซุเอลาส่งผลกระทบกบัตลาดน ้ ามนัดิบเช่นกนั ใน Q2/62 มีการ
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คาดการณ์วา่ราคาน ้ ามนัดิบดูไบจะสูงข้ึนเน่ืองจากมีแนวโนม้วา่ประเทศผูส่้งออกน ้ ามนักลุ่มโอเปคและรัสเซียจะยงัคงรักษาการลด
ก าลงัการผลิตน ้ ามนัดิบลง 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั 
 
ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินกบัน ้ ามนัดิบดูไบมีค่าเฉล่ียลดลงเป็น 3.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตลาดน ้ ามนัเบนซินในไตรมาสน้ีลด
ต ่าลงท่ีสุดตั้งแต่ปี 2554 เน่ืองจากอุปทานท่ีสูงทัว่ทั้งภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยโุรป การซ่อมบ ารุงของโรงกลัน่ในเดือนมีนาคมและ
การลดลงของราคาน ้ ามนัดิบช่วยให้ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินเพ่ิมข้ึน ปริมาณน ้ ามนัเบนซินคงคลงัในสิงคโปร์เฉล่ียอยูท่ี่ 15.6 ลา้น
บาร์เรล ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ 
 
ส่วนต่างราคาแนฟทากบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/62 มีค่าเฉล่ีย 5.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต ่ากวา่น ้ ามนัดิบดูไบ ส่วนต่างราคาแนฟทา
ท่ีต ่าลงไดรั้บผลกระทบจากตลาดน ้ ามนัเบนซินท่ีแยล่ง ปริมาณแนฟทาคงคลงัทัว่โลกมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนและตลาดแนฟทาในเอเชีย
ยงัคงไม่ดี การซ่อมบ ารุงของโรงกลัน่ในตะวนัออกกลางและอินเดียส่งผลกระทบกบัตลาดแนฟทาในภูมิภาคและปริมาณแนฟทาคง
คลงัลดลง 
 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานกบัน ้ ามนัดิบดูไบและส่วนต่างราคาน ้ ามนัดีเซลกบัน ้ ามนัดิบดูไบยงัคงดีเม่ือเปรียบเทียบกบั
น ้ ามนัเบนซิน มีค่าเฉล่ีย 12.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและ 12.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตามล าดบั เป็นผลจากการผลิตจาก
อินเดียท่ีลดลงและการส่งออกท่ีลดลงเน่ืองจากการซ่อมบ ารุงของหลายโรงกลัน่ การเดินทางทางอากาศและวนัหยดุเทศกาลตรุษจีน
ช่วยส่งเสริมความตอ้งการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน อุปสงคน์ ้ ามนัเช้ือเพลิงใหค้วามร้อนในภูมิภาคไดรั้บผลกระทบจากฤดูหนาวท่ี
ไม่หนาวมาก ปริมาณน ้ ามนัคงคลงัในสิงคโปร์มีค่าเฉล่ีย 11.4  ลา้นบาร์เรล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบั Q4/61 
 
ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเตากบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/62 มีค่าต ่าลงจาก Q4/61 โดยมีราคาเฉล่ีย 0.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ถึงแมว้า่ค่า
การกลัน่ของน ้ ามนัเตาจะสูงในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลงและอุปทานท่ีจ ากดัของน ้ ามนัดิบชนิดหนกั แต่ส่วน
ต่างราคาน ้ ามนัเตากบัน ้ ามนัดิบดูไบกลบัลดลงเน่ืองจากมีการเพ่ิมข้ึนของน ้ ามนัเตาจากยุโรป อินเดีย และตะวนัออกกลางเขา้มาท่ี
สิงคโปร์เพ่ือท าก าไรจากส่วนต่างของสองตลาด ส่งผลให้ปริมาณน ้ ามนัเตาคงคลงัในสิงคโปร์เพ่ิมสูงข้ึน แมว้า่จะมีการเพ่ิมข้ึนของ
น ้ ามนัเตาคงคลงัแต่ปริมาณน ้ ามนัเตาคงคลงัในสิงคโปร์ในไตรมาสน้ีลดลงร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบั Q4/61 โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 19.4 
ลา้นบาร์เรล 
 
เน่ืองจากผลกระทบจากราคาน ้ ามนัดิบและส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินกับน ้ ามนัดิบดูไบท่ีลดลง ส่งผลให้ค่าการกลัน่ตลาดของ  
บริษทัฯ โดยเฉล่ียใน Q1/62 อยู่ท่ี 3.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงเม่ือเทียบกบั 4.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q4/61 และ 
7.17 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q1/61 ใน Q1/62 บริษทัฯ ยงัคงเพ่ิมค่าการกลัน่ผ่านการรักษาก าลงัการกลัน่น ้ ามนัดิบเขา้สู่หน่วย
กลัน่ให้สูงท่ีสุดและเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยผลิต ผ่านการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑข์ั้นกลางของหน่วยแตกน ้ ามนัหนกักบั  GC และ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑจ์ากการขายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัในประเทศใหม้ากท่ีสุด 
 
แหล่งขอ้มูล : Reuters, IHS, Platts 
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3) ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

        ตารางแสดงปริมาณการผลิตของบริษัทฯ 

   พนับาร์เรล 

ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม Q1/62 Q4/61 Q1/61 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์  360  352  375  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  697  753  664  

แนฟทาเบา  680  709  664  

น ้ามนัเบนซิน  3,748  3,918  4,001  

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน  1,335  1,380  1,444  

น ้ามนัดีเซล  5,782  6,156  5,959  

น ้ามนัเตา  1,394  1,757  1,706  

ยางมะตอย  243  215  173  

ก๊าซผสม C4  391  337  443  

อ่ืนๆ (1) 1,620 1,549  1,035  

รวมปริมาณการผลติ   16,251 17,126  16,466  

(1) รวมถึงก ามะถนั รีฟอร์เมท และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ท าการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑข์ั้นกลางส าหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker Feed 
Exchange) กบั บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

รายไดร้วม 1,492  1,658  (166)  1,560  (68) 

ตน้ทุนขาย (1,429) (1,800) 372   (1,477) 48  

ก าไรขั้นต้น 63  (143) 206   83  (20) 

รายไดอ่ื้น 0  0  0   1  (0) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10  1  9   22  (12) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9) (8) (1)  (8) (0) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (12) 32  (43)  (15) 3  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 53  (118) 171   81  (28) 

 

 
ล้านบาท  ล้านบาท 

Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

รายไดร้วม 47,397  54,668  (7,270)  49,458  (2,060) 

ตน้ทุนขาย (45,390) (59,369) 13,979   (46,831) 1,441  

ก าไรขั้นต้น 2,007  (4,701) 6,709   2,626  (619) 

รายไดอ่ื้น 13  12  1   27  (14) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 328  36  292   713  (386) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (276) (252) (24)  (264) (11) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (373) 1,040  (1,413)  (475) 102  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,690  (3,881) 5,571   2,573  (883) 
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ตารางแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ  
        ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (1)
 Q1/62 Q4/61 Q1/61 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์  25  28  30  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  30  37  31  

แนฟทาเบา  39  48  39  

น ้ามนัเบนซิน  415  440  473  

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน  102  129  121  

น ้ามนัดีเซล  631  699  659  

น ้ามนัเตา  80  123  92  

ยางมะตอย  16  16  11  

ก๊าซผสม C4  25  22  29  

น ้ามนัดิบ  10  0  -    

อ่ืนๆ (2)
  118  116  74  

รวมรายได้  1,492  1,658  1,560  

 
 (1) รวมถึงเงินชดเชยจากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ามนั 

(2) รวมถึงก ามะถนั รีฟอร์เมท และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ท าการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑข์ั้นกลางส าหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล      (Cracker Feed 
Exchange) กบั บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 

รายได้รวมใน Q1/62 ลดลงร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกับ Q4/61 รายได้ท่ีลดลงโดยหลกัเน่ืองมาจากปริมาณการขายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมท่ีลดลงเป็น 16.6 ลา้นบาร์เรลใน Q1/62 เม่ือเทียบกบัปริมาณการขายท่ี 17.9 ลา้นบาร์เรลใน Q4/61 รวมถึงราคาขายเฉล่ีย
ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมซ่ึงอา้งอิงตามราคาน ้ ามนัในตลาดโลกใน Q1/62 ยงัคงต ่ากวา่ Q4/61 
 
รายไดร้วมใน Q1/62 ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกบั Q1/61 โดยหลกัเน่ืองมาจากปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีลดลง 
เม่ือเทียบกบัปริมาณการขายท่ี 16.8 ลา้นบาร์เรลใน Q1/61 รวมถึงการลดลงของราคาขาย 
 
ใน Q1/62 รายไดร้วมของบริษทัฯ มาจากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใหแ้ก่ Chevron, ปตท. และ บริษทัอ่ืนๆในสัดส่วนร้อยละ 52 
ร้อยละ 33 และร้อยละ 15 ตามล าดบั  
 

 

ต้นทุนขาย 
 

ตน้ทุนขายใน Q1/62 ลดลงอยา่งมากโดยลดลงร้อยละ 21 จาก Q4/61 เน่ืองมาจากทั้งปริมาณการขายและราคาของน ้ ามนัดิบท่ียงัคงต ่า
กว่า Q4/61 โดยตน้ทุนขายไดร้วมการกลบัรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 62 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  (มีผลใหต้น้ทุนขายลดลงใน Q1/62) 
 

เปรียบเทียบ Q1/62 และ Q1/61 ตน้ทุนขายลดลงเล็กนอ้ยร้อยละ 3 เน่ืองมาจากการปริมาณการขายท่ีลดลง และการกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 2561  
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ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่น 
 

ใน Q1/62 SPRC มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (328 ลา้นบาท)  เพ่ิมข้ึนจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (36 ลา้นบาท) ใน Q4/61 เน่ืองจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐใน Q1/62 มีการแข็งค่าท่ี
มากกวา่เม่ือเทียบกบั Q4/61 การแขง็ค่าของเงินบาทมีผลให้มูลค่าของลูกหน้ีสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีแปลงมาจากลูกหน้ีในสกลุเงิน
บาทมีมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
เปรียบเทียบก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนใน Q1/62 และ Q1/61  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจาก 22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (713 ลา้น
บาท) ใน Q1/61 เน่ืองจากการแขง็ค่าของเงินบาทเม่ือเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐใน Q1/62 มีการแข็งค่าท่ีนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัการแขง็
ค่าในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารใน Q1/62 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจ านวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (24 ลา้นบาท) จาก Q4/61 และ 0.3 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (11 ลา้นบาท) จาก  Q1/61 โดยหลกัเน่ืองจากการตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังานส าหรับเงินชดเชยพนกังานเกษียณอาย ุซ่ึง
เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายแรงงาน  
 

 

4) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
 

  
  

ล้านดอลลาร์สหรัฐ   ล้านบาท 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

+/(-) % +/(-)   
31 มีนาคม 

2562 

31 ธันวาคม 
2561 

+/(-) 

สินทรัพย์         

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33  2  31  1378%   1,071   74  997  

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 881  781  101  13%   28,178   25,448  2,731  

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 889  904  (15) -2%   28,427   29,489  (1,062) 

รวมสินทรัพย์ 1,804  1,687  117  7%   57,676   55,011  2,665  

หนีสิ้น         

  หน้ีสินหมุนเวยีน 546  482  64  13%   17,459   15,704  1,755  

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 23  24  (0) -2%   750   778  (28) 

รวมหนีสิ้น 569  505  64  13%   18,209   16,482  1,727  

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนและก าไรสะสม 1,234  1,182  53  4%   45,170   43,493  1,677  

  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้       (5,703)  (4,965) (738) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,234  1,182  53  4%   39,467   38,529  939  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,804  1,687  117  7%   57,676   55,011  2,665  
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สินทรัพย์ 
 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ 31 มีนาคม 2562 เพ่ิมข้ึน 117 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,665 ลา้นบาท) จาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 132 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,728 ลา้นบาท) เน่ืองมาจาก  

1) การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (997 ลา้นบาท) 

2) การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 124 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,720 ลา้นบาท) จากการเพ่ิมข้ึนของทั้ งปริมาณสินคา้
คงเหลือเน่ืองจากช่วงระยะเวลาของการขนส่งน ้ ามนัดิบ และการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคา้คงเหลือตามการปรับตวัสูงข้ึนของ
ราคาน ้ ามนั เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2561 โดยถูกหกักลบบางส่วนจาก 

3) การลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,046 ลา้นบาท) จากปริมาณขายท่ีลดลงในเดือน
มีนาคม 2562 เม่ือเทียบกับปริมาณขายในเดือนธันวาคม 2561 และหักกลบบางส่วนจากราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑ์ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง โดยหลักเน่ืองจากการลดลงของอาคารและอุปกรณ์ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,065 ล้านบาท) 
เน่ืองมาจากค่าเส่ือมราคาส าหรับ Q1/62 มากกว่าการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโรงกลัน่  

 

หนีสิ้น 
 

หน้ีสินรวม ณ 31  มีนาคม 2562 เพ่ิมข้ึน 64 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,727 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนโดยหลกัมา
จาก  

1) การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 58 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,631 ลา้นบาท) เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนโดยหลกั
เน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาของการซ้ือและช าระค่าน ้ ามนัดิบ และการเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบ 

2) การเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจ านวน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (387 ลา้นบาท) เน่ืองจากผลก าไรใน Q1/62 

3) การเพ่ิมข้ึนของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (130 ลา้นบาท)  จากการตั้งส ารองเงินชดเชย
พนกังานเกษียณอายตุามการเปล่ียนแปลงของกฏหมายแรงงาน โดยการเพ่ิมข้ึนไดถู้กหกักลบบางส่วนจาก 

4) การลดลงของภาษีสรรพสามิตคา้งจ่ายจ านวน 6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (248 ลา้นบาท) ตามปริมาณขายท่ีลดลงในเดือนมีนาคม 
2562 เทียบกบัธนัวาคม 2561 

5) การลดลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (158 ลา้นบาท) เน่ืองจากผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 มีนาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจ านวน 53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (939 ลา้นบาท) จาก 31 ธันวาคม 2561 โดยมาจากผล
ก าไรของบริษทัฯใน Q1/62 
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5) งบกระแสเงินสด 
 

Q1/2562 
ล้านดอลลาร์

สหรัฐ 

 

ล้านบาท 
 

 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  41   1,293  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (9)  (274) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน  -   -  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 32   1,019  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 2   74  

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ (1)  (22) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 33   1,071  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจาก 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (74 ลา้นบาท) ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 33 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(1,071 ลา้นบาท) ณ 31 มีนาคม 2562 

 

รายละเอียดของกิจกรรมกระแสเงินสดใน Q1/62 มีดงัน้ี 
 

1) เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน เป็นจ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐ (1,293 ลา้นบาท) โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

• ก าไรสุทธิใน Q1/62 จ านวน 53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,690 ลา้นบาท) โดยบวกกลบัรายการท่ีไม่เป็นเงินสดจ านวน 
28 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (905 ลา้นบาท) 

• เงินสดไดม้าจากหน้ีสินในการด าเนินงาน 57 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,801 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 61 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,951 ลา้นบาท) เน่ืองจากช่วงระยะเวลาของการซ้ือและ
จ่ายช าระค่าน ้ ามนัดิบ และการเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบ โดยมีภาษีสรรพสามิตคา้งจ่ายลดลงเล็กน้อยตามปริมาณ
การขายท่ีลดลง และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีลดลง  

• โดยไดถู้กหกักลบบางส่วนจากเงินสดใชไ้ปของสินทรัพยใ์นการด าเนินงาน 41 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,292 ลา้นบาท) 
โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 61 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,949 ลา้นบาท) จากการเพ่ิมข้ึนของทั้ง
ราคาและปริมาณ และหกักลบบางส่วนจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้จ านวน 22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (709 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากปริมาณขายท่ีลดลงในเดือนมีนาคม 2562 เทียบกบัธนัวาคม 2561  

 

2)  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (274 ลา้นบาท) โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงกลัน่  
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6) อัตราส่วนทางการเงิน 
 

  Q1/62 Q4/61 Q1/61 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.7 1.6 1.7 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.5 (7.1) 5.2 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.4 0.5 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
(เท่า) 

0.0 0.0 0.0 

   

หมายเหตุ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     = สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน  (เท่า) 
อตัราก าไรสุทธิ     = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด / รายไดร้วม (ร้อยละ) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้น   (เท่า) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย – เงินสด / ส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 
 

 
 


