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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์งบกำรเงินบริษทั สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2560 

1) ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

(ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) Q1/60 Q4/59 +/(-)   Q1/59 +/(-) 

รายไดร้วม               1,276           1,245                  31                  933               343  
EBITDA                  123              122                2                   81                 42  
EBIT                  103              101                    1                    61                 42  
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                    20                 (5)                 26                       7                 13  
ก าไรสุทธิ                     82                 79                    3                    48                 34  
ก าไรสุทธิ (ดอลลาร์สหรัฐต่อหุน้)                 0.02             0.02              0.00                  0.01              0.01  
ค่าการกลัน่ทางบญัชี (ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล) (1) 

                8.92  10.02            (1.10)                 6.69              2.23  

ค่าการกลัน่ตลาด (ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล) (2) 

                7.98  7.53             0.45                  8.26             (0.28) 

       
ปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ (พนั
บาร์เรลต่อวนั) 

             158.6  163.3  (4.7)  
                 

163.4  
           (4.8) 

       (ล้ำนบำท) Q1/60 Q4/59 +/(-)   Q1/59 +/(-) 

รายไดร้วม           44,880        44,299               581              33,408        11,472  

EBITDA            4,361           4,337  23               2,894  1,466  

EBIT             3,628           3,602                  26                2,158           1,471  

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                 722            (183)              905                   267              455  

ก าไรสุทธิ             2,909           2,810                  99                1,703           1,206  

ก าไรสุทธิ (บาทต่อหุน้)                0.67  0.65             0.02                  0.39             0.28  
(1) ค่าการกลัน่ไดร้วมก าไร / ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงค  านวณตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั   
(2) ค่าการกลัน่ค  านวณโดยใชต้น้ทุนทดแทนในปัจจุบนั 

 
อตัรำแลกเปลีย่น  (บำทต่อดอลลำร์
สหรัฐ) 

Q1/60 Q4/59 +/(-)   Q1/59 +/(-) 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย                35.28            35.57              (0.29)              35.81             (0.53) 
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด                34.61            36.00              (1.39)              35.41             (0.79) 
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ใน Q1/60 SPRC มีปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ใน 158.6 พนับาร์เรลต่อวนั คิดเป็น 96.1% ของก าลงัการกลัน่ ซ่ึงลดลง 4.7 พนั
บาร์เรลต่อวนัจาก Q4/59 เน่ืองมาจากการขอ้จ ากดัของหน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบ มีรายไดร้วม 1,276 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (44,880 ลา้น
บาท) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจาก Q4/59 โดยหลกัเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม แต่ไดถู้กหักกลบ
บางส่วนจากปริมาณการขายท่ีน้อยลงเป็นผลมาจากการผลิตท่ีลดลงขา้งตน้ EBITDA ในงวด Q1/60 ใกลเ้คียงกบั EBITDA ใน 
Q4/59 โดยท่ีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจาก  79 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,810 ลา้นบาท) ใน Q4/59 เป็น 82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,909 
ลา้นบาท) ใน Q1/60 การเพ่ิมข้ึนของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนใน Q1/60 มีมากกว่าค่าการกลัน่ทางบญัชีท่ีลดลง ท าให้มีก าไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม ถา้ไม่รวมก าไรจากสตอ๊กน ้ ามนั ค่าการกลัน่ตลาดของ SPRC ยงัคงแขง็แกร่ง โดยเพ่ิมข้ึนจาก 7.53 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล เป็น 7.98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยไดรั้บแรงสนบัสนุนจากอุปสงคใ์นประเทศ และแถบเอเซียท่ียงัดีอยู ่โดยเฉพาะน ้ามนั
เบนซิน 

เปรียบเทียบ Q1/60 กบั Q1/59 ปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ใน Q1/60 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากการลด
ก าลงัการผลิตของหน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบ ถึงแมว้่าการผลิตลดลง รายไดใ้น Q1/60 เพ่ิมข้ึน 343 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (11,472 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัและราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม รวมถึง EBITDA และก าไรสุทธิใน Q1/60 ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากค่า
การกลัน่ทางบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดร้วมถึงก าไรจากสต๊อคน ้ ามนัจากการเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนั ในขณะท่ีมีขาดทุนจากสต๊อกน ้ ามนัใน 
Q1/59 ถา้ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากสตอ๊กน ้ ามนั ค่าการกลัน่ตลาดของ SPRC ใน Q1/60 เท่ากบั 7.98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซ่ึงลดลง
เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน การแขง็ค่าของเงินบาทใน Q1/60 ยงัส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิใน Q1/60 เพ่ิมข้ึนดว้ย 

2) สภำพตลำดน ำ้มันปิโตรเลยีม 

รำคำอ้ำงองิตลำดสิงคโปร์ Q1/60 Q4/59 +/(-) 
 

Q1/59 +/(-) 

น ้ามนัดิบดูไบ 53.08 48.36 4.71  30.44 22.63 
แนฟทาเบา (ราคาอา้งอิงตลาด
ญ่ีปุ่น) 

55.35 50.02 5.33  38.29 17.06 
น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 67.83 62.94 4.90  49.34 18.49 
น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 64.38 60.62 3.76  42.12 22.26 
น ้ามนัดีเซล 64.89 60.38 4.51  40.08 24.81 
น ้ามนัเตา 49.98 46.70 3.28  25.27 24.71 

 

ส่วนต่ำงรำคำกบัน ำ้มนัดบิดูไบ Q1/60 Q4/59 +/(-) 
 

Q1/59 +/(-) 

แนฟทาเบา (ราคาอา้งอิงตลาด
ญ่ีปุ่น) 

2.28 1.65 0.62  7.85 -7.05 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 14.76 14.57 0.18  18.90 -4.12 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 11.30 12.26 -0.95  11.68 -1.82 

น ้ามนัดีเซล  11.82 12.02 -0.20  9.64 -1.74 

น ้ามนัเตา  -3.10 -1.67 -1.43  -5.17 4.87 
 
ราคาเฉล่ียน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/60 อยูท่ี่ 53.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพ่ิมข้ึนจาก 48.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q4/59 เป็น
ผลจากการบรรลุขอ้ตกลงเร่ืองการลดก าลงัการผลิตของประเทศผูส่้งออกน ้ ามนักลุ่มโอเปคและนอกกลุ่มโอเปคซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เดือน
มกราคม ปี 2560 เป็นตน้มา การลดก าลงัการผลิตของประเทศผูส่้งออกน ้ ามนักลุ่มโอเปคค่อนขา้งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ซาอุดีอาระเบียซ่ึงลดก าลงัการผลิตลง 660,000 บาร์เรลต่อวนั เทียบกบัเป้าหมายท่ี 486,000 บาร์เรลต่อวนั ถึงแมว้า่ประเทศผูส่้งออก
น ้ ามนักลุ่มโอเปคจะลดก าลงัการผลิตลง แต่การลดก าลงัการผลิตน ้ ามนัดิบของรัสเซียกลบัไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงและปริมาณ
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น ้ามนัดิบจากสหรัฐอเมริกายงัคงมีปริมาณเขา้มาในตลาด การลดปริมาณการผลิตน ้ ามนัดิบของรัสเซียต ่ากวา่ 300,000 บาร์เรลต่อวนั 
ตามขอ้ตกลง จ านวนแท่นขุดเจาะในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26 เทียบกบั Q4/59 ไปถึง 662 แท่น ปริมาณน ้ ามนัดิบคงคลงัใน
สหรัฐอเมริกายงัคงมีสูงถึง 535.5 ลา้นบาร์เรลท่ีส้ิน Q1/60 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.8 เทียบกบั Q4/59   

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินกบัน ้ ามนัดิบดูไบมีค่าเฉล่ีย 14.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เป็นผลจากการอุปสงคท่ี์ยงัคงดีอยูจ่ากเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงก่อนและหลงัเทศกาลตรุษจีน รวมไปถึงอุปสงค์ของแนฟทาท่ียงัดีอยู ่ (ส าหรับการผสมน ้ ามนัเบนซิน) 
และการหยดุการผลิตของโรงกลัน่ Ruwais เน่ืองจากไฟไหม ้ปริมาณน ้ ามนัเบนซินคงคลงัในสิงคโปร์ท่ีส้ิน Q1/60 อยูท่ี่ 14.2 ลา้น
บาร์เรล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 เทียบกบั Q4/59 

ส่วนต่างราคาแนฟทากบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/60 มีค่าเฉล่ีย 2.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เป็นผลจากอุปสงคท่ี์ยงัคงดีอยู ่เน่ืองจาก
ความคุม้ค่าในการเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ของโรงปิโตรเคมี และอุปทานท่ีจ ากดั เน่ืองจากการหยดุการผลิตของโรงกลัน่ในอินเดีย ญ่ีปุ่น 
สิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมไปถึงความไม่คุม้ค่าในการเลือกใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ของโรงปิโตรเคมี 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานกบัน ้ ามนัดิบดูไบและส่วนต่างราคาน ้ ามนัดีเซลกบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/60 ต ่ากวา่ Q4/59   
โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 11.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและ 11.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตามล าดบั ส่วนต่างราคาน ้ ามนัดีเซลกบั
น ้ ามนัดิบดูไบไดรั้บผลกระทบจากอุปทานท่ีจ ากดัเน่ืองจากการหยดุการผลิตของโรงกลัน่และเขา้สู่ช่วงการหยดุซ่อมบ ารุงของโรง
กลัน่ในเอเชีย รวมถึงอุปสงคท่ี์เขา้มาจากศรีลงักาและปากีสถาน ปริมาณน ้ ามนัดีเซลคงคลงัในสิงคโปร์อยูท่ี่ 12.6 ลา้นบาร์เรล ท่ีส้ิน
เดือนมีนาคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.2 เทียบกบั Q4/59 ปริมาณน ้ ามนัดีเซลคงคลงัในสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 5.7 เทียบกบั Q4/59 มาท่ี 
154.2 ลา้นบาร์เรล ปริมาณน ้ ามนัดีเซลส่งออกจากประเทศจีนลดลงร้อยละ 24  เทียบกบั Q4/59 โดยปริมาณน ้ ามนัดีเซลท่ีส่งออกน้ี
ส่วนใหญ่ไปท่ีสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต ้  

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเตากบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/60 มีราคาเฉล่ียท่ี 3.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต ่ากวา่น ้ ามนัดิบดูไบ ซ่ึงลดลงจาก 
Q4/59 ถึงแมว้่าอุปสงคข์องน ้ ามนัเตาจะยงัคงค่อนขา้งดี ตลาดน ้ ามนัเตาไดรั้บผลกระทบจากปริมาณน ้ ามนัเตาส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เน่ืองจากการหยดุผลิตของโรงกลัน่ Ruwais และการเพ่ิมข้ึนของน ้ ามนัเตาท่ีเขา้มาในตลาดเอเชียเพ่ือท าก าไร
จากส่วนต่างของสองตลาด ใน Q1/60 ปริมาณน ้ ามนัเตาคงคลงัในสิงคโปร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.5 เทียบกบั Q4/59 เป็น 25.4 ลา้นบาร์เรล 

ถึงแมว้า่ส่วนต่างราคาโดยรวมของผลิตภณัฑจ์ะลดลง แต่ค่าการกลัน่ตลาดของบริษทัฯโดยเฉล่ียใน Q1/60 อยูท่ี่ 7.98 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล เทียบกบั 7.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q4/59 และ 8.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q1/59 โดยบริษทัฯสามารถเพ่ิม
ค่าการกลัน่ผา่นการซ้ือน ้ ามนัดิบตามสญัญาระยะยาวและใชน้ ้ ามนัดิบหลากหลายประเภท ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วย
แตกโมเลกลุ และผา่นการเพ่ิมการขายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัในประเทศ 

แหล่งขอ้มูล : EIA, Reuters, IHS, Platts 
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3) ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน                                                                                                                                                          

ตารางแสดงปริมาณการผลิตของบริษทัฯ 

ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (พนับำร์เรล) Q1/60 Q4/59 Q1/59 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 417 440  431  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 815 776  832  
แนฟทาเบา 688 684  628  
น ้ามนัเบนซิน 3,885 4,096  3,982  
น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 1,008 1,130  1,146  
น ้ามนัดีเซล 5,555 5,915  5,616  
น ้ามนัเตา 1,672 1,770  1,751  
ยางมะตอย 335 339  391  
ก๊าซผสม C4 413 437  410  
อ่ืนๆ (1) 1,049 1,299  1,214  
รวมปริมำณกำรผลติ 15,837 16,885  16,400 

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

 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
% +/(-) 

 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
% +/(-) 

 
Q1/60 Q4/59 +/(-) 

 
Q1/59 +/(-) 

รายไดร้วม        1,276        1,245             31  2%            933            343  37% 
ตน้ทุนขาย      (1,186)    (1,132)          (55) 5%          (873)         (313) 36% 
ก ำไรขั้นต้น             89           113           (24) -21%              60              30  50% 

รายไดอ่ื้น               0               0               0  44%                1              (0) -33% 
ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 20 (5) 26 -497%  7 13 173% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (8)           (7)       (1) 8%              (7)             (1) 14% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล           (20)         (21)               2  -9%            (12)             (7) 58% 
ก ำไรสุทธิ             82            79                3  4%              48              34  71% 

     
      

 
 

 ล้ำนบำท   ล้ำนบำท 

 
Q1/60 Q4/59 +/(-)  

 
Q1/59 +/(-) 

รายไดร้วม      44,880      44,299            581         33,408       11,472  
ตน้ทุนขาย    (41,721)  (40,273)     (1,449)      (31,295)    (10,426) 
ก ำไรขั้นต้น        3,159        4,026         (868)          2,113         1,046  

รายไดอ่ื้น             16             11                5                24              (8) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน           722        (183)           905              267            455  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (268)       (251)          (17)           (239)           (29) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         (692)       (763)             70            (441)         (251) 
ก ำไรสุทธิ        2,909        2,810              99           1,703         1,206  
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ตารางแสดงรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ                   

ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) Q1/60 Q4/59 Q1/59 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 31 28  23  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (1) 43 29  32  
แนฟทาเบา 37 31  24  
น ้ามนัเบนซิน 398 383  316  
น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 69 69  48  
น ้ามนัดีเซล 516 512  368  
น ้ามนัเตา 77 80  40  
ยางมะตอย 17 12  7  
ก๊าซผสม C4 30 28  16  
น ้ามนัดิบ 0 0  21  
อ่ืนๆ (2) 58 72  38  
รวมรำยได้ 1,276 1,245  933  

(1) รวมถึงเงินชดเชยจากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ามนั  
(2) รวมถึงก ามะถนั รีฟอร์เมท และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ท าการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑข์ั้นกลางส าหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล 

(Cracker Feed Exchange) กบั บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

รายไดร้วมใน Q1/60 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยร้อยละ 2 เม่ือเปรียบเทียบกบั Q4/59 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37 เทียบกบั Q1/59 รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนโดย
หลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของราคาขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซ่ึงไดป้รับตวัสูงข้ึนตามราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก หัก
กลบบางส่วนกบัปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีลดลงใน Q1/60 มีปริมาณ 16.0 ลา้นบาร์เรล  เม่ือเทียบกบัปริมาณการขายท่ี 
17.6 ลา้นบาร์เรลใน Q4/59 และปริมาณการขายท่ี 17.1 ลา้นบาร์เรลใน Q1/59 

ใน Q1/60 รายไดร้วมของบริษทัฯ มาจากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมให้แก่ Chevron ปตท และ บริษทัอ่ืนๆในสัดส่วนร้อยละ 54 
ร้อยละ 33 และร้อยละ 13 ตามล าดบั  

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายใน Q1/60 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จาก Q4/59 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 จาก Q1/59 โดยหลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของราคาตน้ทุน
น ้ ามนัดิบ ซ่ึงถูกหกักลบบางส่วนจากปริมาณการขายท่ีลดลงจากการลดก าลงัการผลิตของหน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบ  

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนใน Q1/60 เพ่ิมข้ึน 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (722 ลา้นบาท)  เทียบกบัขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 5 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (183 ลา้นบาท) ใน Q4/59 และ เพ่ิมข้ึน 13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (455 ลา้นบาท) เม่ือเทียบกบั Q1/59 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนใน Q1/60 มีสาเหตุหลกัจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบั เงินดอลลาร์สหรัฐใน Q1/60 ในขณะท่ี
ค่าเงินบาทไดอ่้อนค่าใน Q4/59 ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในไตรมาสดงักล่าว ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนใน Q1/60 
สูงกวา่ก าไรใน Q1/59 เน่ืองมาจาก ใน Q1/60 ค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบั เงินดอลลาร์สหรัฐมีการแขง็ค่าในสดัส่วนท่ีมากกวา่ การแข็งค่า
ใน Q1/59  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารใน Q1/60 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจ านวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (17 ลา้นบาท) จาก Q4/59 และเพ่ิมข้ึน 1 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (29 ลา้นบาท) จาก Q1/59 เน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าบ ารุงของโปรแกรมซอฟแวร์และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ผลประโยชน์พนกังาน  

4) กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

  
  

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ   ล้ำนบำท 

31 
มนีำคม 

2560 

31 
ธันวำคม 

2559 
+/(-) % +/(-)   

31  
มนีำคม 

2560 

31 
ธันวำคม 

2559 
+/(-) 

สินทรัพย์         
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  135   6   128  1,980%   4,658   233   4,425  
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  699   652   47  7%   24,202   23,474   728  
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  994   1,013   (19) -2%   34,419   36,481   (2,062) 
รวมสินทรัพย์  1,828   1,672   156  9%   63,279   60,188   3,091  

หนีสิ้น         
  หน้ีสินหมุนเวยีน  506   397   109  28%   17,529   14,291   3,238  
  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  80   116   (36) -31%   2,778   4,178   (1,399) 
รวมหนีสิ้น  587   513   74  14%   20,308   18,469   1,839  

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนและก าไรสะสม  1,242   1,159   82  7%   45,564   42,654   2,909  

  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้       (2,592)  (935)  (1,657) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,242   1,159   82  7%   42,971   41,719   1,252  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,828   1,672   156  9%   63,279   60,188   3,091  

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ 31 มีนาคม 2560 เพ่ิมข้ึน 156 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,091 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2559 โดยหลกั
เน่ืองจากการการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและสินทรัพยห์มุนเวยีน แต่ไดถู้กหกักลบบางส่วนจากลดลงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 175 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,153 ลา้นบาท) เน่ืองมาจาก  

1) การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 128 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (4,425 ลา้นบาท)  

2) การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 69 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,918 ลา้นบาท) เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน ้ ามนัดิบโดย
เป็นผลจากปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ลดลง  

3) ซ่ึงถูกหักกลบบางส่วนโดยการลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 23 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,216 ลา้นบาท) จาก
ปริมาณการขายท่ีลดลง 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง โดยหลกัเน่ืองจากการลดลงของอาคารและอุปกรณ์ โดยลดลง 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,028 ลา้นบาท) 
เน่ืองมาจากค่าเส่ือมราคาใน Q1/60 มากกวา่การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของโรงกลัน่  

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวม ณ 31  มีนาคม 2560 เพ่ิมข้ึน 74 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,839 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2559 การเปล่ียนแปลงโดยหลกัมา
จาก  

1) การเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 83 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,557 ลา้นบาท) เจ้าหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน
เน่ืองมาจากช่วงเวลาของการช าระค่าน ้ ามนัดิบ   

2) การเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจ านวน 21 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (691 ลา้นบาท) โดยเป็นเงินภาษีส าหรับก าไรงวด Q1/60 
ซ่ึงจะไดถู้กจ่ายในเดือนสิงหาคม 2560 

3) โดยถูกหกักลบบางส่วนจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาว จ านวน 27 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,023 ลา้นบาท) จากการจ่าย
คืนเงินกู ้

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 มีนาคม 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,252 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2559 เน่ืองมาจากผล
ก าไรของบริษทัใน Q1/60 

5) งบกระแสเงินสด 

Q1/2560 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  ล้ำนบำท  

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน   158    5,575  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน   (3)   (93) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน   (27)   (933) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ  128    4,549  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นปี  6    233  

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ  (0)   (124) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน   135    4,658  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  SPRC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวน 135 ลา้นเหรียญสหรัฐ (4,658 ลา้นบาท) ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 
128 ลา้นเหรียญสหรัฐ (4,549 ลา้นบาท) จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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รายละเอียดของกิจกรรมกระแสเงินสดใน Q1/60  มีดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน เป็นจ านวน 158 ลา้นเหรียญสหรัฐ (5,575 ลา้นบาท) โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 ก าไรสุทธิใน Q1/60 จ านวน 82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,909 ลา้นบาท) โดยบวกกลบัรายการท่ีไม่เป็นเงินสดจ านวน 31 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,087 ลา้นบาท) 

 เงินสดไดม้าจากหน้ีสินในการด าเนินงาน 89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3.126 ลา้นบาท) โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 83 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,938 ลา้นบาท) เน่ืองจากช่วงเวลาของการ
ช าระค่าน ้ ามนัดิบ  และ 

 ไดถู้กหกักลบบางส่วนจากเงินสดใชไ้ปของสินทรัพยใ์นการด าเนินงาน 44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,548 ลา้นบาท) โดย
มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 69 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,425 ลา้นบาท) เน่ืองจากการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคา้คงเหลือในเดือนมีนาคม 2560 แต่ถูกหักกลบบางส่วนจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้
จ านวน 25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (895 ลา้นบาท) จากการลดลงชองปริมาณการขายซ่ึงเป็นผลจากการผลิตลดลง  

2) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (93 ลา้นบาท) โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงกลัน่  

3) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจ านวน 27 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (933 ลา้นบาท) โดยหลกัเน่ืองจากการจ่ายคืนเงิน
กูย้มืระยะยาว 

6) อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

  Q1/60 Q4/59 Q1/59 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่ำ) 1.6 1.7 1.2 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 6.4 6.3 5.1 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.5 0.4 0.7 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
(เท่ำ) 0.0 0.1 0.0 

 
หมายเหต ุ
อตัราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราก าไรสุทธิ 

 
 
= สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวยีน  
= ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด / รายไดร้วม 

 
 

(เท่า) 
(ร้อยละ) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย – เงินสด / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 

 
 
 


