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1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) Q4/62 Q3/62 +/(-)   Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

รายไดร้วม 912 1,435 (522)  1,658 (745)  5,392 6,439 (1,047) 

EBITDA (102) (17) (85)  (128) 26  (39) 177 (216) 

EBIT (123) (38) (85)  (149) 27  (121) 93 (214) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5 7 (2)  1 4  39 24 15 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (98) (30) (68)  (118) 20  (94) 74 (168) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ดอลลาร์
สหรัฐต่อหุน้) 

 (0.02)  (0.01)  (0.01)  (0.03)  0.01  (0.02)  0.02 0.00 

ค่าการกลัน่ทางบญัชี (ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล) (1)

 

 1.85   3.11   (1.26)   (5.96)   7.81   4.12  4.73 (0.61) 

ค่าการกลัน่ตลาด (ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล) (2)

 

 2.49   5.07   (2.58)   4.40   (1.91)   3.39  5.67 (2.28) 

           

ปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่   
(พนับาร์เรลต่อวนั) 

 77.9   144.8  (66.9)   165.3   (87.4)   134.3  159.6  (25.4) 

        
    

(ล้านบาท) Q4/62 Q3/62 +/(-)   Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

รายไดร้วม 27,804  44,307  (16,503)   54,668  (26,864)  168,840 209,159 (40,320) 

EBITDA (3,104) (538) (2,566)  (4,216)  1,112  (1,082) 5,591 (6,672) 

EBIT (3,727) (1,166) (2,561)  (4,910) 1,183  (3,647) 2,854 (6,501) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 159  227  (68)   36 123  1,225 793 432 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,975) (925) (2,050)  (3,881) 906  (2,809) 2,263 (5,072) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุน้)  (0.69)  (0.21)  (0.47)  (0.90) 0.21  (0.65) 0.52 (1.17) 

(1) ค่าการกลัน่ไดร้วมก าไร / ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงค  านวณตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

(2) ค่าการกลัน่ค  านวณโดยใชต้น้ทุนทดแทนในปัจจุบนั 

อตัราแลกเปลีย่น  (บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ) 

Q4/62 Q3/62 +/(-)   Q4/61 +/(-) 
 

2562 2561 +/(-) 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 30.46 30.88  (0.42)   32.99   (2.53)   31.22   32.49   (1.27)  

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด  30.33   30.77   (0.44)   32.61   (2.28)   30.33   32.61   (2.28) 

 
ใน Q4/62 SPRC ไดมี้การหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนงาน ในทุกหน่วยการผลิต ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงการหยุดซ่อมบ ารุง
ใหญ่น้ี SPRC ไดด้ าเนินโครงการเพิ่มก าลงัการผลิต เพิ่มความเช่ือถือได ้และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตไปในคราวเดียวกนั  
เม่ือการหยุดซ่อมบ ารุงดงักล่าวไดเ้สร็จส้ิน ทุกหน่วยการผลิตกลบัมาด าเนินการผลิตตามแผนท่ีวางไว ้โดยใชง้บประมาณต ่ากวา่แผน
เล็กน้อย  ใน Q4/62 SPRC มีปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ ลดลงเป็น 78 พนับาร์เรลต่อวนั จาก 145 พนับาร์เรลต่อวนั ใน Q3/62 และ 
มียอดขายอยู่ ท่ี 912 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 522 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกบั Q3/62 ตามปริมาณการกลัน่ท่ีลดลงซ่ึงเป็นผลจากการ
หยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ บริษทัฯ มีผลขาดทุนในทั้ง EBITDA EBIT และขาดทุนสุทธิใน Q4/62 เน่ืองจากก าลงัการผลิตท่ีลดลง ค่าการกลัน่ใน
ตลาดท่ีอ่อนตวัลง และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่  โดยมีค่าการกลัน่ทางบญัชีใน Q4/62 ในระดบัต ่าท่ี 1.85 ดอลลาร์สหรัฐ
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ต่อบาร์เรล ในขณะท่ี ค่าการกลัน่ตลาดซ่ึงไม่รวมผลกระทบก าไร(ขาดทุน) จากการสตอ๊คน ้ ามนั ลดลงจาก 5.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ใน 
Q3/62 เป็น 2.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ใน Q4/62   เน่ืองจากยงัคงมีอุปทานท่ีสูงของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม   ส่วนการแข็งค่าอยา่ง
ต่อเน่ืองของเงินบาท เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐท าใหบ้ริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนใน Q4/62       

เปรียบเทียบ Q4/62 กบั Q4/61 การหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนงานส่งผลให้รายไดจ้ากการขายลดลงใน Q4/62 โดยบริษทัฯ มีผล 
ประกอบการติดลบในส่วนของ EBITDA, EBIT และขาดทุนสุทธิทั้งใน Q4/62 และ Q4/61   แต่เป็นการขาดทุนท่ีนอ้ยลง โดยบริษทัฯ มีผล
ขาดทุนจากการสต๊อคน ้ ามนัอยา่งมากใน Q4/61 ซ่ึงไดร้วมผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ จ านวน 62.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จาก
ราคาน ้ ามนัท่ีปรับลดลงอยา่งรุนแรงในเดือนธนัวาคม 2561 ขณะท่ีมีผลขาดทุนจากการสต๊อคน ้ ามนัเล็กนอ้ยใน Q4/62 :ซ่ึงรวมผลขาดทุน
จากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ จ านวน 1.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ส่วนค่าการกลัน่ตลาดซ่ึงไม่รวมผลกระทบก าไร(ขาดทุน)จาก
การสต๊อคน ้ ามนัใน Q4/62 นั้น ต ่ากว่าใน Q4/61 เน่ืองจากการอ่อนตวัลงของราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเม่ือเทียบกับราคาน ้ ามนัดิบดูไบ 
นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ตามแผนงานในไตรมาสน้ี เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลให้บริษทัฯ มีผล
ขาดทุนใน Q4/62 โดยในไตรมาสน้ีบริษทัฯ ยงัคงมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการแข็งค่าข้ึนของสกุลเงินบาท 

เปรียบเทียบ 2562 และ 2561 ปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ในปี 2562 เท่ากบั 134 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงจาก 160 พนับาร์เรลต่อวนั 
ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 16 ซ่ึงเป็นผลจากการลดก าลงัการผลิตของหน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบ และหน่วยผลิตอ่ืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในขณะท่ีค่าการกลัน่ในตลาดไดอ่้อนตวัลง และการกลัน่ในช่วงก่อนเขา้สู่การซ่อมบ ารุงตามแผน รวมถึงการการซ่อมบ ารุงใหญ่
ตามแผนใน Q4/62 ท าให้บริษทัฯมีรายได้รวมในปี 2562 ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2561 ประกอบกับการลดลงของราคาขายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และมีผลขาดทุนในทั้ง EBITDA และขาดทุนสุทธิใน 2562 เน่ืองจากก าลงัการผลิตท่ีลดลง การอ่อนตวัของทั้งค่าการกลัน่ตลาด 
และค่าการกลัน่ทางบญัชีท่ีถึงแมว้า่จะมีก าไรเลก็นอ้ยจากสตอ๊คน ้ ามนัก็ตาม และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ตามแผน โดย
หากไม่รวมก าไรจากสต๊อคน ้ ามนั ค่าการกลัน่ตลาดของบริษทัฯ ในปี 2562 อยู่ในระดบัต ่าท่ี 3.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกบั 
5.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2561 เน่ืองจากค่าการกลัน่ตลาดท่ีปรับตวัลดลงจากการอ่อนตวัลงของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเม่ือ
เทียบกบัราคาน ้ ามนัดิบดูไบเน่ืองจากอุปสงคท่ี์ลดต ่าลง อยา่งไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินบาทอยา่งต่อเน่ืองในปี 2562 ท าให้บริษทัฯ มีก าไร
จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมากข้ึนและเป็นบวกต่อผลประกอบการในปี  2562 

2) สภาพตลาดน า้มันปิโตรเลียม 

 

ราคาอ้างองิ Q4/62 Q3/62 +/(-)   Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

น ้ามนัดิบดูไบ 62.08 61.16 0.92  67.44 -5.36  63.5 69.7 -6.2 

แนฟทาเบา  59.98 54.87 5.11  63.07 -3.09  58.2 68.2 -10.0 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 75.01 72.80 2.21  72.16 2.85  72.5 80.0 -7.5 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 76.00 76.90 -0.90  83.07 -7.07  77.2 84.8 -7.6 

น ้ามนัดีเซล 76.38 76.50 -0.13  82.20 -5.83  77.2 84.1 -6.9 

น ้ามนัเตาก ามะถนัสูง 43.41 62.08 -18.67  68.77 -25.36  58.6 66.8 -8.2 

 
        

ส่วนต่างราคากบัน า้มนัดบิดูไบ Q4/62 Q3/62 +/(-)   Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

แนฟทาเบา  -2.09 -6.29 4.19  -4.37 2.28  -5.37 -1.21 -4.16 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 12.93 11.64 1.29  4.72 8.21  8.99 10.50 -1.51 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 13.92 15.74 -1.82  15.63 -1.71  13.72 15.36 -1.64 

น ้ามนัดีเซล 14.30 15.35 -1.05  14.76 -0.46  13.71 14.63 -0.92 

น ้ามนัเตาก ามะถนัสูง -18.67 0.92 -19.59  1.32 -19.99  -4.91 -2.62 -2.29 
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ราคาเฉล่ียน ้ ามนัดิบดูไบใน Q4/62 อยู่ท่ี 62.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพ่ิมข้ึนจาก 61.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q3/62 ตลาด
น ้ ามนัดิบไม่เปล่ียนแปลงมากนกัในไตรมาสน้ีเน่ืองจากความกงัวลเร่ืองอตัราค่าระวางเรือท่ีขนส่งน ้ ามนัดิบของสหรัฐอเมริกาไปยงัเอเชีย
โดยมีค่าใชจ่้ายในการเช่าเหมาล าท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ถึง 12 ลา้นดอลลาร์ ความล่าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึนในการแกไ้ขสงครามการคา้ระหวา่ง
สหรัฐอเมริกากบัจีน และการเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของน ้ ามนัดิบคงคลงัทัว่โลกแมว้า่ OPEC และพนัธมิตรจะลดก าลงัการผลิตลงซ่ึงท าใหก้าร
ผลิตในสหรัฐอเมริกาชะลอตวัลงดว้ย น ้ ามนัดิบคงคลงัของสหรัฐอเมริกาลงไปท่ีระดบัต ่าสุดท่ี 430 ลา้นบาร์เรล ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ในปี 
2562 ราคาน ้ ามนัดิบมีความผนัผวนโดยราคาน ้ ามนัดิบดูไบเคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 59.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและ 70.95 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 63.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซ่ึงต ่ากวา่ราคาเฉล่ียของปี 2561 ท่ี 69.65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ราคาดูไบโดย
เฉล่ียใน Q2/62  และ Q3/62 อยูท่ี่ 67.38 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ 61.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตามล าดบั เน่ืองจากความพยายามท่ี
จะระงบัการส่งออกน ้ ามนัของอิหร่าน การลดก าลงัการผลิตของ OPEC รวมไปถึงความตึงเครียดในตะวนัออกกลาง ซ่ึงมีผลกระทบมากกวา่
ขอ้พิพาททางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีนซ่ึงไดรั้บแรงกดดนัจากเศรษฐกิจโลกและอุปสงคน์ ้ ามนั นอกจากน้ีการโจมตีผูส่้งออก
น ้ ามนัรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบียก็ส่งผลกระทบต่ออุปทานน ้ ามนัทัว่โลก 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินกบัน ้ ามนัดิบดูไบเพ่ิมข้ึนเป็น 12.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตลาดน ้ ามนัเบนซินในปีน้ีมีความผนัผวนเน่ืองจาก
อุปทานท่ีสูงในภูมิภาคเอเชียสหรัฐอเมริกาและยโุรปใน Q1/62 และเพ่ิมข้ึนใน Q2/62 เน่ืองจากการหยดุซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ในเอเชีย ส่วนต่าง
ราคาเพ่ิมสูงข้ึนในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นผลจากอุปทานตึงตวัเล็กน้อยเน่ืองจากการหยดุซ่อมบ ารุงโรงกลัน่หลายแห่งและการ
หยุดการผลิตท่ีไม่ไดว้างแผน ความตอ้งการจากอินเดียและอินโดนีเซียเพ่ิมข้ึน น ้ ามนัเบนซินคงคลงัในอเมริกาเหนือ ARA และสิงคโปร์
ลดลงต ่าอย่างมีนัยส าคญัโดยต ่ากว่าค่าเฉล่ียห้าปี อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมตลาดยงัคงได้รับแรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของน ้ ามนั
เบนซินคงคลงัเน่ืองจากการเร่ิมผลิตของก าลงัการกลัน่ใหม่จาก Rongsheng ในประเทศจีนและ Hengyi ในบรูไน น ้ ามนัเบนซินคงคลงัใน
สิงคโปร์มีปริมาณเฉล่ียอยูท่ี่ 12.7 ลา้นบาร์เรล ลดลงร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

ส่วนต่างราคาแนฟทากบัน ้ ามนัดิบดูไบในQ4/62 อยู่ท่ี 2.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต ่ากว่าน ้ ามนัดิบดูไบ โดยไดรั้บแรงสนับสนุนจาก
ตลาดน ้ ามนัเบนซินท่ีค่อนขา้งดีท าใหค้วามตอ้งการแนฟทาใชส้ าหรับการผสมน ้ ามนัเบนซินมากข้ึน อุปทานตึงตวัท่ีเกิดจากการซ่อมบ ารุง
โรงกลัน่ท าใหมี้ปริมาณแนฟทาท่ีเขา้มาในเอเชียเพ่ือท าก าไรจากส่วนต่างของสองตลาดลดลง และความตอ้งการแนฟทาในภูมิภาคหลงัจาก
การกลบัมาผลิตของ Ethylene Crackers หลายแห่งรวมถึง Formosa และ Chandra Asri 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานกบัน ้ ามนัดิบดูไบและส่วนต่างราคาน ้ ามนัดีเซลกบัน ้ ามนัดิบดูไบลดลง มีค่าเฉล่ียท่ี 13.92 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรลและ 14.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตามล าดบั ส่วนต่างราคาท่ีลดลงน้ีเป็นผลจากความตอ้งการน ้ ามนัส าหรับใหค้วามร้อน
ลดลงเน่ืองจากการเร่ิมตน้ท่ีอบอุ่นของฤดูหนาวปี 2562 ความตอ้งการในการเดินทางทางอากาศท่ีไม่สูงรวมไปถึงการเพ่ิมข้ึนของค่าระวาง 
ส่วนต่างราคาน ้ ามนัดีเซลกบัน ้ ามนัดิบดูไบในปี 2562 ไดรั้บผลกระทบจากการเติบโตของอุปสงคท่ี์อ่อนแออนัเน่ืองมาจากขอ้พิพาททาง
การคา้ท่ียดืเยื้อของสหรัฐอเมริกา และการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนจากอินเดียและจีน น ้ ามนัคงคลงัในสิงคโปร์มีปริมาณเฉล่ียอยูท่ี่ 10.5 ลา้นบาร์เรล 
ลดลงร้อยละ 8.9 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเตากบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q4/62 อยู่ท่ี 18.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต ่ากว่าน ้ ามนัดิบดูไบ ซ่ึงต ่ากว่าไตรมาสท่ีแลว้ 
ตลาดน ้ ามนัเช้ือเพลิงแยล่งตามความกงัวล IMO 2020 การเปล่ียนผา่นสู่น ้ ามนัเตาส าหรับเรือเดินทะเลท่ีมีก ามะถนัต ่านั้นเต็มไปดว้ยความผนั
ผวน เรือส่วนใหญ่ท่ีไม่มี scrubber ตอ้งท าการจัดการน ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัสูง(HSFO) ท่ีคงคา้งให้หมดไป และยกเลิกการใช้น ้ ามนั
ดงักล่าว ทั้งน้ีเจา้ของเรือตอ้งควบคุมปริมาณขั้นต ่าท่ีจ าเป็นส าหรับการเดินทางในปัจจุบนั ยิง่กวา่นั้นความตอ้งการน ้ ามนัเตาก ามะถนัต ่ามาก 
(VLSFO) ท่ีสูงข้ึนเพ่ือมาทดแทน HSFO ท าใหส่้วนต่างราคา VLSFO กบัน ้ ามนัดิบดูไบข้ึนไปสู่ระดบัสูงสุดเป็นเวลา 2 เดือน ปริมาณน ้ ามนั
เตาคงคลงัในสิงคโปร์อยูท่ี่ 20.2 ลา้นบาร์เรลโดยเฉล่ีย สูงข้ึนร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

เน่ืองจากผลกระทบของราคาพรีเมียมน ้ ามนัดิบท่ีสูงและตลาดน ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีอ่อนตวัโดยเฉพาะน ้ ามนัเบนซินและน ้ ามนัเตา ค่าการกลัน่
ตลาดของบริษทัฯ เฉล่ียใน Q4/62 อยูท่ี่ 2.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกบั 5.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q3/62  และ 4.40 

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ใน Q4/61 โดยใน Q4/62 บริษทัฯ สามารถรักษาผลก าไรผา่นการซ้ือน ้ ามนัดิบใหมี้ความคุม้ค่ามากท่ีสุด ผ่านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมไปถึงรักษาการขายผลิตภณัฑใ์นประเทศใหม้ากท่ีสุด 
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3) ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
                                                                                                                                                  

 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

รายไดร้วม 912 1,435 (522)  1,658  (745)   5,392  6,439  (1,047) 

ตน้ทุนขาย (1,009) (1,472) 463  (1,800) 791   (5,498) (6,342) 844 

ก าไรขั้นต้น (97) (38) (59)  (143)  46   (107)  96  (203) 

รายไดอ่ื้น 0 0 (0)  0  (0)   1  3  (1) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5 7 (2)   1 4    39  24  15  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (31) (8) (23)   (8)  (23)   (55) (29) (26) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 25 8 17   32 (6)    29 (17) 46  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (98) (30) (68)  (118)  20   (94)  74  (168) 

 

 
ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

รายไดร้วม 27,804  44,307  (16,503)   54,668  (26,864)  168,840  209,159  (40,320) 

ตน้ทุนขาย (30,756) (45,470) 14,714  (59,369) 28,613  (172,051) (206,188) 34,136  

ก าไรขั้นต้น (2,952) (1,163) (1,789)  (4,701)  1,749  (3,211)  2,972  (6,183) 

รายไดอ่ื้น 6  9  (2)  12  (6)  36  84  (48) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 159  227  (68)   36 123   1,225  793  432  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (939) (238) (701)   (252) (687)  (1,690) (947) (743) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 771  255  516   1,040 (269)  885 (541) 1,425  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,975) (925) (2,050)  (3,881)  906  (2,809)  2,263  (5,072) 
 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตของบริษัทฯ 

    พนับาร์เรล 

ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม Q4/62 Q3/62 Q4/61  2562 2561 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 162 392 352  1,269 1,488 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 338 670 753  2,346 2,733 

แนฟทาเบา 330 556 709  2,247 2,540 

น ้ามนัเบนซิน 1,709 3,788 3,918  12,823 15,847 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 713 1,209 1,380  4,381 5,206 

น ้ามนัดีเซล 2,867 5,422 6,156  19,443 23,479 

น ้ามนัเตา 599 1,175 1,757  4,522 6,856 

ยางมะตอย 71 198 215  745 810 

ก๊าซผสม C4 168 431 337  1,396 1,685 

อ่ืนๆ (1)
 154 929 1,549  4,213 4,999 

รวมปริมาณการผลติ 7,110 14,771 17,126  53,386 65,643 

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

                       ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (1)
 Q4/62 Q3/62 Q4/61  2562 2561 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 11 27 28  87 122 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 14 28 37  103 137 

แนฟทาเบา 23 27 48  129 182 

น ้ามนัเบนซิน 275 463 440  1,616 1,869 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 60 87 129  346 467 

น ้ามนัดีเซล 470 626 699  2,394 2,695 

น ้ามนัเตา 19 73 123  255 438 

ยางมะตอย 4 9 16  43 49 

ก๊าซผสม C4 12 27 22  93 126 

น ้ามนัดิบ 19 0 0  30 0 

อ่ืนๆ (2)
 4 67 116  296 354 

รวมรายได้ 912 1,435 1,658  5,392 6,439 

 (1) รวมถึงเงินชดเชยจากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ามนั 

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

 

รายได้รวมใน Q4/62 ลดลงร้อยละ 36  เม่ือเปรียบเทียบกับ Q3/62 และลดลงร้อยละ 47 จาก Q4/61 รายได้ท่ีลดลงโดยหลกัเน่ืองมาจาก
ปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีต ่าลงอนัเป็นผลจากการปิดซ่อมบ ารุงใหญ่  ยอดขายลดลงอยูท่ี่ 9.4 ลา้นบาร์เรลใน Q4/62 จาก 15.5 
ลา้นบาร์เรลใน Q3/62 และ 17.9 ลา้นบาร์เรลใน Q4/61  

SPRC มีรายไดร้วม 5,392 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 ลดลง 1,047 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2561 หรือร้อยละ 16 การลดลงโดยหลกั
เน่ืองมาจากปริมาณการผลิตท่ีลดลงจาก 1) การค านึงถึงความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ 2) การลดการผลิตในช่วงก่อนเขา้สู่การซ่อมบ ารุง
ตามแผน ในบางหน่วยผลิต และ 3) การปิดซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ ในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 โดยมีปริมาณการขายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมเป็น 58.0 ลา้นบาร์เรลในปี 2562 ลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ี 66.9 ลา้นบาร์เรล  อีกทั้งการลดลงของราคาน ้ ามนัในตลาดโลก
และการอ่อนตวัลงของส่วนต่างราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเทียบกบัราคาน ้ ามนัดิบในปี 2562 นั้นน าไปสู่การลดลงของรายไดจ้ากการขาย 

ใน Q4/62 รายไดร้วมของบริษทัฯ มาจากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใหแ้ก่ Chevron ปตท.&ปตท.น ้ามนัและการคา้ปลีก และ บริษทัอ่ืนๆ 
ในสดัส่วนร้อยละ 55 ร้อยละ 39 และร้อยละ 6 ตามล าดบั  

ต้นทุนขาย 

เปรียบเทียบตน้ทุนขายใน Q4/62 ลดลงจาก Q3/62 และ Q4/61 ในขณะท่ี ตน้ทุนขายในปี 2562 ทั้งปี ก็ลดลงจากปีท่ีก่อนหนา้ ซ่ึงสมัพนัธ์กนั
กบัการลดลงของปริมาณการขาย เน่ืองจากผลกระทบของการปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ ในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562  ตน้ทุนขายใน 
Q4/62 ไดร้วมผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นเงิน 1.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2562 ในขณะท่ีมียอดกลบั
รายการ 62.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากส้ินเดือนธนัวาคม 2561    
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ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่น 

เงินบาทยงัคงแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในระหวา่ง Q4/62 และ ปี 2562 ส่งผลให้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกบัปีก่อน การแข็งค่าของเงินบาทมีผลให้มูลค่าของลูกหน้ีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีแปลงมาจากลูกหน้ีในสกุลเงินบาทมีมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เปรียบเทียบ Q4/62 กบั Q3/62 และ Q4/61 ค่าใชจ่้ายในการบริหารใน Q4/62 เพ่ิมข้ึนเป็น 31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จาก 8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ใน Q3/62 และ Q4/61 การเพ่ิมข้ึนโดยหลกัเน่ืองจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมลใ์นช่วงปลายปีท่ีผ่านมา ท าให้มีการช าระเงินไปยงั
บญัชีท่ีไม่ถูกตอ้ง หลงัเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว SPRC ไดด้ าเนินการร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นไอที ทั้งภายในและภายนอกโดยทนัที ในการ
ตรวจสอบหาสาเหตุและไดเ้พ่ิมระบบป้องกนัภายในให้แขง็แกร่งมากข้ึน โดย SPRC ยงัคงท างานร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ ใน
การเรียกคืนค่าความเสียหายดงักล่าว  แต่ไดมี้การรับรู้ค่าความเสียหายในงบการเงิน Q4/62 ไวก่้อน หากไม่รวมค่าความเสียหายดงักล่าว 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารใน Q4/62 ใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อนหนา้และไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

เปรียบเทียบปี 2562 และ 2561 ค่าใชจ่้ายในการบริหารสูงข้ึน โดยหลกัเน่ืองจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมลใ์นช่วงปลายปีท่ีผา่นมา 
หากไม่รวมกบัค่าความเสียหายดงักล่าว ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานสูงข้ึน จ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มาจากการตั้งส ารองผลประโยชน์
พนกังานส าหรับเงินชดเชยพนกังานเกษียณอายตุามการเปล่ียนแปลงกฎหมายแรงงานรับรู้เป็นรายจ่ายในปี 2562 และผลกระทบจากอตัรา
แลกเปล่ียนจากการแขง็ค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 

4) การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของบริษัทฯ 
 

  
  

ล้านดอลลาร์สหรัฐ   ล้านบาท 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

+/(-) % +/(-)   
31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 
2561 

+/(-) 

สินทรัพย์         

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1  2  (2) -71%  20  74  (54) 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 841 781  60  8%  25,504  25,448  56  

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 949 904  44 5%  28,770  29,489  (719) 

รวมสินทรัพย์ 1,790 1,687  103  6%  54,294  55,011  (717)  

หนีสิ้น         

  หน้ีสินหมุนเวยีน 703 482  222  46%  21,334  15,704  5,630  

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 16 24  (8) -33%  484  778  (294) 

รวมหนีสิ้น 719 505  214  42%  21,818  16,482  5,336  

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนและก าไรสะสม 1,071 1,182  (111)  -9%  40,150  43,493  (3,343)  

  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้      (7,674)  (4,965) (2,709) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,071 1,182  (111)  -9%  32,476  38,529  (6,052) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,790 1,687  103  6%  54,294  55,011  (717)  
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สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน 103 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (แต่ลดลง 717 ลา้นบาท เน่ืองจากผลกระทบจากการแปลง
ค่าเงินจาก ดอลลาร์สหรัฐเป็นบาท ณ อตัราแลกเปล่ียนส้ินงวด) จาก 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 59 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3 ลา้นบาท) เน่ืองมาจาก  

1) การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 196 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,036 ลา้นบาท) มาจากการเพ่ิมข้ึนของทั้งปริมาณสินคา้คงเหลือ
เพ่ือรองรับการกลบัมาด าเนินการกลัน่หลงัจากการปิดซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ และการปรับตวัสูงข้ึนของราคาน ้ ามนั  

2) ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (321 ลา้นบาท) จากภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งซ้ือน ้ ามนัดิบในเดือน
ธนัวาคม 2562 เพ่ือเตรียมการส าหรับการกลบัมาเร่ิมด าเนินงานหลงัจากหยดุซ่อมบ ารุง ในขณะท่ีภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการขายนั้น
ลดลง เน่ืองจากปริมาณการขายท่ีลดลงเพราะการหยดุซ่อมบ ารุงเร่ิมตั้งแตต่น้เดือนพฤศจิกายน จนถึงกลางเดือนธนัวาคม แต่ถูกหกั
กลบบางส่วนจาก 

3) การลดลงของของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จ านวน 148 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,349 ลา้นบาท) โดยหลกัเน่ืองจากการลดลงของ
ปริมาณการขายในเดือนธนัวาคม 2562 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน จ านวน 44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (แต่ลดลง 719 ลา้นบาท เน่ืองจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน)  โดยหลกั
เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี จ านวน 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (910 ลา้นบาท) จากผลขาดทุนสุทธิจากการ
ด าเนินงานในปี 2562 ยกไปภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน จ านวน 7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (173 ลา้นบาท) จากการจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
คร่ึงปีแรก ซ่ึงจะได้รับคืนจากรัฐบาล   การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (231 ลา้นบาท) จากค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหนา้ โดยมีเงินลงทุนในโครงการเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือและประสิทธิภาพของโรงกลัน่ในปี 2562 จ านวน 81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ   แต่
ถูกหกักลบจากการค่าเส่ือมราคาในปีเดียวกนั 

หนี้สิน 

หน้ีสินรวม ณ 31  ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน 214 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,336 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนโดยหลกัมาจาก  

1) การเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 225 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,819 ลา้นบาท) เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ของบริษทัฯ และค่าใชจ่้ายในการหยดุซ่อมบ ารุง  

2) การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,441 ลา้นบาท) จากการซ้ือน ้ ามนัดิบเพื่อเตรียมการ
ส าหรับการกลบัมาเร่ิมผลิตในเดือนธนัวาคม 2562 ประกอบกบัราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึน 

3) การเพ่ิมข้ึนของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (156 ลา้นบาท)  จากการตั้งส ารองเงินชดเชยพนักงาน
เกษียณอายตุามการเปล่ียนแปลงของกฏหมายแรงงาน แต่ถูกหกักลบบางส่วนจาก 

4) การลดลงของภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย จ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,520 ลา้นบาท) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงระเบียบการ
จ่ายเงินภาษีสรรพสามิตและกองทุน และ 

5) การลดลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (449 ลา้นบาท) เน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในปี 2562 ยกไป ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจึงถูกแสดงรวมไวใ้นรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจ านวน 111 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,052 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2561 โดยมาจากผลขาดทุน
ของบริษทัฯ ในปี 2562 และเงินปันผลจ่ายส าหรับผลก าไรในคร่ึงปีแรก ของปี 2562  
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5) งบกระแสเงินสด 
 

 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

ล้านบาท  

2562 2561  2562 2562 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  (123)  204   (3,726)  6,483  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (83) (25)  (2,599) (804) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  205 (243)  6,207 (7,811) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (2) (64)  (118) (2,132) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 2  66   74  2,171  

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ 0  1   64  35  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1  2   20  74  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเล็กน้อยจาก 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (74 ลา้นบาท) ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ      
(20 ลา้นบาท) ณ 31 ธนัวาคม 2562 

รายละเอียดของกิจกรรมกระแสเงินสดในปี 2562 มีดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิใชใ้นกิจกรรมด าเนินงาน เป็นจ านวน 123 ลา้นเหรียญสหรัฐ (3,726 ลา้นบาท) โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

• ขาดทุนสุทธิในปี 2562 จ านวน 94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,809 ลา้นบาท) และรายการท่ีไม่เป็นเงินสดจ านวน 19 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (596 ลา้นบาท) 

• เงินสดใช้ไปในสินทรัพยใ์นการด าเนินงาน 9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (289 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้
คงเหลือ 135 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (4,217 ลา้นบาท) จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคา้คงเหลือ และสินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน จ านวน 
20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (627 ลา้นบาท)  ซ่ึงหักกลบบางส่วนจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้จ านวนจ านวน 146 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (4,556 ลา้นบาท) จากปริมาณขายท่ีลดลง  

2) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 83 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,599 ลา้นบาท) โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการ
เพ่ิมก าลงัการผลิต ความเช่ือถือได ้และประสิทธิภาพของหน่วยการผลิต 

3)  เงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 205 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,207 ลา้นบาท) จากการกูย้ืมเงินระยะสั้นจ านวน 222 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (6,728 ลา้นบาท) เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และค่าใชจ่้ายในแผนงานซ่อมบ ารุงใหญ่ของบริษทัฯ โดยหักกลบ
บางส่วนจากเงินปันผลจ่ายส าหรับก าไรงวดคร่ึงปีแรก 2562 จ านวน 17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (521 ลา้นบาท)  
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6) อัตราส่วนทางการเงิน 
 

  Q4/62 Q3/62 Q4/61  2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.2 1.6 1.6  1.2 1.6 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) (10.7) (2.1) (7.1)  (1.7) 1.1 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.7 0.4 0.4  0.7 0.4 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
(เท่า) 

0.2 0.0 0.0  0.2 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) 
 


