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1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) Q4/63 Q3/63 +/(-)   Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

รายไดร้วม  1,064  1,024  40    912   152    4,152  5,392  (1,240) 

EBITDA 60  35  26    (102)  162   (140) (39)  (101) 

EBIT 37  12  25    (123)  160   (230) (121)  (108) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ
ก าไรจากมูลค่ายติุธรรมของ
อนุพนัธ์ทางการเงิน 

6  4  3  

 

 5   1   14  39  (25) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 29  8  20    (98)  127   (187) (94)  (93) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ดอลลาร์
สหรัฐต่อหุ้น) 

0.01  0.00  0.00  
 

 (0.02)  0.03   (0.04) (0.02)  (0.02) 

ค่าการกลัน่ทางบญัชี (ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล) (1) 

 6.45  3.94  2.51  
 

 1.85   4.60    (1.04)  4.12  (5.17) 

ค่าการกลัน่ตลาด (ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล) (2) 

3.88  1.53  2.35  
 

2.49   1.39    2.79  3.39  (0.60) 

           

ปริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่   
(พนับาร์เรลต่อวนั) 

135.2 142.2 (7.0) 
 

77.9  57.3  143.1  134.3  8.8 

            

(ล้านบาท) Q4/63 Q3/63 +/(-)   Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

รายไดร้วม 32,708  32,248 460   27,804  4,905   130,163  168,840  (38,676) 

EBITDA 1,818 1,089 735   (3,104) 4,929   (4,551) (1,082)  (4,168) 

EBIT 1,119  384 735   (3,727) 4,846   (7,383) (3,647)  (3,735) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ
ก าไรจากมูลค่ายติุธรรมของ
อนุพนัธ์ทางการเงิน 

193  110 82  

 

159  34   464  1,225  (762) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 862  268 595   (2,975) 3,837   (6,005) (2,809)  (3,196) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อ
หุ้น) 

0.20  0.06  0.14  
 

 (0.69)  0.88   (1.38)  (0.65)  (0.74) 

(1) ค่าการกลัน่ไดร้วมก าไร / ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงค านวณตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 

(2) ค่าการกลัน่ค านวณโดยใชต้น้ทุนทดแทนในปัจจุบนั 

 

อัตราแลกเปลี่ยน  (บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ) 

Q4/63 Q3/63 +/(-)   Q4/62 +/(-) 
 

2563 2562 +/(-) 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย  30.79  31.49  (0.71)   30.46   0.33    31.46   31.22   0.25  

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด  30.21  31.83  (1.62)   30.33   (0.12)   30.21   30.33   (0.12) 
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ใน Q4/63 บริษทัฯ ยงัคงไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากยอดผูต้ิดเช้ือ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นจากทัว่โลก ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่ออุปสงคใ์นการ
บริโภคน ้ ามนัทัว่โลกที่ลดลง อย่างไรก็ตามราคาน ้ ามนัไดก้ลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ังจากความคาดหวงัถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์การบริโภคน ้ ามัน
หลงัจากได้มีการประกาศเก่ียวกบัวคัซีนป้องกนั COVID-19 และการปรับลดของน ้ามนัดิบคงคลงั นอกจากน้ีกลุ่มโอเปค (OPEC) และพนัธมิตร
ไดร่้วมตกลงในการลดระดบัก าลงัการผลิตน ้ ามนัดิบตลอด Q4/63 จากความตอ้งการการบริโภคน ้ ามนัที่ลดลงซ่ึงส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของ
น ้ ามนัดิบดูไบใน Q4/63 เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยใน Q3/63 และมีราคาปิดอยู่ที่ 51 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงเป็น
ระดบัราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ราคาน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นน้ีส่งผลให้รายไดร้วมเพิ่มขึ้นจาก 1,024 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐใน Q3/63 เป็น 1,064 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q4/63 หรือคิดเป็นร้อยละ 4 รวมถึง EBITDA, EBIT และก าไรสุทธิใน Q4/63 ท่ี
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนโดยหลกัมาจากค่าการกลัน่ท่ีสูงขึ้น ส าหรับ NIAT ใน Q4/63 อยู่ท่ี 29 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ี Q3/63 อยู่ท่ี 8 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ โดยการเพิ่มขึ้นของราคาน ้ ามนัใน Q4/63 เมื่อเทียบกบั Q3/63 ส่งผลให้เกิดก าไรจากสต๊อกน ้ ามนัในค่าการกลัน่ทางบญัชีใน 
Q4/63 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัก าไรจากสต๊อกน ้ ามนัใน Q3/63 ทั้งน้ีค่าการกลัน่ตลาดซ่ึงไม่รวมผลกระทบก าไร(ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนัใน Q4/63 สูง
กว่าไตรมาสก่อน โดยไดป้ระโยชน์จากส่วนลดน ้ามนัดิบท่ีท าให้ไดก้ าไรมากขึ้น (opportunity crude) และราคาน ้ ามนัเตาที่ปรับตวัสูงขึ้น แต่ยงั
ไดรั้บแรงกดดนัจากส่วนต่างของราคาน ้ามนัส าเร็จรูปและน ้ามนัดิบท่ีต ่าและความตอ้งการการบริโภคน ้ามนัจากทัว่โลกท่ีลดลง ซ่ึงท าให้บริษทัฯ 
ตอ้งปรับตวัลดก าลงัการผลิตไปยงัจุดที่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดอย่างเหมาะสมที่สุด ปริมาณน ้ ามนัดิบที่น าเขา้กลัน่ใน 
Q4/63 อยู่ในระดบัต ่าท่ี 135 พนับาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 77 ของก าลงัการผลิต ซ่ึงต ่ากว่า Q3/63 ท่ี 142 พนับาร์เรลต่อวนั นอกเหนือจากจาก
ค่าการกลัน่ท่ีดีขึ้นใน Q4/63 แลว้ บริษทัฯ ยงัไดก้ าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการอ่อนค่าของค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบกบัค่าเงินสกุล
บาท และบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่และให้ความส าคญัในการลดตน้ทุนการด าเนินงานของโรงกลัน่ต่อไป 

เปรียบเทียบ Q4/63 กบั Q4/62 COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน  Q4/63 ของบริษทัฯ  อย่างต่อเน่ืองทั้งส่วนของรายไดร้วม
และค่าการกลัน่ เน่ืองมาจากอุปสงค์ความตอ้งการใช้น ้ามนัและค่าการกลัน่ท่ีลดลง ทั้งน้ี EBITDA, EBIT และก าไรสุทธิใน Q4/63 สูงกว่า Q4/62 
อนัเป็นผลมาจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนงานใน Q4/62 ท่ีท  าให้ปริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่อยู่ในระดบัท่ีต ่า ประกอบกบัอุปทานของ
ผลิตภณัฑ์การกลัน่ท่ีมากเกินไปและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงใหญ่ใน Q4/62 ส่งผลให้ผลการด าเนินงานติดลบในไตรมาสเดียวกนัของปี
ท่ีแลว้ นอกจากน้ี Q4/63 บริษทัฯ มีก าไรจากสต๊อกน ้ามนัจากการเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนั ในขณะท่ีเกิดขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนัเล็กน้อยใน Q4/62 
จากราคาน ้ามนัท่ีลดลง การหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนงานท าให้ปริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ใน Q4/62 ลดลงเหลือ 78 พนับาร์เรลต่อวนัเทียบ
กบั 135 พนับาร์เรลต่อวนัใน Q4/63 อีกทั้งการแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองของค่าสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกบัค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสน้ี
ยงัส่งผลให้เกิดก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนใน Q4/63 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั Q4/62 

เปรียบเทียบปี 2563 กบัปี 2562 ผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทัฯ ในปี 2563 ไดร้ับผลกระทบอย่างมากจากราคาน ้ ามนัที่ลดลงอย่าง
รุนแรงตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีซ่ึงท าให้ EBITDA ติดลบ และมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 ค่าการกลัน่ทางบญัชีในปี 2563 มีค่าติดลบซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากราคาน ้ามนัท่ีลดลงและส่งผลให้เกิดขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนัอย่างมีนัยส าคญัในปี 2563 ในขณะท่ีมีก าไรจากสต๊อกน ้ามนัเล็กน้อย
ในปี 2562 แมป้ริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นเป็น 143 พนับาร์เรลต่อวนั จาก 134 พนับาร์เรลต่อวนัในปี 2562 หรือเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 7 แต่รายไดร้วมลดลงร้อยละ 23 อนัเป็นผลมาจากราคาขายเฉล่ียที่ลดลง อีกทั้งค่าการกลัน่ทางบญัชีและค่าการกลัน่ตลาดในปี 2563 ลดลง
จากปีก่อน โดยก าไรขั้นตน้ทางบญัชีติดลบท่ี (1.04) ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2563 แต่เป็นมีค่าบวกท่ี 4.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 
2562 ซ่ึงหากไม่รวมก าไร(ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ ามนัแลว้ ค่าการกลัน่ตลาดยงัคงลดลงจาก 3.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2562 เป็น 2.79 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2563 ซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการใช้น ้ามนัท่ีลดลงเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ดว้ยสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึ้น บริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญัในการท างานโดยปราศจากอุบติัการณ์ การบาดเจ็บและการติดเช้ือ (incident, injury and infection free) ทั้ง
ยงัเพิ่มความสามารถในการบริหารจดัการกระแสเงินสดผ่านการจดัการสินคา้คงเหลือ การลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การลดค่าใช้จ่ายดา้น
การลงทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต พร้อมกบัให้ความส าคญัในส่วนของความเช่ือถือไดข้องโรงกลัน่น ้ามนั 
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2) สภาพตลาดน ้ามันปิโตรเลียม 
                        

ราคาอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ Q4/63 Q3/63 +/(-)   Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

น ้ามนัดิบดูไบ 44.64 42.88 1.76  62.08 -17.44  41.65 63.52 -21.86 

แนฟทาเบา  45.38 44.08 1.30  59.98 -14.60  41.61 58.15 -16.54 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 48.75 47.33 1.42  75.01 -26.26  45.93 72.51 -26.59 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 47.06 42.11 4.95  76.00 -28.93  44.65 77.24 -32.58 

น ้ามนัดีเซล 48.33 47.01 1.32  76.38 -28.05  48.27 77.23 -28.95 

น ้ามนัเตา (ก ามะถนัสูง) 44.07 40.35 3.72  43.41 0.66  38.83 58.61 -19.78 

 

ส่วนต่างราคากับน ้ามันดิบดูไบ Q4/63 Q3/63 +/(-)   Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

แนฟทาเบา 0.74 1.20 -0.46  -2.09 2.83  -0.06 -5.37 5.31 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 4.11 4.45 -0.34  12.93 -8.83  4.24 8.99 -4.75 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 2.42 -0.77 3.19  13.92 -11.50  2.93 13.72 -10.79 

น ้ามนัดีเซล 3.69 4.13 -0.44  14.30 -10.61  6.58 13.71 -7.13 

น ้ามนัเตา (ก ามะถนัสูง) -0.57 -2.53 1.96  -18.67 18.10  -2.85 -4.91 2.06 

 

ราคาเฉล่ียน ้ามนัดิบดูไบใน Q4/63 อยู่ที่ 44.64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 42.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q3/63 โดยการฟ้ืนตวั
ของราคาน ้ามนันั้นเน่ืองมาจากการฟ้ืนตวัของอุปสงคผ์ลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากอินเดียและจีน ประกอบกบัความเช่ือมัน่ในการ
พฒันาวคัซีน COVID-19 อย่างไรก็ตามตลาดน ้ ามนัยงัคงไดร้ับแรงกดดนัจากความกงัวลต่อการแพร่ระบาดระลอก 2 ในบางภูมิภาค เช่น
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ในขณะเดียวกนัในช่วงตน้เดือนธันวาคม กลุ่มผูส่้งออกน ้ามนักลุ่มโอเปค รัสเซีย และพนัธมิตร (หรือท่ีรู้จกักนัในนาม 
OPEC+) ไดมี้การประกาศเพิ่มก าลงัการผลิตส าหรับเดือนมกราคม ประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงต ่ากว่าแผนท่ีวางไวท่ี้ 2 ลา้นบาร์เรลต่อ
วนั เพ่ือเป็นการสนับสนุนตลาดน ้ามนัดิบ 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินกบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q4/63 ปรับตวัลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซิน
ไดร้ับแรงกดดนัจากภาคการขนส่งท่ีชะลอตวัในบางตลาดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตวัอย่างดชันีช้ีวดัการขนส่งของมาเลเซียไดรั้บผลกระทบ
เน่ืองจากการควบคุมการเดินทางในหลายๆ รัฐ  ส่วนของเวียดนามยงัคงพบผูป่้วยรายวนัเพ่ิมขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ในขณะท่ีการติด
เช้ือรายวนัทั้งในเกาหลีใตแ้ละญี่ปุ่ นมีอตัราเพิ่มสูงขึ้น ในจีนการส่งออกน ้ ามนัเบนซินอยู่ในระดบัสูง ส่วนในอินเดียนั้นมีความตอ้งการ
ภายในประเทศที่แข็งแกร่งท าให้การส่งออกน ้ ามนัลดลง ในทางกลบักนัปริมาณน ้ ามนัคงคลงัในภูมิภาคทรงตวัอยู่ในระดบัสูงกว่าระดบัตาม
ฤดูกาลและปรับตวัเขา้หาระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปีเล็กน้อย ในเดือนธันวาคม 

ส่วนต่างราคาแนฟทากบัน ้ามนัดิบดูไบใน Q4/63 ลดลงมาอยู่ท่ี 0.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยส่วนต่างราคาแนฟทาปรับตวัต ่าลงเน่ืองจาก
การปิดซ่อมบ ารุงในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ประกอบกบัการปิดซ่อมบ ารุงนอกแผนที่เกาหลีใตจ้ากเหตุเพลิงไหมห้น่วยการผลิตท่ีมีก าลงัการ
ผลิต 1.2 ลา้นเมตริกตนัต่อปี และการปิดซ่อมบ ารุงนอกแผนของหน่วยการผลิตท่ีมีก าลงัการผลิต 540   พนัเมตริกตนัต่อปีในญ่ีปุ่ น ซ่ึงท าให้ก าลงั
การผลิตลดลงต ่าสุดในเดือนพฤศจิกายน มาอยู่ท่ี 8.1 ลา้นเมตริกตนัต่อปี การขาดดุลของแนฟทาในเอเชียอยู่ท่ีประมาณ 900 พนับาร์เรลต่อวนัใน
เดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นการขาดดุลท่ีต ่าท่ีสุดในปี 2020  นอกจากน้ียงัมีแรงกดดนัจากความอ่อนแออีกระลอกในกลุ่มน ้ามนัเบนซินทางตะวนัตก 
อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของการผลิตแนฟทาในเอเชียน่าจะผ่านไปแลว้ในเดือนพฤศจิกายนเน่ืองจากมีการกลบัมาของก าลงัการผลิต
ประมาณ 2.5 ลา้นเมตริกตนัต่อปีในเดือนธันวาคม ทั้งน้ีความตอ้งการแนฟทาในเอเชียเพิ่มขึ้น 190 พนับาร์เรลต่อวนัจากเดือนท่ีผ่านมาเป็น 5.3 
ลา้นบาร์เรลต่อวนัในเดือนธันวาคม แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงปัจจยัพ้ืนฐานในเชิงบวกในเดือนธันวาคม แต่ส่วนต่างราคาแนฟทาใน Q4/20 ยงัคง
ต ่ากว่าไตรมาสก่อน 
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ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน และส่วนต่างราคาน ้ ามนัดีเซลกบัน ้ ามนัดิบดูไบ มีค่าเฉล่ียที่ 2.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและ 3.69 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตามล าดบั ส่วนต่างราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานเพิ่มขึ้นเป็นเดือนท่ีสามติดต่อกนัโดยไดรั้บแรงหนุนจากการฟ้ืนตวั
ของความตอ้งการเดินทางภายในประเทศและการใชเ้ช้ือเพลิงเพื่อท าความร้อนในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะในญี่ปุ่ นและเกาหลีใต ้ปริมาณ
น ้ ามนัก๊าดคงคลงัประจ าสัปดาห์ในญ่ีปุ่ นแสดงถึงการใชเ้ช้ือเพลิงท าความร้อนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลดีขึ้นเป็นเดือนท่ี
สามติดต่อกนัในเดือนธันวาคมเน่ืองจากความตอ้งการยงัคงอยู่ในระดบัดีนอกจากน้ีดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ของประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่
ส่วนใหญ่นั้นปรับตวัดีขึ้น การส่งออกน ้ ามนัดีเซลของจีนยงัคงอยู่ในระดบัที่สูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ี
แข็งแกร่งของอินเดียยงัคงจ ากดัการส่งออกซ่ึงเป็นปัจจยับวกต่อส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซล ระดบัปริมาณน ้ามนัชนิดกลางคงคลงัใน 5 พ้ืนที่หลกั
นั้น ก าลงัเพ่ิมขึ้นสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปี ในขณะท่ีน ้ามนัคงคลงัในสิงคโปร์ยงัคงค่อนขา้งคงท่ี แมจ้ะมีปัจจยับวกบา้ง แต่ส่วนต่างราคาน ้ามนั
ดีเซลโดยเฉล่ียในไตรมาส 4 ยงัต ่ากว่าไตรมาส 3 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดิบดูไบใน Q4/63 อยู่ท่ี 0.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต ่ากว่าน ้ามนัดิบดูไบ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั Q3/63 ส่วน
ต่างราคาของน ้ ามนัเตาก ามะถนัสูงน้ีไดรั้บปัจจยับวกจากการลดลงอย่างรวดเร็วของอตัราการผลิตในทุกภูมิภาคโดยอตัราการใชก้ารผลิตใน
ประเทศท่ีเน้นการส่งออกเช่นเกาหลีใตน้ั้นแตะระดบัต ่าสุดในรอบหลายปี ส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์ชนิดหนกั โดยท าให้สัดส่วนของน ้ามนัเตา
ก ามะถนัสูงลดลงอย่างมาก ปริมาณน ้ามนัเตาคงคลงัในสิงคโปร์ลดลง 9% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน มาอยู่ท่ีระดบั 22.0 ลา้นบาร์เรล 

เน่ืองจากส่วนเพิ่มราคาน ้ ามนัดิบ (crude premium) ลดลง และผลกระทบทางลบท่ีน้อยลงของตลาดผลิตภณัฑ์ ส่งผลให้ค่าการกลัน่ตลาดเฉล่ีย
ของ SPRC ใน Q4/63 อยู่ที่ 3.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกบั 1.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ใน Q3/63 และ 2.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล ใน Q4/62 โดยใน Q4/63 บริษทัฯ สามารถรักษาผลก าไรผ่านการเพิ่มปริมาณการใชน้ ้ ามนัดิบชนิดเบา เพิ่มการผลิตน ้ามนัเบนซิน และ
ยงัคงไม่ผลิตน ้ามนัอากาศยาน รวมถึงปรับปริมาณการกลัน่น ้ามนัดิบให้เหมาะสมเพ่ือตอบสนองอุปสงค์ในประเทศ ควบคู่กบัการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง  

3) ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
                                                                                                                                                  

 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

รายไดร้วม 1,064  1,024 40   912 152   4,152   5,392  (1,240) 

ตน้ทุนขาย (1,031) (1,009) (21)  (1,009) (21)  (4,370)  (5,498) 1,129  

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 34  15 19   (97) 131   (218)  (107)  (111) 

รายไดอ้ื่น 1  0 1   0  1   2   1  1  

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3  1 3   5  (2)  10   39  (29) 

ก าไรจากมูลค่ายติุธรรม
ของอนุพนัธท์างการเงิน 

3  3 0   0 3   5  0 5  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (4) (6) 3   (31) 27   (29)  (55) 26  

ตน้ทุนทางการเงิน (1) (2) 0   (1) (1)  (6) (1) (4) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (7) (2) (5)  25  (32)  48   29 19  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 29  8 20   (98) 127   (187)  (94)  (93) 
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ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

รายไดร้วม 32,708  32,248 460   27,804  4,905   130,163  168,840  (38,676) 

ตน้ทุนขาย (31,700) (31,787) 88   (30,756) (944)  (137,169) (172,051) 34,882  

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 1,009  461 548   (2,952) 3,961   (7,006) (3,211)  (3,794) 

รายไดอ้ื่น 38  13 25   6  31   71  36  35  

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 99  20 79   159  (60)  320  1,225  (906) 

ก าไรจากมูลค่ายติุธรรมของ
อนุพนัธ์ทางการเงิน 

94  91 4   0  94   144  0 144  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (120) (200) 80   (939) 818   (911) (1,690) 779  

ตน้ทุนทางการเงิน (45) (49) 4   (18) (27)  (177) (46) (131) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (211) (67) (144)  771  (982)  1,555  885 670  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 862  268 595   (2,975) 3,837   (6,005) (2,809)  (3,196) 

 

 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตของบริษัทฯ 

    พนับาร์เรล 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Q4/63 Q3/63 Q4/62  2563 2562 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์  435  446  162    1,666   1,269  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  613  612  338    2,411   2,346  

แนฟทาเบา  836  858  330    3,395   2,247  

น ้ามนัเบนซิน  4,215  4,007  1,709    15,533   12,823  

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน  22  1  713    1,675   4,381  

น ้ามนัดีเซล  5,664  6,107  2,867    24,214   19,443  

น ้ามนัเตา  418  503  599    2,619   4,522  

ยางมะตอย  137  235  71    614   745  

ก๊าซผสม C4  503  508  168   2,025   1,396  

อื่นๆ (1)
  997  1,010  154    4,175   4,213  

รวมปริมาณการผลิต  13,839  14,286  7,110    58,326   53,386  

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

                                 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (1)
 Q4/63 Q3/63 Q4/62  2563 2562 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์  32  27 11   103   87  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  25  21 14   90   103  

แนฟทาเบา 40 34 23   137   129  

น ้ามนัเบนซิน 360 349 275  1,319 1,616  

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 0 4 60   95   346  

น ้ามนัดีเซล  499  491 470   2,001   2,394  

น ้ามนัเตา  23  16 19   97   255  

ยางมะตอย  6  10 4   25   43  

ก๊าซผสม C4  29  27 12   94   93  

น ้ามนัดิบ  0  0 19   0   30  

อื่นๆ (2)
  52  46 4   181   296  

รวมรายได้ 1,064 1,024 912  4,152 5,392 

 (1) รวมถึงเงินชดเชยจากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ามนั 

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

รายไดจ้ากการขายใน Q4/63 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก Q3/63 อนัป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน ้ามนัเฉล่ียในช่วง Q4/63 เม่ือเทียบกบั Q3/63 
และปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็น 14.9 ลา้นบาร์เรลจาก 14.7 ลา้นบาร์เรล ในไตรมาสก่อนโดยปริมาณการขายในทั้งสองไตรมาสยงัคง
ไดร้ับผลกระทบจากอุปสงค์การบริโภคที่อ่อนแอจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และบริษทัฯ ไดป้รับก าลงัการผลิตให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

เปรียบเทียบ Q4/63 กบั Q4/62 ปริมาณการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอยู่ท่ี 14.9 ลา้นบาร์เรลใน Q4/63 ซ่ึงสูงกว่า Q4/62 ที่มีปริมาณการขายอยู่ท่ี 
9.4 ลา้นบาร์เรลจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนงานในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562  อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมโดยเฉล่ียมี
ราคาลดลงใน Q4/63 เม่ือเทียบกบั Q4/62 

บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขาย 4,152 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีรายไดอ้ยู่ท่ี 5 ,392 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นลดลง
ร้อยละ 23 การลดลงของทั้งราคาน ้ามนัในตลาดโลก และส่วนต่างผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเทียบเม่ือกบัราคาน ้ามนัดิบในปี 2563 ท าให้รายไดจ้าก
การขายลดลง ในทางตรงกนัขา้มปริมาณการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอยู่ท่ี 61.1 ลา้นบาร์เรลในปี 2563 สูงกว่าปี 2562 ซ่ึงอยู่ท่ี 58.0 ล้ านบาร์เรล
อนัเป็นผลมาจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนงานในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562   

ต้นทุนขาย 

เปรียบเทียบตน้ทุนขายใน Q4/63 เพ่ิมขึ้นจาก Q3/63 เพียงเล็กน้อย ซ่ึงสัมพนัธ์กนักบัการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขายและราคาน ้ามนั 

เปรียบเทียบตน้ทุนขายใน Q4/63 เพิ่มขึ้นจาก Q4/62 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่มีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนงานใน 
Q4/62 แต่หักกลบกบัราคาน ้ามนัท่ีลดลง 

เปรียบเทียบตน้ทุนขายในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เป็นผลมาจากราคาน ้ามนัในตลาดโลกลดลง 
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ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

เปรียบเทียบ Q4/63 กบั Q3/63 บริษทัฯ  มีก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (ไม่รวมตราสารอนุพนัธ์) 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q4/63 เทียบกบัก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนท่ี 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q3/63 เน่ืองจากค่าเงินบาทแขง็ค่าขึ้นจากไตรมาสท่ีแลว้ เงินบาทท่ีแขง็ค่าส่งผลให้มูลค่าของลูกหน้ีท่ีอยู่
ในสกุลเงินบาทเพ่ิมขึ้นเม่ือแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q4/62 เน่ืองจากการแขง็
ค่าอยา่งต่อเน่ืองของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐใน Q4/62 เช่นกนั 

เปรียบเทียบปี 2563 กบัปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2563 ต ่ากว่าปีก่อน เน่ืองจากในปี 2563 สกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐมีการแข็งค่าท่ีน้อยกว่า เม่ือเทียบกบัการแข็งค่าของสกุลเงินบาทในปี 2562 ซ่ึงการท่ีเงินบาทขยบัแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของลูกหน้ีสุทธิจากสกุลเงินบาทเม่ือแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เปรียบเทียบ Q4/63 กบั Q3/63 และ Q4/62 ค่าใชจ้่ายในการบริหารใน Q4/63 ลดลงเป็น 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จาก 6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q3/63 และ 
31 ลา้นดอลลาร์ใน Q4/62  ในช่วงปลายปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายจากการช าระค่าสินคา้จ านวน 22.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากการถูก
โจมตีทางไซเบอร์ ต่อมาใน Q4/63 บริษทัฯ ไดรั้บคืนเงินจากการความเสียหายดงักล่าวประมาณ 5.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ แต่ส่วนหน่ึงถูกหักกลบกบั
ค่าใชจ้่ายในการจา้งท่ีปรึกษาทางกฎหมายเพื่อการเรียกเงินดงักล่าวคืน หากไม่รวมค่าความเสียหายดงักล่าว ค่าใชจ้่ายในการบริหารใน Q4/63 ใกลเ้คียง
กบัไตรมาสก่อนหนา้และไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

เปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง โดยสาเหตุหลกัเน่ืองจากค่าความเสียหายจากการช าระสินคา้จากการโจมตีทางไซเบอ ร์
ใน Q4/62 ในขณะท่ีปี 2563 ไดรั้บเงินกลบัคืนมาประมาณ 5.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐแต่ส่วนหน่ึงถูกหักกลบไปกับค่าใช้จ่ายในการจา้งท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หากไม่รวมกบัค่าความเสียหายดงักล่าว ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานยงัคงลดลงในปี 2563 จากการท่ีบริษทัมี
ความมุ่งมัน่ในการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ก าไรจากการด าเนินงานใน Q4/63 ท าให้เกิดค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาสน้ี ซ่ึงหกักลบบางส่วนกบัภาษีเงินไดฯ้ รอการตดับญัชีโดยผลขาดทุนจาก
การด าเนินงานจะถูกน าไปหกักลบกบัก าไรในอนาคต   
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4) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
 

  
  

ล้านดอลลาร์สหรัฐ   ล้านบาท 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

+/(-) % +/(-)   
31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 
2562 

+/(-) 

สินทรัพย์         

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54  1  53  8,035%   1,635   20  1,615  

  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ 586  841  (255) -30%   17,688   25,504  (7,816) 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 901  949  (47) -5%   27,218   28,770  (1,552) 

รวมสินทรัพย์ 1,541  1,790  (249) -14%   46,541   54,294  (7,753) 

หนีสิ้น         

  หน้ีสินหมุนเวียน 356  703  (348) -49%   10,740   21,334  (10,594) 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 310  16  294  1845%   9,374   484 8,890  

รวมหนีสิ้น 666  719  (53) -7%   20,114   21,818  (1,704) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนและก าไรสะสม 875  1,071  (196) -18%   33,874   40,150  (6,276) 

  องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น       (7,447)  (7,674) 227  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 875  1,071  (196) -18%   26,427   32,476  (6,049) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,541  1,790  (249) -14%   46,541   54,294  (7,753) 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2563 ลดลง 249 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ( 7,753 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 202 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,201 ลา้นบาท) เน่ืองมาจาก  

1) การลดลงของสินคา้คงเหลือจ านวน 289 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (8,805 ลา้นบาท) จากการลดลงของปริมาณน ้ ามนัดิบคงเหลือ
เพื่อให้ระดบัสินคา้คงคลงัในการด าเนินงานอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และการส ารองน ้ ามนัตามกฎหมายที่ลดลงจากร้อยละ 6 
เป็นร้อยละ 4 อีกทั้งการลดลงของราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัราคาน ้ามนัในตลาดโลกท่ีลดลง  

2) ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีลดลงจ านวน 11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (321 ลา้นบาท) เน่ืองจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้นในเดือนธันวาคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนธันวาคม 2562 ท าให้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสูงกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการสั่งซ้ือน ้ ามนัดิบ เม่ือหัก
กลบแลว้ไม่มียอดลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563 แต่ถูกหักกลบบางส่วนจาก 

3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,615 ลา้นบาท) เน่ืองจากเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากเงินกูยื้ม
ระยะยาว และ 

4) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,323 ลา้นบาท) เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกบัเดือนธันวาคม 2562 หลงัจากการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่คร้ังใหญ่ แมว่้าราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจะลดต ่าลง 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงจ านวน 47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,552 ลา้นบาท)  สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของท่ีดินอาคารและอุปกรณ์จ านวน 
80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,530 ลา้นบาท) เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาในปี 2563 และการลดลงของภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหน้าจ านวน 20 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (617 ลา้นบาท) จากการไดรั้บเงินภาษีคืนจากรัฐบาล แต่ถูกหักกลบบางส่วนจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมขึ้น 51 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (1,528 ลา้นบาท) จากผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2563 
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หนี้สิน 

หน้ีสินรวม ณ 31  ธนัวาคม 2563 ลดลง 53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,704 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงการลดลงสาเหตุหลกัมาจาก  

1) การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 188 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,746 ลา้นบาท) จากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลงในช่วงเดือนธนัวาคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2562 และปริมาณการซ้ือน ้ามนัดิบท่ีลดลง  

2) การลดลงของเงินกูยื้มระยะส้ันจ านวน 225 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,819 ลา้นบาท) จากการจ่ายช าระคืนแก่สถาบนัการเงิน แต่ถูกหักกลบ
บางส่วนจาก 

3) การเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระคืนใน 1 ปี จ านวน 46 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,380 ลา้นบาท) จากสัญญาเงินกูย้ืมระยะ
ยาวใหม่ท่ีไดท้  าขึ้นในปี 2563  

4) การเพ่ิมขึ้นของภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่ายจ านวน 11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (323 ลา้นบาท) จากภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการขายสูงกว่าภาษีมูลค่าเพ่ิม
จากการซ้ือน ้ามนัดิบ เม่ือหกักลบแลว้แสดงเป็นฝ่ังเจา้หน้ีภาษมูีลค่าเพ่ิมสุทธิ และ 

5) การเพ่ิมขึ้นของภาษีสรรพสามิตคา้งจ่ายจ านวน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (288 ลา้นบาท) จากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขายในเดือนธนัวาคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2562  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม เพิ่มขึ้นจ านวน 294 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (8,890 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวใหม่ ที่น ามาใชใ้นการ
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ัน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจ านวน 196 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,049 ลา้นบาท) จาก 31 ธันวาคม 2562 โดยมาจากผลขาดทุนของ
บริษทัฯ ในปี 2563 และเงินปันผลจ่ายประจ าปีของปี 2562 จ านวน 8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

 

5) งบกระแสเงินสด 
 

 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

ล้านบาท  

2563 2562  2563 2562 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน  (42) (123)   (1,448) (3,726)  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ  (11) (83)  (350) (2,599) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  106  205  3,346  6,207 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 53  (2)  1,549  (118) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1  2   20  74  

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ 0  0   66  64  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 54  1   1,635  20  

บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (20 ลา้นบาท) ณ วนัส้ินงวดของเดือนธันวาคม 2562 และจ านวน 54 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,635 ลา้นบาท) ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563  

รายละเอียดของกิจกรรมกระแสเงินสดใน 2563 มีดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานเป็นจ านวน 42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,448 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจาก 

• ขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 187 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,005 ลา้นบาท) และบวกกลบัรายการท่ีไม่เป็นเงินสดจ านวน 55 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (1,720 ลา้นบาท) 
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• เงินสดท่ีใชไ้ปในหน้ีสินด าเนินงานจ านวน 167 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,245 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 186 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,857 ลา้นบาท) เน่ืองจากการลดลงของทั้งปริมาณการส่ังซ้ือน ้ ามนัดิบและราคาน ้ ามนัดิบ
ในเดือนธนัวาคม 2563 แต่ถูกหกักลบบางส่วนจากหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจ านวน 19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (612 ลา้นบาท) ส่วนใหญ่
มาจากภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตคา้งจ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้นในเดือนธันวาคม 2563 เม่ือเทียบกบัเดือน
ธนัวาคม 2562 

• เงินสดท่ีไดรั้บในสินทรัพยด์ าเนินงานจ านวน 257 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (8,082 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง
จ านวน 290 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (9,122 ลา้นบาท) จากปริมาณสินคา้คงเหลือและราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีลดลง และการลดลงของ
สินทรัพยอ์ื่นจ านวน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (384 ลา้นบาท) แต่ถูกหักกลบบางส่วนจากการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้จ านวน 45 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (1,425 ลา้นบาท) จากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

2) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (350 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากการลงทุนในถงัน ้ามนัเตาใหม่ 

3) เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 106 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,346 ลา้นบาท) จากเงินกูย้ืมระยะยาว ซ่ึงบางส่วน ไดน้ าไปใชใ้นการ
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ัน  

6) อัตราส่วนทางการเงิน 
 

  Q4/63 Q3/63 Q4/62  2563 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.8 1.5 1.2  1.8 1.2 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.7 0.8 (10.7)  (4.5) (1.7) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.8 0.7 0.7  0.8 0.7 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
(เท่า) 0.3 0.4 0.2  0.3 0.2 

     

หมายเหตุ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง    = สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน  (เท่า) 
อตัราก าไรสุทธิ     = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด / รายไดร้วม (ร้อยละ) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น   = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถ้ือหุ้น   (เท่า) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย – เงินสด / ส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 
 


