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16.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

หัวข อนี้ เปน คํา อธิบ ายและการวิเ คราะห ฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานที่ ผานมาสําหรับ ปสิ้น สุด วันที่ 31
ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และป 2557 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ป 2557 และ ป 2558 และการประเมิน
โดยฝายบริหารของบริษัทฯ ในปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอโอกาสและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้
คําอธิบายและการวิเคราะหดังตอไปนี้ควรอานประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจน
ขอมูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยูในสวนอื่นของเอกสารนี้ งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และป 2557 งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงิน ของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบการเงิน ของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดรับการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แลว อนึ่ง ขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ยังไมไดรับการตรวจสอบแตไดรับการสอบทานแลวโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ทั้งนี้ เวนแตจะไดระบุเปนอยางอื่น คําอธิบายและการวิเคราะหซึ่งจะไดกลาวตอไปนี้นําเสนอเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards หรือ TFRS) โดยมีการปดเศษ
จํานวนเงินบางจํานวน (รวมถึงจํานวนที่เปนอัตรารอยละ) เพื่อความสะดวก คําอธิบายและการวิเคราะหนี้ประกอบดวยรายงาน
การคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับเหตุการณและสถานะทางการเงินจากพื้ นฐานขอมูลในปจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณลวงหนาที่ระบุในเอกสารนี้ ซึ่งมีผลมาจากปจจัยตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในหัวขอ “3.
ปจจัยความเสี่ยง” และที่ระบุไวในสวนอื่น ๆ ของเอกสารนี้
คําอธิ บายและการวิเคราะหที่จะกลาวตอไปนี้เกี่ย วขอ งกับการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน ของบริษัท ฯ
ระหวางระยะเวลาที่ระบุไว
16.1

ภาพรวม

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมชั้นนําของประเทศไทย และบริษัทฯ เชื่อวาโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ เปนหนึ่งในโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยจากผลการสํารวจโดยโซโลมอนและขอมูล
ภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดรับการจัดใหอยูในลําดับกลุมที่หนึ่งจากจํานวน
โรงกลั่นน้ํามันทั้งหมดมากกวา 80 แหงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคที่เขารวมในการสํารวจดังกลาวในดานการใชกําลังการกลั่น
น้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ (effective utilization) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบจากอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC
Utilized) บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตาม
สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Offtake Agreement) ที่ทํากับเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวา ภายใตสัญญาแกไข
เพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เชฟรอน
และ บมจ. ปตท. จะยังคงเปนผูร ับซื้อผลิตภัณฑสวนใหญของบริษทั ฯ ตอไป โดยเงื่อนไขราคาที่มีการแกไขใหมนั้นจะสะทอน
ราคาตลาดมากขึ้นแตใหประโยชนแกบริษัทฯ นอยกวาเงื่อนไขราคาที่บริษัทฯ ไดรับในปจจุ บัน โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ “16.2.2 ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม”
บริษัทฯ เปนเจาของและผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน (complex refinery)
ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบ 165,000 บารเรลตอวัน คิดเปนกําลังการผลิต
ประมาณรอยละ 13.2 ของกําลังการกลั่นน้ํามันดิบทั้งหมดของประเทศไทย ทั้งนี้ ในป 2557 ปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ
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ปโตรเลียมทั้งหมดของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีจํานวน 52.7 ลานบารเรล นอยลงเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตจํานวน
60.9 ลานบารเรลในป 2556 และ 58.5 ลานบารเรลในป 2555 เนื่องจากมีการหยุดการดําเนินการของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ในชวงตนป 2557 เพื่อการดําเนินการตาง ๆ ตามโครงการสําหรับป 2557 และในชวงไตรมาสแรก
ของป 2558 บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมจํานวน 14.9 ลานบารเรล
ในการดําเนินการโรงกลั่นน้ํามัน บริษัทฯ มุง เนนที่ความเปนเลิศในการดําเนินงานในสภาพแวดลอมที่ปราศจาก
อุบัติการณและการบาดเจ็บ การเพิ่มมูลคาแกผูถือหุน และการเปนผูนําดานการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และอยูหางจากกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาดหลักที่สําคัญสําหรับ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 200 กิโลเมตร ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มี
ความไดเปรียบและอยูใกลกับสิ่งอํานวยความสะดวกหลักในการขนสง ผลิตภัณฑ (รวมทั้งทอสง รถบรรทุกและเรือบรรทุก
ชายฝง) และศูนยกลางของอุปสงคที่สําคัญ จึงชวยลดตนทุนการขนสงและกอใหเกิดขอไดเปรียบหลายอยางในดานการจัดหา
และจัดสงผลิตภัณฑ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีลูกคาผลิตภัณฑปโตรเคมีหลายรายที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งทําให
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการตนทุนในการขนสงผลิตภัณฑใหแกลูกคาเหลานี้ไดเปนอยางดี
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ผลิตผลิต ภัณฑปโตรเลียม ไดแก กา ซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน ไรสารตะกั่ว
เกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดแก
โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปโตรเคมี และรีฟอรเมท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําหนายผลิตภัณฑอื่น
เชน ยางมะตอยและกํามะถัน ซึ่งเปนผลผลิตพลอยได (by-products) ที่ไดรับจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ
16.2

ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

มีปจจัยหลายประการที่ สามารถสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดวาปจจัยตาง ๆ
เหลานั้นจะยังคงสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป
16.2.1 คาการกลั่น
บริษัทฯ ใชคาการกลั่น (gross refining margin) ในการประเมินความสามารถในการทํากําไรของโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ เนื่องจากการพิจารณารายไดและตนทุนการดําเนินการของการกลั่นน้ํามันเมื่อพิจารณาแยกจากกันอาจไมสะทอนถึง
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ คาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ คือ ผลตางที่ไดจาก (1) มูลคาการขาย
หรือโอนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผลิตโดยหนวยการผลิตในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ หักดวย (2) ตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ๆ ซึง่ ใชในกระบวนการกลั่น (landed cost) และหักดวย (3) คาใชจายดานพลังงาน (ทั้งที่ผลิตไดเองหรือที่ซื้อมา) ซึ่งใชใน
การดําเนินการผลิต ทั้งนี้ ตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ (landed cost) หมายถึง ตนทุนรวมของคาน้ํามันดิบและคาขนสง
รวมถึงราคาซื้อ คาขนสง คาประกันภัย และตนทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงมายังทาเรือปลายทาง คาใชจายดานพลังงาน
(Cost of Energy) ซึ่งสวนใหญประกอบดวยกาซธรรมชาติที่ซื้อมาเพื่อใชในหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ และใช
เปนเชื้อเพลิงเสริมสําหรับเตาเผา (furnace) ตลอดจนไฟฟาที่ซื้อมาเพื่อใชเปนแหลงพลังงานสํารองในกรณีที่หนวยผลิตไฟฟา
หนวยใดหนวยหนึ่งของบริษัทฯ หยุดทํางานหรือการจายกาซธรรมชาติ ของบริษัทฯ หยุดชะงัก อนึ่ง คาการกลั่น (gross
refining margin) มิใชเกณฑวัดผลประกอบการทางการเงินซึ่งเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(TFRS) สําหรับคาการกลั่นตลาด (market gross refining margin) ของบริษัทฯ เปนหนวยวัดที่อางอิงกับตนทุนทดแทนใน
ปจจุบัน (current replacement cost) ซึ่งแสดงคาการกลั่นของบริษัทฯ แตโดยหลักแลวจะไมรวมการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคา
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คงเหลือของบริษัทฯ ทั้งนี้ คาการกลั่นของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือเนื่องจากบริษัทฯ
คํานวณราคาตนทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเพื่อหามูลคาสินคาคงเหลือในระหวางงวด วิธีการดังกลาวจะแสดงมูลคาสินคา
คงเหลือของบริษัทฯ โดยคิดจากตนทุนของน้ํามันดิบแตละหนวยในเวลาที่ไดน้ํามันดิบนั้นมา แทนที่จะคํานวณตนทุนโดยใช
ตนทุนทดแทนในปจจุบัน (current replacement cost) มาประกอบการพิจารณา
โดยทั่วไป คาการกลั่นตลาด (market gross refining margin) ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
การเปลี่ยนแปลงของคาการกลั่นในประเทศสิงคโปร โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับคาการกลั่นของประเทศสิงคโปร
เพิ่มเติมไดในหัวขอ “2.2.11(ค)(3) คาการกลั่น” ทั้งนี้ คาการกลั่นของประเทศสิงคโปรโดยสวนใหญแลวถูกขับเคลื่อนโดย
สภาวะอุปสงคและอุปทานของทั่วโลกและของภูมิภาค
คาการกลั่นของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากหลายปจจัยดังที่จะไดกลาวตอไปนี้ โดยผลกระทบดังกลาวจะยังคงมี
ตอไป และปจจัยบางประการที่สงผลกระทบนี้บางปจจัยอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
-

ความผันผวนของราคาน้ํามันดิบ วัตถุดิบอื่น และผลิตภัณฑปโตรเลียม สวนตางระหวางตนทุนน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใชและราคาที่บริษัทฯ สามารถขายผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ ผลิตไดนั้นเปนปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอคา การกลั่นของบริษัทฯ สวนตางดังกลาวนี้อาจ
แปรผันตามปจจัยตาง ๆ โดยที่ตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใชในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ อาจมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปในอั ต ราที่ สูง หรื อ ต่ํ า กว า การเปลี่ ย นแปลงของราคาซึ่ ง บริ ษั ท ฯ สามารถขาย ผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียม โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมไดในหัวขอ “16.2.2 ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม”

-

การคํานวณตนทุนและสินคาคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คาการกลั่นของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบ
จากวิธีการทางบัญชีที่บริษัทฯ บันทึกบัญชีตนทุนของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ กลาวคือบริษัทฯ มีน้ํามันดิบ
และผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นเปนสินคาคงเหลือโดยบริษัทฯ นําสินคาคงเหลือดังกลาวนี้มาบันทึกบัญชีตามราคา
ทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดต่ํากวา ในการนี้ ราคาทุนคิดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ จะคํานวณโดยประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจ หักดวยคาใชจายที่
จําเปนในการขาย

-

ปริมาณการขาย ปริมาณการขายของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงอัตราการผลิตของบริษัทฯ
และอุปสงคในผลิตภัณฑของบริษัทฯ

-

การขายภายในประเทศ หรือการสงออก การที่บริษัทฯ จะนําผลิตภัณฑปโตรเลียมไปจําหนายในประเทศ หรือ
สงออกหรือจําหนายในตางประเทศนั้นมีผลตอคาการกลั่ นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คาการกลั่นยังขึ้นอยูกับ
แหลงที่มาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อีกดวย โดยทั่วไปแลว การขายผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศ
จะสงผลใหคาการกลั่นสูงกวาการสงออก

-

คาใชจายดานพลังงาน บริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติจากบริษัทในเครือ บมจ. ปตท. เปนเชื้อเพลิงหลักสําหรับ
หนวยผลิตไฟฟาและไอน้ํา และใชเปนเชื้อเพลิงสํารองสําหรับเตาเผาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตองประสบกับ
ความผันผวนดานราคาของกาซธรรมชาติ ราคากาซธรรมชาติที่ใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมของ
บริษัทฯ จะอางอิงจากดัชนีราคาน้ํามันเชื้อเพลิง MOPS และดัชนีราคาผูผลิตซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะผันผวน
ของราคาน้ํามันดิบและน้ํามันเตาของโลกและของภู มิภาค ราคากาซธรรมชาติที่ใช ในโรงไฟฟาพลังงานรวม
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(cogeneration) ของบริษัทฯ จะใชราคาขายกาซธรรมชาติที่ บมจ. ปตท. เรียกเก็บจากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบปญหาเกี่ยวกับการหยุดชะงักในการจายกาซธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ
บริษัทฯ มีความสามารถอยางจํากัดในการใชแหลงเชื้อเพลิงทางเลือกแหลงอื่น ๆ อยางไรก็ตาม การใชแหลง
เชื้อเพลิงทางเลือกดังกลาวจะสงผลใหเกิดตนทุนดานพลังงานเพิ่มสูงขึ้น และอาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ
ในการกลั่นน้ํามันไดอยางเต็มกําลังการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดซื้อกระแสไฟฟาบางสวนในปริมาณนอย
จากการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนครั้งคราวเพื่อนํามาใชเปนแหลงพลังงานสํารองดวย
ปจจัยอื่น ๆ คาการกลั่นของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่น ๆ เชน การออกแบบโรงกลั่น น้ํามัน
ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดซื้อน้ํามันดิบชนิดตาง ๆ และวัตถุดิบอื่น ๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม คาขนสง
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ ความสามารถของบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกค า
ตลอดจนเพดานราคากาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลกําหนด
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอกําไร (margins) ของบริษัทฯ ไดในหัวขอ “3.2.1
กําไร (margins) ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันมีความผันผวน”
-

คาการกลั่นของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และป 2557 และสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 5.46 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล 5.26 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (1.45) ดอลลารสหรัฐตอ
บารเรล และ 9.34 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ตามลําดับ
ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณคาการกลั่นของบริษัทฯ ในชวงเวลาที่
ระบุโดยคํานวณจากยอดขายและกําไรขั้นตนของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

2557

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2557

2558

(ลานดอลลารสหรัฐ)
ยอดขาย (1) ...............................................................................
ตนทุนในการขาย
ตนทุนน้ํามันดิบ ..................................................................
ตนทุนวัตถุดิบอื่น ๆ ............................................................
ภาษีสรรพสามิตและเงินสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ..............
กาซธรรมชาติที่จัดซื้อ .........................................................
ตนทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขายและการซื้อ (2) .......................
คาการกลั่น ...............................................................................
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย(3) ........................................
คาซอมแซมและบํารุงรักษา .................................................
คาใชจายและคาบริการอื่น ๆ ...............................................
กําไรขั้นตน (ขาดทุน) ..............................................................
ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น (พันบารเรลตอวัน) ....................
คาการกลั่น (ดอลลารสหรัฐตอบารเรล)(4) ..................................
คาการกลั่นตลาด (ดอลลารสหรัฐตอบารเรล)(5) .........................

8,444.8

8,436.5

7,034.6

1,201.8

1,383.4

(7,041.1)
(364.1)
(598.8)
(106.2)
(12.6)
321.9
(59.4)
(21.2)
(48.9)
192.4
161.0
5.46
5.84

(6,835.4)
(459.0)
(704.6)
(112.3)
(15.9)
309.3
(62.4)
(32.0)
(53.6)
161.3
161.0
5.26
5.18

(5,880.0)
(480.5)
(636.7)
(97.3)
(14.8)
(74.7)
(69.3)
(46.7)
(50.1)
(240.9)
141.0
(1.45)
6.15

(975.4)
(94.6)
(95.8)
(20.8)
(2.4)
12.8
(15.6)
(32.3)
(12.0)
(47.1)
92.6
1.53
4.01

(850.6)
(78.2)
(293.8)
(21.9)
(1.7)
137.2
(18.0)
(8.8)
(10.0)
100.3
163.1
9.34
11.82
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_________________
(1)

มูลคาในการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งผลิตจากหนวยการผลิตของบริษัทฯ โดยรวมถึง เงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
และน้ํามัน

(2)

รวมกําไรขาดทุนระหวางทางและคาใชจายกรณีการขนสงลาชา

(3)

เกี่ยวกับตนทุนขายเทานั้น ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหาร

(4)

รวมการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาตนทุนตามวิธี ถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวงเวลานั้น

(5)

คาการกลั่นตลาด (market gross refining margin) เปนหนวยวัดที่อางอิงกับตนทุนทดแทนในปจจุบัน (current replacement cost) ซึ่ง
แสดงคาการกลั่นของบริษัทฯ โดยหลักแลวจะไมรวมการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือ

คาการกลั่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สาเหตุหลักเปนเพราะมีอุปสงคทั้งในประเทศและภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซอมบํารุงโรง
กลั่นน้ํามันอื่นภายในประเทศและอัตรากําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ในไตรมาสแรกของป 2558
เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป 2557 ที่มีการหยุดโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตามกําหนดเพื่อดําเนินการตามโครงการสําหรับ
ป 2557
คาการกลั่นของบริษัทฯ ในป 2557 มีคาติดลบจากที่มีคาเปนบวกในป 2556 สาเหตุหลักเปนเพราะการขาดทุนจาก
มูลคาของสินคาคงเหลืออยางมีนัยสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงในชวงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของป
2557 และการลดอัตรากําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ในป 2557 จากการหยุดโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตาม
กําหนดชวงตนป 2557 เพื่อดําเนินการตามโครงการสําหรับป 2557 เทียบกับอัตรากําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ในป 2556
คาการกลั่นของบริษัทฯ ในป 2556 ลดลงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 สาเหตุหลักเปนเพราะอุปทานสวนเกิน
ของผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามัน รวมทั้งอุปสงคที่ลดลงในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปสงคของน้ํามันเบนซินและน้ํามันเตา
นอกจากนี้ การที่โรงกลั่นน้ํามันในประเทศซาอุดิอาระเบียเริ่มดําเนินการผลิตในป 2556 ยังมีสวนทําใหมีอุปทานสวนเกินของ
ผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามันในภูมิภาค
คาการกลั่นของบริษัท ฯ ยังแสดงให เห็นถึง ความสามารถของบริษัทฯ ในการกําหนดสัดสวนของผลิ ตภัณฑ ที่
กอใหเกิดมูลคาสูงสุดตามความตองการของลูกคา การใชน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีตนทุนต่ําสุด ตัวอยางการดําเนินการ
ภายในบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคาการกลั่น มีดังตอไปนี้
-

การใชน้ํามันดิบในสัดสวนที่กอใหเกิด ประโยชนสูงสุด บริษัทฯ ใชประโยชนจากการสนับสนุนของเชฟรอน
หลายด า น ซึ่ ง รวมถึ ง การใช เ ครื อ ข า ยการจั ด หาน้ํ า มั น ดิ บ และวั ต ถุ ดิ บ ทั่ ว โลก การจํ า แนกน้ํ า มั น ดิ บ และ
โปรแกรมเชิงเสน (Linear Program) เพื่อกําหนดปริมาณและประเภทของน้ํามันดิบในสัดสวนที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด แกโรงกลั่นน้ํามัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “1.1.3(ฉ) ความสัมพันธที่
แข็งแกรงกับเชฟรอน” ปจจุบัน บริษัทฯ ยังใชเครือขายการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบของ บมจ. ปตท. อีกดวย
อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ จั ด หาแหล ง น้ํ า มั น ดิ บ คั ด เลื อ กน้ํ า มั น ดิ บ และผสมสั ด ส ว นของน้ํ า มั น ดิ บ แต ล ะชนิ ด อย า ง
ระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคาการกลั่นของบริษัทฯ และเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในขณะเดียวกัน
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-

ความสามารถในการนําน้ํามันดิบที่มีตนทุนนอยกวามาผานกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีความสามารถในการนํา
น้ํามันดิบชนิดหนัก และน้ํามันดิบชนิดอื่นที่ยากตอกระบวนการกลั่นมาผานกระบวนการ โดยปกติแลว บริษัทฯ
สามารถซื้อน้ํามันดิบเหลานี้ ไดโดยมีสวนลดตามขอตกลงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ ทั้งนี้ เนื่องจากน้ํามันดิบ
ดังกลาวนํามาผานกระบวนการกลั่นไดยากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดิบชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ หนวยแยกสาร
ปรอทยังชวยใหบริษัทฯ สามารถนําน้ํามันดิบที่มี สารปรอทสูงมาผานกระบวนการได โดยน้ํามันดิบที่มีสาร
ปรอทสูงจะมีราคาถูกกวาน้ํามันดิบที่มีสารปรอทต่ํา

-

โครงการปรับปรุงผลกําไร (Bottom Line Improvement Program) โครงการปรับปรุงผลกําไรมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบริษัทฯ สามารถระบุ จัดลําดับความสําคัญ และดําเนินการตามแผนในการเพิ่มคาการกลั่นของบริษัทฯ
ปจจุบัน โครงการปรับปรุงผลกําไรของบริษทั ฯ มุงเนนที่การเลือกใชน้ํามันดิบในสัดสวนที่กอใหเกิดประโยชน
สูงสุด (crude optimization) การกําหนดสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด (Product Slate) อยางเหมาะสม การ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การใชผลิตภัณฑขั้น กลางสําหรับกระบวนการแปร
สภาพโมเลกุล (Cracker Feed) รวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน การลดการสูญเสียน้ํามัน การปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร และการลดของเสีย นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาทบทวนการดําเนินงานและขั้นตอนการทํางานของ
บริษัทฯ โดยที่ปรึกษาของเชฟรอนและที่ปรึกษาภายนอก ตัวอยางเชน ในป 2555 และป 2557 บริษัทฯ ไดศึกษา
ทบทวนเกี่ยวกับการสํารวจหานวัตกรรม (Innovation Quest Review) ซึ่งบริษัทฯ ไดพัฒนาแผนการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยอางอิงขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาทบทวนดังกลาว และในป 2556 และป 2557 บริษัทฯ
ไดศึกษาทบทวนการใชหนวยตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด (unit optimization) ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ยัง
คอยศึกษาและติดตามประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการปรับปรุงผลกําไรอยางสม่ําเสมอ

16.2.2 ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม
(ก)

ปจจัยโดยทั่วไปที่มีผลกระทบตอราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม
โดยทั่วไป ราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอยางอื่นที่ใชในการกลั่นน้ํามันของบริษทั ฯ และราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียม
ซึ่งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ผลิตนั้น มีความผันผวนอยางมีนัยสําคัญอยูเสมอ อีกทั้งยังไดรับผลกระทบจากอุปสงคและ
อุปทานของตลาดโลก น้ํามันดิบมีหลากหลายประเภทและหลายเกรด ราคาของน้ํามันดิบเหลานี้แตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ
รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพ อุปสงคและอุปทานของน้ํามันดิบนัน้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑปโตรเลียมแตละประเภทลวนมีราคา
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อุปสงคและอุปทานเชนเดียวกันกับกรณีของน้ํามันดิบ
น้ํามันดิบที่บริษัทฯ ใชสวนใหญมาจากภูมิภาคตะวัน ออกกลางและเอเชียตะวันออกไกล และมีบางสวนมาจาก
แอฟริกาตะวันตกและภูมิภาคอื่น ๆ บริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จากหรือผานทางเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตาม
ขอตกลงในสัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับปจจุบันระหวางบริษัทฯ และเชฟรอน หรือ บมจ. ปตท. แลวแตกรณี การซื้อน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ มีการแขงขันในดานการเสนอราคาระหวางเชฟรอนและบมจ. ปตท. อีกทั้งเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขบางประการ
เชฟรอนและ บมจ.ปตท.มีภาระผูกพันที่จะจัดหาน้ํามันดิบรวมทั้งวัตถุดิบอื่นตามความตองการของบริษัทฯ โดยจํานวนน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่นที่จัดหาใหนั้นมีสัดสวนสัมพันธกับการถือหุนของเชฟรอนและ บมจ.ปตท. (อยางไรก็ตาม หากเชฟรอนหรือ บมจ.
ปตท. ฝายหนึ่งฝายใดสามารถเสนอราคาที่ดีกวาอีกฝายใหแกบริษัทฯ ได ฝายที่เสนอราคาที่ดีกวาก็จะสามารถจัดหาน้ํามันดิบ
และวัตถุดิบอื่น ๆ ใหกับบริษัทฯ ตามความตองการทั้งหมดของบริษัทฯ ได)
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อยางไรก็ดี นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ สัญญาจัดหาวัตถุดิบ ฉบับปจจุบัน
ระหวางบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท. และเชฟรอนที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันจะสิ้นสุดลง ขณะเดียวกัน สัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับ
ใหมที่บริษัทฯ ไดทํากับเชฟรอนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 จะเริ่มมีผลบังคับใช ซึ่งภายหลังจากนั้น บริษัทฯ จะพึ่งพาเชฟรอน
เปนหลักในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบนําเขาอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บมจ. ปตท. จะไมมีหนาที่ตองจัดหาน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบตามสัดสวนที่บริษัทฯ ตองการอีก แตจะมีสิทธิในการยื่นขอเสนอในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ใหแกบริษัทฯ
ในสัดสวนของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ตองการเทากับอัตราสวนรอยละของปริมาณรับซื้อผลิตภัณฑขั้นต่ําตาม
สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ เทียบกับปริมาณน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นําเขากลั่นในแตละป โดยเปนไปตาม
ขั้นตอนการเสนอขายน้ํามันดิบ (Crude Nomination Process) ซึ่งเชฟรอน บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ไดตกลงรวมกัน อยางไรก็ดี
บริษัทฯ จะรับซื้อโดยพิจารณาจากราคาแขงขัน ปริมาณ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความตองการน้ํามันดิบของบริษัทฯ อนึ่ง ราคา
น้ํามันดิบนั้นคิดจากราคาตลาดของน้ํามันดิบแตละประเภท และบริษัทฯ จะทบทวนราคาที่บริษัทฯ ชําระเปนคาน้ํามันดิบตาม
สัญญาจัดหาวัตถุดิบและขั้นตอนการเสนอขายน้ํามันดิบ (Crude Nomination Process) อยางสม่ําเสมอ โปรดพิจ ารณา
รายละเอียดในหัวขอ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ” ในอนาคตหากสัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับใหม
ระหวางบริษัทฯ กับเชฟรอนสิ้นผลบังคับใช บริษัทฯ คาดวาจะมีหลายทางเลือกในการจัดหาน้ํามันดิบ เชนการใชนายหนาที่
เปนอิสระเพื่อชวยในขั้นตอนการซื้อ หรือการซื้อน้ํามันดิบจากผูจัดหาโดยตรง
ราคาเฉลี่ยอางอิง MOPS สําหรับน้ํามันดิบดูไบเทากับ 109.05 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล 105.45 ดอลลารสหรัฐตอ
บารเรล 96.66 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และ 51.76 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556
และป 2557 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามลําดับ
แมวาราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ผลิตไดนั้นจะไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันดิบซึ่ง
เปนสินคาโภคภัณฑ แตราคาดังกลาวอาจไมเพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกับราคาตลาดน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้น
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลราคาอางอิงโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑปโตรเลียมบางรายการของบริษัทฯ ซึ่งอางอิงเปนดัชนี
ตอไปนี้สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

2557

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2557

2558

(ราคาเฉลี่ยดอลลารสหรัฐตอบารเรล)
โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร(1)..............................................
กาซปโตรเลียมเหลว(2) ...................................................
แนฟทาเบา(3) .................................................................
น้ํามันเบนซิน (พิเศษ) (3) ................................................
น้ํามันเบนซิน (ธรรมดา)(3) .............................................
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน(3) ...........................................
น้ํามันดีเซล (0.05% S)(3) ................................................
น้ํามันเตา (180 cSt, 2% S)(3) ..........................................

104.96
66.89
103.57
123.42
120.26
126.80
128.10
106.90

109.96
63.77
100.99
119.00
116.03
122.85
123.27
98.93

_________________
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103.16
59.21
94.40
110.97
108.17
112.51
112.69
89.68

113.39
69.01
102.98
119.01
115.95
121.44
122.24
97.39

69.00
38.00
53.20
67.19
63.97
68.78
68.08
50.58
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(1)

ราคาตลาดจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอางอิงโดย ICIS ซึ่งเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับตลาดปโตรเคมีซึ่งดําเนินการโดยบริษัท Reed
Business Information Limited

(2)

พิจารณาจากราคาตามสัญญารายเดือนของ Saudi Aramco (ราคาสัญญา Saudi) ราคากาซปโตรเลียมเหลวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
โดยทั่วไปจะอางอิงจากราคาสัญญา Saudi โดยจะอยูภายใตการควบคุมราคาที่กําหนดโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ สําหรับประเทศไทย
รัฐบาลกําหนดใหราคากาซปโตรเลียมเหลวเปนราคาควบคุม โดยในอดีต จนกระทั่งเดือนมกราคม 2558 เปนราคาที่คิดจากอัตราสวน
ระหวางราคาในประเทศและราคาสัญญา Saudi หลังจากนั้น รัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายราคากาซปโตรเลียมเหลวเปนเทากับราคาสัญญา
Saudi ลบ 20 ดอลลารสหรัฐตอตัน

(3)

แหลงที่มา: MOPS

นอกจากนี้มีชวงระยะเวลาที่หางกันระหวางการซื้อน้ํามันดิบและการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม (lag time) ซึ่งเปนผล
มาจากเวลาที่ตองใชในการจัดสงน้ํามันดิบและการกลั่น ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาวราคา
น้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ รวมถึงราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคาการกลั่น
รวมของบริษัทฯ และตอผลการดําเนินงานรวมทั้งกระแสเงินสด อนึ่ง แมวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ํามันดิบหรือ
วัตถุดิบอื่นอาจสงผลทําใหราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไดก็ตาม แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาการ
เปลี่ยนแปลงของราคาดังกลาวจะเปนไปในสัดสวนเดียวกัน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแส
เงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
(ข)

การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม
การขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญของบริษัทฯ เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญารับซื้อผลิตภัณฑที่
บริษัทฯ มีอยูกับทั้งเชฟรอนและ บมจ. ปตท. การกําหนดราคาตามสัญญาดังกลาวจะแบงเปนหลายขั้น ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขบาง
ประการ เกณฑการกําหนดราคาขั้นที่หนึ่งจะใชกับผลิตภัณฑปโตรเลียมจํานวน 88,200 บารเรลแรกที่ผลิตไดในโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ในแตละวัน ซึ่งสอดคลองกับปริมาณรับซื้อขั้นต่ําโดยรวมของเชฟรอน และ บมจ. ปตท. ที่กําหนดในสัญญารับ
ซื้อผลิตภัณฑ
สัญญารับซื้อผลิตภัณฑที่มีผลบังคับใชในปจจุบันกําหนดใหใชราคาเทียบเทาราคานําเขา (import parity price) เปน
เกณฑในการกําหนดราคาขั้นที่หนึ่งของน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันเตาซึ่งขายในตลาด
ภายในประเทศ โดยอาจมีการปรับราคาไดบาง (เชน การใหคาสวนเพิ่มจากการผลิตน้ํามันคุณภาพสูง (quality premium)) ซึ่ง
โดยทั่วไปบริษัทฯ ไดรับราคาสูงที่สุดจากการขายตามเกณฑในการกําหนดราคาขั้นที่หนึ่ง อนึ่ง ราคาเทียบเทาราคานําเขา
(import parity price) โดยทั่วไปจะพิจารณาจากราคาอางอิง เชน ราคาในตลาดจรสิงคโปร ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของซึ่ง เปน
ราคาเฉลี่ยอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร (MOPS) บวกคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑดังกลาวนั้นจากสิงคโปรมาประเทศไทย
เชนคาประกันภัย คาระวาง อากรนําเขา การสูญเสียน้ํามันจากการขนสงสินคาทางทะเล (Ocean Losses) และคาดําเนินการ
สวนราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไมไดขายใหกับเชฟรอนและบมจ. ปตท. ตามเกณฑราคาขั้นที่หนึ่งจะตอ งขายโดยใช
เกณฑราคาขั้นที่สองซึ่งแปรผันได และที่ผานมาจะสูงกวาราคาเทียบเทาราคาสงออกเล็กนอย ผลิตภัณฑสวนเกินจากปริมาณ
ขั้นต่ําเบื้องตนตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑที่มิไดขายในประเทศโดยใชเกณฑราคาขั้นที่หนึ่งและราคาขั้นที่สองนั้นจะสงออก
ไปขายตางประเทศภายในภูมิภาคโดยใชราคาเทียบเทาราคาสงออก ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ขายตามเกณฑราคาขั้นที่สองหรือที่
สงออกนั้นจะมีคาการกลั่นต่ํากวา ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ขายตามเกณฑราคาขั้นที่หนึ่ง อนึ่ง ราคาดังกลาวสําหรับสินคาบาง
รายการนั้นจะมีการบวกสวนเพิ่มหรือหักสวนลดเมื่อพิจารณาจากความแตกตางของคุณภาพผลิตภัณฑระหวางสองแหลง และ
สภาพตลาดภายในประเทศ อาจมีการคิดคาปรับสําหรับผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่ไดตกลงกันไว
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ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ปริมาณผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เชฟรอนและบมจ. ปตท. ตกลงซื้อยังคงอยูที่ปริมาณเดิม แตเกณฑราคาขั้นที่หนึ่ง
สําหรับผลิตภัณฑน้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันดีเซลตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑจะอางอิงจากราคา
เทียบเทาราคานําเขาหักดวยจํานวนสวนปรับมูลคาตามที่ระบุในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (จํานวนสวนปรับ
มูลคาอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเปนรายปหรือตามที่คูสัญญาอาจตกลงรวมกันเปนอยางอื่น ) ดังนั้น เกณฑราคาที่บริษัทฯ จะ
ไดรับหลังวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัยพจะต่ํากวาเกณฑราคาที่บริษัทฯ ไดรับในปจจุบัน ทั้งนี้
ผลของการเขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ทําใหมีการคํานวณจํานวนสวนปรับ
มูลคาดังกลาวสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินจากการสํารวจในป 2553 และป 2554 บนราคาขายจากผูจัดหา
รายอื่นที่คลังน้ํามันสระบุรีของ บจก. ทอสงปโตรเลียมไทย และจํานวนสวนปรับมูลคาสําหรับเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ
คํานวณจากราคาที่ผูจัดหารายอื่นประกาศในชวงป 2553 และป 2554 นอกจากนี้ เกณฑราคาขั้นที่หนึ่งสําหรับน้ํามันเตายังไดมี
การแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหอางอิงกับราคาเทียบเทาราคาสงออกเนื่องจากความตองการน้ํามันเตาในเกรดที่โรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ ผลิตไดนั้นสวนใหญจะอยูนอกประเทศไทย สวนเกณฑราคาสําหรับยางมะตอยตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อ
ผลิตภัณฑจะอางอิงจากราคา ณ จุดคุมทุน (breakeven price) บวกดวยสวนเพิ่มคงที่ตอตัน ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาเกณฑราคาที่
มีการแกไขภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ มีความสอดคลองกับราคาและสภาวะตลาดในประเทศไทย
มากขึ้นกวาเดิม อนึ่ง หากการกําหนดราคาที่ไดปรับปรุงใหมภายใตการแกไขสัญญารับซื้อผลิตภัณฑจะตองนํามาใชกับ
ผลิตภั ณฑปโ ตรเลียมที่ บริษัท ฯ ขายในป 2557 และไตรมาสแรกของป 2558 แลว บริษั ทฯ คาดว ายอดขายสําหรั บรอบ
ระยะเวลาดังกลาวจะลดลงประมาณ 37.1 ลานดอลลารสหรัฐและ 18.5 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ขอมูลยอดขาย
และผลการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัทฯ ไมสามารถเปนขอบงชี้ถึงยอดขายและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
เมื่อสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑมีผลบังคับใชในวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
ภายใตขอตกลงและเงื่อนไขบางประการในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ บริษัทฯ อาจจําหนา ย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศที่เกินปริมาณรับซื้อขั้นต่ําใหแกผูคาน้ํามันภายในประเทศในมีราคาที่สูงกวาเกณฑราคาขั้นที่
หนึ่งไดเล็กนอย ทั้งนี้ การขายผลิตภัณฑปโตรเลียมตามเกณฑในการกําหนดราคาขั้นที่หนึ่งใหแกเชฟรอน และ บมจ. ปตท.
โดยมีการใหสวนลดเล็กนอย จากราคาที่บริษัทฯ อาจเสนอขายใหแกบุคคลภายนอก เปน ผลมาจากการขายในปริมาณมาก
และเปนขอผูกพันในการรับซื้อขั้นต่ําที่มีความตอเนื่อง
ประมาณการยอดขายที่ลดลงขางตนของบริษัทฯ เปนผลจากจํานวนสวนปรับมูลคาตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญา
รับซื้อผลิตภัณฑซึ่งขึ้นอยูกับสมมติฐานและความไมแนนอนหลายประการ รวมถึงจํานวนสวนปรับมูลคาตามสัญญาแกไข
เพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ ฐานลูกคาของบริษัทฯ ความตองการโดยรวมและสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิดของบริษัทฯ
โดยการประมาณการดังกลาว บริษัทฯ จะตั้งสมมติฐานวาสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิดที่บริษัทฯ ผลิตได และปริมาณ
ผลิตภัณฑที่ลูกคาซื้อจากบริษัทฯ ไมวาจะภายในประเทศหรือลูกคาในตลาดสงออกจะไมไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน
การกําหนดราคา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “3.1.1 ราคาตลาดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใช
และผลิตภัณฑปโตรเลียมที่บริษัทฯ ผลิต มีความผันผวนและเปนวัฏจักร อีกทั้งมักไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ทั่วโลกที่ไม
สามารถจะคาดการณได โดยงาย” และหัวขอ “3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และบริษัทฯ จะพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามัน ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และราคา
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จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถขายใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่
หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ”
16.2.3 สัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด (Product Slate)
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯไดรับผลกระทบจากการกําหนดสัดสวน
ของผลิตภัณฑแตละชนิด ที่บริษั ทฯ ผลิตเพื่ อตอบสนองความตองการของลูกค าและเพื่อเพิ่มมูล คาโดยรวมสูงสุด ใหแ ก
ผลิตภัณฑที่ขาย การกําหนดสัดสวนของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับประเภทและปริมาณของผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิด
ตาง ๆ ที่ผลิตและจําหนายใหแกลูกคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถกลั่นน้ํามันดิบเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ มีราคาสูงสุดได
เพียงอยางเดียวเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบจะทําใหได ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีความหลากหลาย (บาง
รายการเปนผลิตภัณฑที่มีราคาต่ํา) และในปริมาณที่แตกตางกัน บริษัทฯ จะกําหนดสัดสวนของผลิตภัณฑเพื่อใหมีกําไรขั้นตน
โดยรวมสูงสุด และสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีประเภทและปริมาณใกลเคียงกับที่ลูกคาตองการมากที่สุดภายในชวงระยะเวลา
ใดระยะเวลาหนึ่ง
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งใชเทคโนโลยีที่ไดรับอนุญาตจากบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีบางสวนที่ไดรับ
อนุญาตจากเชฟรอนนั้นถูกออกแบบเพื่อใหสามารถนําน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่หลากหลายมาผานกระบวนการกลั่น น้ํามันดิบ
และวัตถุดิบเหลานี้บางสวนมีตนทุนต่ํา เนื่องจากการนํามาผานกระบวนการนั้นทําไดยาก การใชเทคโนโลยีเหลานี้ทําใหบริษัทฯ
มีความยืดหยุนในการผลิตผลิตภัณฑเพื่ อตอบสนองความตองการของลูกคา และในขณะเดียวกันก็ลดตนทุนของวัตถุดิบลง
ดวย ความสามารถที่สําคัญประการหนึ่งของบริษัทฯ คือการที่บริษัทฯ สามารถใชประโยชนสูงสุดจากน้ํามันดิบ วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ บริษัทฯ ใชฐานขอมูลน้ํามันดิบของเชฟรอน ซึ่งเชฟรอนไดวิเคราะหน้ํามันดิบหลากหลายประเภทและ
จัดเก็บเปนแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันดิบที่แสดงการจัดหมวดหมูของคุณลักษณะของน้ํามันดิบ ในแตละประเภท
บริษัทฯ ใชขอมูลนี้ในระบบโปรแกรมเชิงเสน (Linear Program) ของเชฟรอน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคใหบริษัทฯ เลือกใช
วัตถุดิบ ที่ใชในโรงกลั่นน้ํามัน ของบริษัทฯ อยางเหมาะสมและเพื่อเพิ่มค าการกลั่นสูงสุ ดที่จะไดจากการผลิต ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “2.2.11(จ) การจัดหาและการขนสงน้ํามันดิบใน
ประเทศไทย”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีที่ใชหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (residue fluidized
catalytic cracker unit technology) ของ Stone & Webster International, Inc. สําหรับโครงการสําหรับป 2557 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อ
วาสงผลใหการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมมีมูลคาสูงขึ้น บริษัทฯ ยังเชื่อวาความสามารถในการผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มี
มูลคาสูงขึ้น โดยใชวัตถุดิบหนักและยากตอกระบวนการกลั่นมากขึ้น ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่มีความเชื่อถือไดมากขึ้น
นั้น จะสามารถเพิ่มคาการกลั่นโดยรวมของบริษัทฯ ได โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “2.2.3(ค)(2) โครงการ
สําหรับป 2557” และหัวขอ “8.3.11 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับเทคโนโลยีที่ใชหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริ ยา
(License Agreement for Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit Technology) กับเชฟรอน”
16.2.4 อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (Equivalent Distillation Capacity Utilized หรือ EDC Utilized)
อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC Utilized) เปนคาที่อางอิงกับดัช นีที่โซโลมอนพัฒนาขึ้นเพื่อใชวัด
ประสิทธิภาพวาโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใชกําลังการกลั่น น้ํามันจริงเทาใด (แตไมรวมการซอมบํารุงครั้งใหญ และการ
ตรวจสอบตามระยะที่กําหนด) โดยแสดงเปนอัตราสวนรอยละ บริษัทฯ เชื่อวาอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC
Utilized) เปนวิธีตรวจวัดการใชสินทรัพยที่ครอบคลุมกวาอัตราการใชกําลังผลิต (utilization rate) เนื่องจากมีการใชวิธีถวง
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น้ําหนักและปจจัยอื่น ๆ ที่ใชกับแตละหนวยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง ที่สูงจะแสดงใหเห็นวา
บริษัทฯ เพิ่มการใชสินทรัพย และสามารถลดคาใชจายตอหนวยของผลิตภัณฑ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเฉลี่ยคาใชจายใน
การดําเนินการแบบคงที่บนผลิตภัณฑปโตรเลียมในจํานวนที่มากขึ้นได โดยทั่วไป หนวยการผลิตตาง ๆ สามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีอัตราการใชประโยชนที่สูงขึ้น
อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC Utilized) ยังไดรับผลกระทบจากการหยุดโรงกลั่นน้ํามันเพื่อการซอม
บํารุงยอยทั้งที่เปนไปตามกําหนดการและนอกกําหนดการที่วางไว รวมถึงระยะเวลาที่ตองลดกําลังการผลิตในชวงที่มีการหยุด
โรงกลั่นดังกลาว หรือในชวงกอนการกลับมาผลิตเต็มอัตราภายหลังจากที่ไดปดโรงกลั่น อนึ่ง โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มี
กําลังการผลิตสูงสุดที่สามารถรักษาระดับไวไดที่ 165,000 บารเรลตอวัน ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มี
การใชจริง (EDC Utilized) ของโรงกลั่น น้ํามันของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “3.1.2 การ
หยุดชะงักอยางมีนัยสําคัญ ในการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ อาจทําใหการผลิตของบริษัทฯ”
ขอมูลจากการสํารวจโดยโซโลมอน

2553
อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มี
การใชจริง (EDC Utilized)

ขอมูลภายในของบริษัทฯ

2555

91.8

2556
(รอยละ)
95.0

สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558

2557

92.4

91.9(1)

97.0

_________________
(1)

รวมผลกระทบจากการดําเนินการตามโครงการตาง ๆ จํานวนสามโครงการซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสําหรับป 2557 แตไมไดนับรวม
ผลกระทบที่เกิดจากการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการในชวงตนป 2557

บริษัทฯ มีการปดโรงกลั่นเปนครั้งคราวเพื่อซอมบํารุง ครั้งใหญตามกําหนดการเพื่อดําเนินการแกไขหรือในกรณี
ฉุกเฉินซึ่งจะมิไดเปนไปตามกําหนดการ บริษัทฯ มีแผนที่จะซอมบํารุงรักษาครั้งใหญตามกําหนดการทุก ๆ 5 ปโดยประมาณ
โดยครั้งลาสุดที่บริษัทฯ ซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการ คือในชวงตนป 2557 เปนระยะเวลา 39 วัน เพื่อการบํารุงรักษา
หลักและเพื่อทําการตรวจสอบ ตลอดจนการดําเนินการตามโครงการติดตั้ง หนวยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเตาเผา (air
pre-heater project) และการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงความเชื่อถือได และมูลคาของผลิตภัณฑของหนวยแตกโมเลกุล
ดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU reliability project) เปนระยะเวลา 59 วัน โดยในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ไมสามารถผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเลียมได จึงสงผลใหรายไดในป 2557 ลดลง
ในระหวางที่มีการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการ และเพื่อปองกันมิใหมีการหยุดโรงกลั่นซึ่งมิไดเปนไปตาม
กําหนดการ บริษทั ฯ ยังมีแผนที่จะซอมบํารุงประจําเปนครั้งคราว โดยในระหวางที่มีการซอมประจําเปนครั้งคราวนี้ บริษัทฯ
จะปดหนวยกลั่นบางสวน การซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการจะลดอัตราการใชกําลังการผลิต แตขณะเดียวกัน ก็จะเพิ่ม
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทํางาน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ ลดความเปนไปไดที่จะตองปดโรงกลั่นซึ่ง
มิไดเปนไปตามกําหนดการในอนาคต หรือการที่เครื่องจักรขัดของ อีกทั้งยังชวยยืดอายุของหนวยการผลิตของบริษัทฯ ดวย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได (Reliability and Integrity Program) ที่ใชในการติดตาม
ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณเหลานั้นจะเกิ ดการขัดของ และการที่ตองซอมบํารุงนอกกําหนดการที่
วางไว อนึ่ง การตองปดหนวยการผลิตบางหนวยนอกกําหนดการที่วางไวมักจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียการผลิตและยอดขาย
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เพิ่มคาใชจายในการซอมบํารุง อีกทั้งยังทําใหตองมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเปนการชั่วคราวทั้งกอนและระหวางที่ปดหนวย
การผลิตนั้น บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
จากการตองปดหนวยการผลิตนอกกําหนดการที่วางไวไดดวยการดําเนินงานในสวนงานผลิตอื่น ๆ ตอไป (บนสมมติฐานวามี
หนวยการผลิตเพียงบางสวนที่ตองหยุดการผลิตในแตละครั้ง) และโดยเก็บชิ้นสวนอะไหลบางสวนไวเพื่อลดระยะเวลาที่ตอง
ปดโรงกลั่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2.3(ค) การบํารุงรักษาโรงกลั่นน้ํามัน” และหัวขอ “3.1.13 บริษัทฯ
อาจไมสามารถดําเนินโครงการในอนาคตไดสําเร็จภายในกําหนดเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว หรืออาจไมสามารถดําเนิน
โครงการดังกลาวไดเลย”
16.2.5 กฎระเบียบที่รัฐบาลกําหนด
ในอดีตรัฐบาลเคยประกาศเพดานราคาขายปลีกและราคาขายสงสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และรัฐบาลอาจจะมี
การประกาศดังกลาวอีกในอนาคต โดยที่ผานมานั้นรัฐบาลไดควบคุมราคาขายปลีกและราคาขายสงของผลิตภัณฑหลาย
ประเภทดวยการปรับอัตราภาษีและจํานวนเงินสงเขากองทุน น้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งรวมอยูในราคาขายปลีกและราคาขายสง โดย
กอนหนานี้รัฐบาลเคยควบคุมราคาหนาโรงกลั่นของน้ํามันดีเซล แมที่ผานมารัฐบาลไดใหเงินชดเชยเพื่อหักกลบกับผลขาดทุน
จากเพดานราคาหนาโรงกลั่นนี้ แตในอนาคตรัฐบาลอาจไมใหเงินชดเชยดังกลาวอีกก็เปนได
ปจจุบัน รัฐบาลควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว ซึ่งรวมถึงราคาหนาโรงกลั่น ราคาขายปลีก และราคาขายสงของ
กาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลกําหนดวาโรงกลั่นน้ํามันทุกรายรวมทั้งบริษัทฯ จะตองจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวใหแกผูซื้อที่
ราคาหนาโรงกลั่นซึ่งเปนราคาควบคุม อนึ่ง ยอดขายกาซปโตรเลียมเหลวคิดเปนรอยละ 3.2 รอยละ 2.9 รอยละ 2.9 และรอยละ
3.5 ของยอดขายทั้งหมดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และป 2557 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558 ตามลําดับ นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดวางขอกําหนดที่เปนการจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการสงออกกาซ
ปโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ การควบคุมราคาในประเทศใหอยูในระดับที่ต่ํากวาราคาที่ควรจะไดหากเปนราคาตลาดแขงขันเสรี ทํา
ใหรายไดของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบดานลบ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงพลังงานไดเริ่มมีแผนปฏิรูปโครงสราง
ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยการยกเลิกการชดเชยราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดหนึ่งดวยการเรียกเก็บเงินกองทุนสําหรับ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอีกชนิดหนึ่ง (cross-subsidization) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มอัตราการเรียกเก็บเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
และภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซลเพิ่มเติม การเพิ่มสัดสวนการควบคุมราคาราคาขายกาซปโตรเลียมเหลว และการลด
อัตราการเรียกเก็บเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเบนซิน ทั้งนี้ ณ เดือนกุมภาพันธ 2558
รัฐบาลไดเปลี่ยนแปลงนโยบายราคากาซปโตรเลียมเหลวจากราคาเดิมซึ่งคิดจากอัตราสวนระหวางราคาในประเทศ (ซึ่งอยูที่
333 ดอลลารสหรัฐตอตัน) และราคาตามสัญญารายเดือนของ Saudi Aramco (ราคาสัญญา Saudi) เปนเทากับราคาสัญญา
Saudi ลบ 20 ดอลลารสหรัฐตอตัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบในเชิงบวกกับบริษัทฯ เนื่องจากมีสวนลดสําหรับ
ราคาสัญญา Saudi ที่ลดลงเมื่อเทียบกับนโยบายราคาแบบเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ประมาณการวาหากปรับใชราคาสัญญา Saudi ลบ
20 ดอลลารสหรัฐตอตันกับยอดขายกาซปโตรเลียมเหลวของบริษัทฯ ในป 2556 และป 2557 คาการกลั่นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.61 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และ 0.47 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ตามลําดับ และจะทําใหบริษัทฯ มีกําไรในป
ดังกลาวเพิ่มขึ้นจํานวน 28.7 ลานดอลลารสหรัฐ และจํานวน 19.2 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ ทั้งนี้ การประมาณการ
ดังกลาวอยูบนสมมติฐานและความไมแนนอนหลายประการซึ่งรวมถึง ราคาน้ํามันดิบและระดับราคากาซปโตรเลียมเหลวเมื่อ
เทียบกับราคาน้ํามัน ดิบ ดังนั้น บริษัทฯ ไมสามารถรับรองเกี่ยวกับผลประโยชนหรือผลกระทบที่บริษัทฯ อาจจะไดรับใน
อนาคตจากการปรับนโยบายราคากาซปโตรเลียมเหลวดังกลาวและปจจัยอื่น ๆ ที่สําคัญ เชน ราคาน้ํามันดิบและระดับราคา
กาซปโตรเลียมเหลวเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันดิบ อีกทั้งการที่รัฐ บาลเปลี่ยนแปลงนโยบายอื่น ๆ เกี่ยวกับราคากาซปโตรเลียม
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เหลว ซึ่งอาจทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตไดรับผลกระทบที่แตกตางจากที่บริษัทฯ ประมาณการเกี่ยวกับ
ผลกระทบในอดีตไวอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังมีแนวโนมที่จะปรับใชแผนปฏิรูปโครงสรางราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมตอไปในป
2558 เพื่อเปนการเปดเสรีดานการกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและทําใหใกลเคียงกับราคาตลาดมากยิ่งขึ้น โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “2.2.12 กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมใน
ประเทศไทย” และหัวขอ “3.2.5 การแทรกแซงของรัฐบาลในการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ”
กอนหนานี้รัฐบาลไดประกาศใชมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีความเขมงวดมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑที่มีความคลายคลึงกับมาตรฐานยูโร 4 ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อกําหนดใหน้ํามันเบนซินมี
ปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนลดลง และกําหนดใหน้ํามันดีเซลมีปริมาณกํามะถันลดลง หากกฎเกณฑของรัฐบาลมีความ
เขมงวดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การที่บริษั ทฯ พยายามปฏิบัติตามกฎเกณฑดังกลาวอาจมีผลเปนการเพิ่มตนทุนและคาใชจาย
ของบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบดานลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
ที่ผานมา รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการใชกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติอัด (compressed natural gas
หรือ CNG) ในยานพาหนะ ดวยการลดภาษีและการควบคุมราคา ทั้งนี้ ระดับการควบคุมราคาไดลดลงแลวในชวงหลัง แต
ราคาของกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติอัดสําหรับผูบริโภคภายในประเทศยังคงต่ํากวาราคาตลาดในตางประเทศ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดสงเสริมการใชสวนผสมพลังงานทดแทนตาง ๆ เชน เอทานอล และไบโอดีเซล ในน้ํามันเบนซินและ
น้ํามันดีเซล โดยการกําหนดนโยบายการใหสิทธิประโยชนทางภาษีและการชดเชยโดยกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และในอนาคต
อาจมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อหามมิใหมีการใชน้ํามันเบนซินบางชนิดภายในประเทศ ซึ่งทําใหบริษัทฯ ตองเพิ่มปริมาณการ
ส ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า วไปยั ง ตลาดอื่ น โดยราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า วอาจต่ํ า กว า ราคาในประเทศไทย ทั้ ง นี้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติโดยผานความเห็นชอบของกระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะยกเลิกการใชน้ํามันเบนซิน
บางชนิดในอนาคต (รวมถึงน้ํามันแกสโซฮอลออกเทน 91) บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา หลักเกณฑตาง ๆ ที่อาจมีการ
บั ง คั บ ใช ใ นอนาคตจะไม มี ผ ลกระทบในทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ การจํ า หน า ยน้ํ า มั น เบนซิ น บางชนิ ด ของบริ ษั ท ฯ
ภายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เขมงวดขึ้นเกี่ยวกับ
การปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide หรือ SO2) และสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (nitrogen oxides
หรือ NOx) จากทั้งขั้นตอนการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงและการดําเนินการตาง ๆ ในโรงกลั่นน้ํามัน เขาสูอากาศ ทั้งนี้ การใช
กาซธรรมชาติอัด เอทานอล และไบโอดีเซล ที่ขยายตัวอยางตอเนื่องในตลาดน้ํามันเชื้อเพลิง หรือการที่บริษัทฯ ไมสามารถ
จําหนายผลิตภัณฑบางชนิดภายในประเทศ หรือการที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อการควบคุมการปลอยมลพิษเขาสู
อากาศที่มีความเขมงวดมากขึ้น อาจสงผลกระทบดานลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “3.2.4 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือขอกําหนด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ อาจทําใหบริษัทฯ ตองมีความรับผิดอยางมากหรือมีคาใชจายจํานวนมาก”

สวนที่ 2.4 หนาที่ 25

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

16.2.6 การแขงขัน
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันเปนตลาดที่มีการแขงขันสูงในดานการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดภายในประเทศ
สําหรับลูกคาผลิตภัณฑปโตรเลียมที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ผลิตนั้น โดยสวนใหญบริษัทฯ จะตองแขงขันกับผูประกอบ
กิจการโรงกลั่นปโตรเลียมหลักในประเทศอีกหาราย ผูประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ได
เพิ่มกําลังการกลั่นน้ํามันในชวงทศวรรษ 1990 ในสัดสวนที่มากกวาการเพิ่มขึ้นของปริมาณอุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียม
นั้นทําใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกิน (overcapacity) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่สําคัญหลายรายการ ปจจุบัน มีอุปทานสวนเกิน
สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดในตลาดภายในประเทศ ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา
อยางไรก็ตาม อุปสงคภายในประเทศสําหรับ ผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยสวนใหญยังคงปรับตัวสูงขึ้น การที่ระดับของอุปสงค
และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมบางรายการในตลาดภายในประเทศยังคงขาดสมดุลอยูเชนนี้จะทําใหเกิดแรงกดดัน
ดานราคา โดยทําใหราคาในตลาดภายในประเทศลดต่ําลง และทําใหบริษัทฯ ตองจําหนายผลิตภัณฑส วนเกินในตลาดสงออก
ซึ่งโดยปกติจะทํากําไรไดนอยกวา
เนื่องจากผลิตภัณฑปโตรเลียมมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ การแขงขันในตลาดภายในประเทศและตลาดระหวาง
ประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมจึงขึ้นอยูกับราคาเปนสําคัญ ซึ่งจะปรับขึ้นลงตามลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑและ
ตนทุนการขนสง ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไมสามารถแขงขันโดยอาศัยความแตกตางของผลิตภัณฑได และอาจไมสามารถผลัก
ภาระดานราคาที่เพิ่มขึ้นไปยังผูบริโภคได
16.2.7 ความสัมพันธกับเชฟรอน
ในฐานะที่ บริษัทฯ เปนบริษัท ในเครื อ ของเชฟรอน บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการที่เชฟรอนสามารถจัด หา
น้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ใหแกบริษัทฯ ได ในราคาที่แขงขันไดในตลาด บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากโอกาสในการซื้อ
สินคาหรือรับบริการจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการภายนอกซึ่งเขาทําสัญญาไวกับเชฟรอน รวมทั้งจากการที่เชฟรอนซื้อ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่ผลิตไดในสัดสวนที่มีนัยสําคัญตามขอตกลงในสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ
และบริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการที่บริษัทฯ สามารถเขาถึงความเชี่ยวชาญและการใหความชวยเหลือของเชฟรอนทั้งใน
ดานการดําเนินงานและดานเทคนิค และการที่บริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เชฟรอนเปนเจาของได
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอตกลงที่บริษัทฯ มีกับเชฟรอน และความเสี่ยงที่บริษัทฯ มี หากบริษัทฯ ไมไดรับการ
ชวยเหลือจากเชฟรอน หรือหากสัญญาที่จําเปนตอการดําเนินงานบางฉบับที่บริษัทฯ มีกับเชฟรอนถูกยกเลิก โปรดพิจารณา
“3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และบริษัทฯ จะ
พึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ภายหลังจาก
ที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และราคาจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถ
ขายใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ” และ
หัวขอ “3.1.4 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนสําหรับบริการสนับสนุนดานตาง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตําแหนง”
16.2.8 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดเริ่มใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยการใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานนั้นชวยลดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากรายได ตนทุน และคาใชจายสวนใหญของบริษัทฯ
เกี่ยวของโดยตรงหรืออยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงไดรับผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาท
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ในคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน หรือคาใชจายอื่นที่ตองชําระเปนเงินสกุลบาท การที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับเงินดอลลารสหรัฐจะทําใหตนทุนของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในสกุลเงินบาท เมื่อ คํานวณเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น
และสงผลกระทบดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ อีกทั้ง การเพิ่มขึ้นของความผันผวน
ของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอาจสงผลตอคาใชจายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแปลงคาเงินที่
ไดรับชําระจากการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งอยูในสกุลเงินบาทเปนเงินดอลลารสหรัฐเพื่อนําไปชําระคาน้ํามันดิบและ
วัตถุ ดิบ อื่นที่ นําเขา มาเพิ่ มมากขึ้ นเช นกัน นอกจากนี้ อัต ราแลกเปลี่ยนระหวางเงิน บาทและเงิ นดอลลาร สหรัฐยั งไดรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศและนโยบายทางการเงินของประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาอีกดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดเขาทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ความผันผวน
และความไมแนนอนของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลารสหรัฐอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
16.2.9 นโยบายการบัญชีหลัก
การรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจในการกลั่น ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ทั้งนี้ ในการจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้น ฝายบริหารของบริษัทฯ
ตองจัดทําการประมาณการและสมมติฐานซึ่งจะกระทบจํานวนสินทรัพยและหนี้สินซึ่งไดมีการรายงาน ตลอดจนการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน อีกทั้งขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่
เสนองบการเงินดังกลาว ขอมูลสรุปตอไปนี้แสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญและการใชดุลยพินิจของ
บริษัทฯ ในการนํานโยบายบัญชีเหลานั้นมาใช
(ก)

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการคาในงบการเงินวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยู (สกุล
เงินที่ใชในการดําเนินงาน) ผูบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณาวาสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่กําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงินในสกุลเงินบาท
(สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน) บริษัทฯ จึงนําเสนองบการเงินที่แปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินบาทโดยใช
วิธีการแปลงคาตามที่กลาวไวดานลาง
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคา
ณ วันสิ้นงวดบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขาม การรับรูกําไร
หรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงิน ไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือ
ขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย
(ข)

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดต่ํากวา ราคาทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก สวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน เพื่อให
สินคานั้นสําเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย
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การเลือกวิธีในการคํานวณมูลคาของสินคาคงเหลือ อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของ
โรงกลั่นเนื่องจากความผันผวนอยางมากของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม
ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งสินคานั้น เชนคาอากรขาเขา
คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคา
วัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาใชจายในการดําเนินการผลิต แตไมรวมตนทุนการกูยืม
บริษัทฯ ไดทําการตั้งคาเผื่อลดมูลคา สําหรับสินคาลาสมัย สินคาเคลื่อนไหวชา หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน
(ค)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงดวยราคาทุน สวนอาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ราคาทุน
รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่ งตามความ
เหมาะสมเมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทฯ และตนทุนดังกลาวสามารถวัด
มูลคาไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อเกิดคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ ขึ้น บริษัทฯ จะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือ
ขาดทุน
ที่ดินไมมีการคิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาทุนแตละ
ชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้
อาคาร........................................................................................................................................... 20-50 ป
โรงกลั่น และอุปกรณ .................................................................................................................. 5-33 ป
เครื่องตกแตง ติดตัง้ และอุปกรณ ................................................................................................ 5-25 ป
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชน ของ
สินทรัพยใหเหมาะสม
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนทันที
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ง)

การดอยคาของสินทรัพย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน มีการทบทวนการดอยคา เมื่อ
มีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรู
เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคํานวณจากจํานวนสูงสุด
ระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุด ซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด
ที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา
บริษัทฯ จะทบทวนการดอยคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ไมเปนสิ นทรัพยทางการเงินเพื่อการกลับบัญชีรายการ
ขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และป 2557 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ป 2558
บริษัทฯ ไมมีการดอยคาของสินทรัพย
(จ)

ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนที่รับรูในกําไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรูโดยตรงไปยังสวนของ ผูถือหุน
ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนตามลําดับ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวา
จะมีผลบังคับใชในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศไทย ที่บริษัทฯ ดําเนินงานและเกิดรายไดทางภาษี ผูบริหารจะ
ประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวด ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณที่สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไป
ปฏิบัติซึ่งขึ้นอยูกับการตีความ และจะตั้งประมาณคาใชจายภาษีอากร หากคาดวาจะตองจายชําระภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
รับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการ
นั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และ
กฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตรา
ภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีไดมีการจายชําระ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะรับรู
จํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน บริษัทฯ ไดตั้งภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางชั่วคราวของ
ผลขาดทุนจากการดําเนินการ ตนทุนเงินกูยืมระยะยาว ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน คาเผื่อสินคาลาสมัยและคาเสื่อม
ราคาสะสม เวนแตบริษั ทฯ สามารถสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราว และการกลับรายการ
ผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะมีการหักลบกลบหนี้กันก็ตอเมื่อบริษัทฯ
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักลบกลบหนี้กับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ
ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงาน
เดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวด
ปจจุบันดวยยอดสุทธิ
(ฉ)

ผลประโยชนพนักงาน
โครงการสมทบเงิน – กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจาย
สมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ
และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑและขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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โครงการผลประโยชน – ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ บริษัทฯ จัดใหมีผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุเพื่อจาย
ใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยใชวิธี Projected Unit Credit ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปนประมาณการจาก
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยตามอายุเงื่อนไขและ
ระยะเวลาใกลเคียงกับจํานวนหนี้สินดังกลาวโดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตนั้นประมาณการ
จากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน ซึ่ง
เปนชวงเวลาที่เกิดสิทธิในการรับประโยชน
(ช)

การสํารองน้ํามันดิบขั้นต่ํา
บริษัทฯ จัดหาน้ํามันดิบมาจากโรงกลั่นน้ํามันอื่น ๆ ในประเทศไทยเปนการชั่วคราวบางเปนครัง้ คราวเพื่อใหบริษัทฯ
มีปริมาณสํารองน้ํามันดิบเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําทางกฎหมาย และบริษัทฯ ก็ไดจัดหาน้ํามันดิบใหโรงกลั่นน้ํามันอื่น ๆ
ในประเทศไทยในลักษณะเดียวกันเพื่อใหโรงกลั่นน้ํามันเหลานั้นมีปริมาณสํารองน้ํามันดิบเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําทาง
กฎหมายเชนกัน ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ไดมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑเรื่องปริมาณการสํารองน้ํามันดิบขั้นต่ําจาก
รอยละ 5 เปนรอยละ 6 ของปริมาณน้ํามันดิบที่ผลิตไดระหวางป ทั้งนี้ ในการจัดหาหรือสํารองน้ํามันดิบในลักษณะนี้ บริษัทฯ
ดําเนินการโดยใชวิธีการซื้อหรือขายน้ํามันดิบโดยมีขอตกลงที่จะขายคืนหรือซื้อคืน แลวแตกรณี ปริมาณน้ํามันดิบที่จะซื้อคืน
หรือขายคืนนั้นจะเทากับปริมาณน้ํามันดิบที่ไดซื้อมาหรือขายไป การทํารายการเหลานี้ ไมมีการถายโอนน้ํามันดิบแตอยางใด
หากแตตองมีการดําเนินการปรับปรุงสินคาคงเหลือเพื่อใหแสดงถึงปริมาณน้ํามันดิบที่เปนของบริษัทฯ
16.3

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

16.3.1 องคประกอบหลักของรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ก)

รายไดรวม
รายไดรวมของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากการขายและเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและ
น้ํามัน รายไดจากการขายที่สําคัญประกอบดวยการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งมุงเนนที่น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเบนซิน
และน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน โรงกลั่น น้ํามันของบริษัทฯ ผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งรวมถึงกาซปโตรเลียมเหลว น้ํา มัน
เบนซินไรสารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ํามันเตา รวมทั้ง
ผลิตภัณฑปโตรเคมีไดแก โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดป โตรเคมีและรีฟอร เมท นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ยั ง จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณฑ อื่ น เช น ยางมะตอยและกํ า มะถั น ซึ่ ง เป น ผลผลิ ต พลอยได ( by-products) ที่ ไ ด รั บ จาก
กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สวนเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันเปนเงิน
ชดเชยที่บริษัทฯ ได รับจากรัฐบาลผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อชดเชยจากการที่รัฐบาลควบคุมราคาของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
บริษัทฯ จะรับรูรายไดจากการขายเมื่อ ผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปน
เจาของ
ทั้งนี้ ราคาขายของบริษัทฯ เปนราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตที่ใชบังคับตลอดจนเงินสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งถือ
เปนรายการที่รวมอยูในราคาที่ขายใหลูกคาและนําสงใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
สวนที่ 2.4 หนาที่ 30

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

ตารางตอไปนี้แสดงรายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเงินชดเชยจากการจําหนาย
กาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามัน และอัตราสวนรอยละของรายไดจากการขายดังกลาวเทียบกับยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

ยอดขาย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2556

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

2557

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

2557

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

2558

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

(ลานดอลลารสหรัฐยกเวนสวนที่เปนรอยละ)
โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร .......
กาซปโตรเลียมเหลว(1) ...........
ผลิตภัณฑเบา
แนฟทาเบา ...............................
น้ํามันเบนซิน (พิเศษและ
ธรรมดา) ............................
รวมผลิตภัณฑเบา
ทั้งหมด.......................
น้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่ง
เบา
น้ํามันดีเซล..............................
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ....
รวมน้ํามันสําเร็จรูปกึ่ง
หนักกึง่ เบา.................
ผลิตภัณฑหนัก
น้ํามันเตา..................................
ยางมะตอย................................
รวมผลิตภัณฑหนัก
ทั้งหมด.......................
ผลิตภัณฑอื่น ๆ
สารผสม C4 .............................
น้ํามันดิบ .................................
อื่น ๆ(2).......................................
รวมผลิตภัณฑอื่น ๆ .......
รวมยอดขายทั้งหมด.......
_________________
(1)

170.3
272.5

2.0
3.2

176.1
242.5

2.1
2.9

135.2
205.9

1.9
2.9

19.5
48.7

1.6
4.1

31.1
48.6

2.3
3.5

295.0

3.5

246.0

2.9

232.4

3.3

34.4

2.9

36.6

2.6

2,314.0

27.4

2,431.1

28.8

2,158.5

30.7

421.0

35.0

382.6

27.7

2,609.0

30.9

2,677.2

31.7

2,390.9

34.0

455.4

37.9

419.2

30.3

2,844.4
818.3

33.7
9.7

3,073.0
684.0

36.4
8.1

2,506.4
417.1

35.6
5.9

350.5
79.7

29.2
6.6

585.4
78.8

42.3
5.7

3,662.7

43.4

3,756.9

44.5

2,923.5

41.6

430.2

35.8

664.2

48.0

835.6
80.9

9.9
1.0

679.5
87.8

8.1
1.0

504.9
83.7

7.2
1.2

74.9
14.0

6.2
1.2

67.0
28.6

4.8
2.1

916.5

10.9

767.3

9.1

588.6

8.4

89.0

7.4

95.6

6.9

195.3
133.6
485.0
813.8

2.3
1.6
5.7
9.6

224.5
85.0
507.0
816.5

2.7
1.0
6.0
9.7

162.9
86.1
541.5
790.6

2.3
1.2
7.7
11.2

25.0
51.7
82.2
159.0

2.1
4.3
6.8
13.2

30.3
4.0
90.4
124.7

2.2
0.3
6.5
9.0

8,444.8

100.0

8,436.5

100.0

7,034.6

100.0

1,201.8

100.0

1,383.4

100.0

รวมถึงเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามัน
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(2)

กํามะถัน รีฟอรเมท และผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ทําการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้น กลางสําหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker
Feed Exchange) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ ขั้น
กลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล”

(ข)

ตนทุนขายและคาใชจายในการบริหาร
ตนทุนขายโดยหลักประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบซึ่งไดแกน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใชในกระบวนการกลั่นน้ํามัน
รวมถึงภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทย ตลอดจนเงินสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากรายไดในการขายในประเทศ และ
กาซธรรมชาติที่จัดซื้อมาและตนทุนอื่น ๆ ตนทุนขายยังรวมถึงคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิต และคาใชจายที่เปนคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการกลั่นน้ํามัน คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคาใชจายในฝายการเงิน ฝายทรัพยากรบุคคล คาใชจายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาและการวางแผน ซึ่งเปนคาใชจายที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการกลั่นน้ํามัน และคา
ตัดจําหนายของสินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร
ตารางตอไปนี้แสดงรายการสวนประกอบของตนทุนขายของบริษัทฯ รวมทั้ง คาใชจายในการบริหารสําหรับรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ตนทุนขาย
และคาใชจาย
ในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในสินคา
สําเร็จรูป .................................
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป ...
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ...........
คาซอมแซมและรายจายบํารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ ..................
คาเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ ...................................
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี
ตัวตน ......................................
คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน .....
ตนทุนขายและคาใชจายในการ
บริหารรวม ..................
_________________
(1)

2556

2557

รอยละของ
รอยละของ
ตนทุนขายและ ตนทุนขาย ตนทุนขายและ ตนทุนขาย
คาใชจายในการ และคาใชจาย คาใชจายในการ และคาใชจาย
บริหารรวม(1) ในการบริหาร บริหารรวม(1) ในการบริหาร
(ลานดอลลารสหรัฐยกเวนสวนที่เปนรอยละ)

รอยละของ
ตนทุนขายและ
คาใชจายในการ
บริหารรวม(1)

3.5
8,173.9
29.1

0.0
98.5
0.4

9.7
8,158.5
30.8

0.1
98.3
0.4

16.7
7,128.5
32.8

0.2
97.6
0.4

21.2

0.3

32.0

0.4

46.7

0.6

67.1

0.8

70.0

0.8

76.3

1.0

1.0
0.1

0.0
0.0

0.7
0.1

0.0
0.0

0.9
0.1

0.0
0.0

8,295.9

100.0

8,301.8

100.0

7,302.0

100.0

รอยละของตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารรวมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จะมีความแตกตางกับรอยละของตนทุนขายและ
คาใชจายในการบริหารรวมที่คํานวณมาจากสกุลเงินบาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
ตนทุนขายและ
คาใชจายในการ
บริหาร
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป..................................
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป......................................
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ...............................................
คาซอมแซมและรายจายบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ ....
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ................................
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน ............................
คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน........................................

(95.0)
1,290.3
10.2
32.3
17.4
0.2
0.0

2558

รอยละของตนทุน
ตนทุนขายและ
รอยละของตนทุน
ขายและคาใชจายใน คาใชจายในการ ขายและคาใชจายใน
บริหาร
การบริหารรวม(1)
การบริหารรวม(1)
(ลานดอลลารสหรัฐยกเวนสวนที่เปนรอยละ)
(7.6)
32.3
2.5
102.8
1,220.7
94.6
0.8
8.9
0.7
2.6
8.8
0.7
1.4
19.7
1.5
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

1,255.4
100.0
1,290.6
100.0
ตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารรวม ......................
_________________
(1)
รอยละของตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารรวมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จะมีความแตกตางกับรอยละของตนทุนขายและ
คาใชจายในการบริหารรวมที่คํานวณมาจากสกุลเงินบาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ตนทุนขาย
และคาใชจาย
ในการบริหาร

2556

รอยละของ
ตนทุนขายและ
คาใชจายในการ
บริหารรวม(1)

2557

รอยละของ
ตนทุนขาย ตนทุนขายและ ตนทุนขาย
และคาใชจาย คาใชจายในการ และคาใชจาย
ในการบริหาร บริหารรวม(1) ในการบริหาร
(ลานบาท ยกเวนสวนที่เปนรอยละ)

รอยละของ
ตนทุนขายและ
คาใชจายในการ
บริหารรวม(1)

การเปลี่ยนแปลงในสินคา
สําเร็จรูป .................................
130.4
0.1
298.6
0.1
544.0
0.2
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป ...
255,289.4
98.5
252,130.9
98.3
232,435.2
97.6
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ...........
906.2
0.3
953.0
0.4
1,070.5
0.4
คาซอมแซมและรายจายบํารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ ..................
664.7
0.3
989.6
0.4
1,521.8
0.6
คาเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ ...................................
2,094.7
0.8
2,159.0
0.8
2,489.7
1.0
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี
ตัวตน ......................................
30.6
0.0
22.8
0.0
27.8
0.0
3.9
0.0
3.9
0.0
4.1
0.0
คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน .....
ตนทุนขายและคาใชจายในการ
259,119.9
100.0
256,557.7
100.0
238,093.1
100.0
บริหารรวม ..................
_________________
(1)
รอยละของตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารรวมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จะมีความแตกตางกับรอยละของตนทุนขายและ
คาใชจายในการบริหารรวมที่คํานวณมาจากสกุลเงินบาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
ตนทุนขายและ
คาใชจายในการ
บริหาร
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป..................................
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป......................................
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ...............................................
คาซอมแซมและรายจายบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ ....
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ................................
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน ............................
คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน........................................

(3,124.5)
42,424.0
336.3
1,062.5
569.4
7.0
1.0

ตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารรวม ......................
_________________

41,275.7

2558

รอยละของตนทุน
ตนทุนขายและ
รอยละของตนทุน
ขายและคาใชจายใน คาใชจายในการ ขายและคาใชจายใน
บริหาร
การบริหารรวม(1)
การบริหารรวม(1)
(ลานบาท ยกเวนสวนที่เปนรอยละ)
(7.6)
1,058.6
2.5
102.8
40,039.6
94.6
0.8
290.8
0.7
2.6
288.2
0.7
1.4
647.2
1.5
0.0
6.9
0.0
0.0
1.0
0.0
100.0

42,332.4

100.0

(1)

รอยละของตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารรวมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จะมีความแตกตางกับรอยละของตนทุนขายและ
คาใชจายในการบริหารรวมที่คํานวณมาจากสกุลเงินบาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

(ค)

กําไรขั้นตน
กําไรขั้นตนเทากับรายไดรวมหักดวยตนทุนขาย

(ง)

รายไดอื่น
รายไดอื่นประกอบดวยรายไดทางการเงินและรายไดอื่น เชนรายไดจากการจัดเก็บสินคาและคาธรรมเนียมทาเรือใน
การขนถายกาซปโตรเลียมเหลว
(จ)

กําไร (หรือขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (หรือขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เกี่ยวของกับกําไร (หรือขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของคาเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนผลจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินอื่นที่
ไมใชดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดังกลาวกับสกุล
เงินดอลลารสหรัฐ
(ฉ)

คาใชจายอื่น
คาใชจายอื่นของบริษัทฯ รวมถึงรายการขาดทุนจากการจําหนายหรือคาตัดจําหนายของสินทรัพยที่เลิกใช

(ช)

ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินไดแกคาธรรมเนียมผูกพั นสินเชื่อ (commitment fees) ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลาย
แหงในประเทศไทย และคาใชจายดอกเบี้ยของเงินกูระยะสั้นที่บริษัทฯ เบิกใชในป 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดชําระคืนครบถวนแลว
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่ม เติมในหัวขอ “16.8 หนี้สิน – สินเชื่อ” ตนทุนทางการเงินยังรวมถึงคาธรรมเนียมสําหรับการ
ออกหนังสือค้ําประกันโดยธนาคารแทนบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“16.12 รายการนอกงบดุล”
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(ซ)

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอตัดบัญชี บริษัทฯ รับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
โดยใชวิธีหนี้สิน ซึ่ง เกิดจากผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชี ที่แสดงอยูใน
งบการเงิน โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช หรืออัตราภาษีที่บริษัทฯ คาดวาจะมีผลบังคับใชในชวงเวลาที่บริษัทฯ คาดวาจะ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีดังกลาวหรือมีการจายชําระหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีดังกลาว อนึ่ง
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 23 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รอยละ 20 สําหรับแตละป
สิ้นสุดป 2556 และ 2557 และรอยละ 20 สําหรับงวดระยะสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในเดือนพฤศจิกายน 2557
รัฐบาลประกาศขยายเวลาลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลงเหลือรอยละ 20 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
16.3.2 ผลการดําเนินงาน
ตารางตอไปนี้แสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในชวงระยะเวลาที่แสดง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแลว)
2555

2556

รอยละ
ของ
รายได(1)
ขอมูลงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขาย ........... 8,362.9
เงินชดเชยจากการ
จําหนายกาซ
ปโตรเลียมเหลว
และน้ํามัน ..................
81.9
รายไดรวม....................... 8,444.8
ตนทุนขาย ....................... (8,252.4)
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน ..... 192.4
รายไดอื่น ........................
8.3
กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ................
45.8
กําไร (ขาดทุน) กอน
คาใชจาย .................... 246.5
คาใชจายในการบริหาร.... (43.4)
คาใชจายอื่น ....................
(0.6)
ตนทุนทางการเงิน ...........
(0.2)
กําไร (ขาดทุน) กอน
คาใชจายภาษีเงินได ..... 202.3

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(ยังไมไดตรวจสอบ)

99.0

2557

2557

2558

รอยละ
รอยละ
รอยละ
ของ
ของ
ของ
(1)
(1)
รายได
รายได
รายได(1)
(ลานดอลลารสหรัฐยกเวนสวนที่เปนรอยละและจํานวนตอหุน)

8,371.1

1.0
65.3
100.0 8,436.5
(97.7) (8,275.1)
2.3
161.3
0.1
8.3

99.2

6,985.4

0.8
49.2
100.0 7,034.6
(98.1) (7,275.5)
1.9 (240.9)
0.1
6.7

99.3

รอยละ
ของ
รายได(1)

1,178.5

98.1

1,381.7

99.9

0.7
23.3
100.0 1,201.8
(103.4) (1,248.9)
(3.4)
(47.1)
0.1
1.8

1.9
100.0
(103.9)
(3.9)
0.1

1.6
1,383.4
(1,283.0)
100.3
2.1

0.1
100.0
(92.7)
7.3
0.2

0.5

12.5

0.1

28.9

0.4

10.7

0.9

4.8

0.3

2.9
(0.5)
(0.0)
(0.0)

182.1
(26.7)
(0.8)
(0.2)

2.2
(0.3)
0.0
0.0

(205.2)
(26.5)
(5.7)
(0.6)

(2.9)
(0.4)
(0.1)
(0.0)

(34.6)
(6.6)
(1.5)
(0.1)

(2.9)
(0.5)
(0.1)
(0.0)

107.3
(7.6)
(0.3)
(0.05)

7.8
(0.5)
(0.0)
(0.0)

2.4

154.4

1.8

(238.0)

(3.4)

(42.8)

(3.6)

99.4

7.2
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแลว)
2555

2556

รอยละ
ของ
รายได(1)
คาใชจายภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ........................
กําไร (ขาดทุน) สําหรับ
ป/งวด ........................
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
พื้นฐาน(2) ...................

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(ยังไมไดตรวจสอบ)
2557

2557

2558

รอยละ
รอยละ
รอยละ
ของ
ของ
ของ
(1)
(1)
รายได
รายได
รายได(1)
(ลานดอลลารสหรัฐยกเวนสวนที่เปนรอยละและจํานวนตอหุน)

รอยละ
ของ
รายได(1)

(46.9)

(0.6)

(25.8)

(0.3)

44.0

0.6

6.8

0.6

(19.8)

(1.4)

155.4

1.8

128.6

1.5

(194.1)

(2.8)

(36.0)

(3.0)

79.6

5.8

0.04

-

0.03

-

(0.05)

-

(0.01)

-

0.02

-

(1)

รอยละของรายไดในตารางผลการดําเนินงานในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจะมีความแตกตางกับรอยละของรายไดที่คํานวณมาจากสกุลเงิน
บาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

(2)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการนํากําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปหรืองวดนั้นมาหารดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางปหรืองวดดังกลาว

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแลว)
2555

2556

รอยละของ
รายได(1)
ขอมูลงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขาย ........... 260,826.7
เงินชดเชยจากการ
จําหนายกาซ
ปโตรเลียมเหลวและ
น้ํามัน ........................ 2,549.5
รายไดรวม....................... 263,376.1
ตนทุนขาย .......................(257,763.6)
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน ..... 5,612.5
รายไดอื่น ........................
257.8
กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ................ 1,431.6
กําไร (ขาดทุน) กอน
คาใชจาย .................... 7,301.9

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม (ยังไมไดตรวจสอบ)
2557

2557

รอยละของ
รอยละของ
(1)
รายได
รายได(1)
(หนวยเปนลานบาท ยกเวนจํานวนตอหุน)

2558

รอยละของ
รายได(1)

รอยละของ
รายได(1)

99.0 258,690.7

99.2 227,712.4

99.3 38,757.4

98.1 45,310.8

99.9

1.0 2,034.0
100.0 260,724.7
(97.9) (255,733.1)
2.1 4,991.6
0.1
257.1

0.8 1,613.0
100.0 229,325.4
(98.1) (237,228.2)
1.9 (7,902.8)
0.1
220.1

0.7
767.9
100.0 39,525.3
(103.4) (41,060.8)
(3.4) (1,535.5)
0.1
58.6

1.9
53.1
100.0 45,363.9
(103.9) (42,084.5)
(3.9) 3,279.4
0.1
70.4

0.1
100.0
(92.8)
7.2
0.2

0.5

379.5

2.8

5,628.2

0.1

943.1

2.2 (6,739.5)
สวนที่ 2.4 หนาที่ 36

0.4

351.9

0.9

157.1

0.3

(2.9) (1,125.0)

(2.8)

3,506.9

7.7
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแลว)
2555

2556

รอยละของ
รายได(1)
คาใชจายในการบริหาร....
คาใชจายอื่น ....................
ตนทุนทางการเงิน ...........
กําไร (ขาดทุน) กอน
คาใชจายภาษีเงินได .....
คาใชจายภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ........................
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับป / งวด...........
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยนจาก
การแปลงคา
งบการเงิน ..............
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับ
ป / งวด – สุทธิจาก
ภาษี ...........................
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป / งวด ..........
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
พื้นฐาน(2) ...................

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม (ยังไมไดตรวจสอบ)
2557

2557

2558

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
(1)
(1)
รายได
รายได
รายได(1)
(หนวยเปนลานบาท ยกเวนจํานวนตอหุน)
(824.6)
(0.3) (864.9)
(0.4) (214.9)
(0.5)
(26.7)
(0.0) (186.2)
(0.1)
(50.4)
(0.1)
(7.4)
(0.0)
(19.0)
(0.0)
(3.6)
(0.0)

รอยละของ
รายได(1)
(247.9)
(10.1)
(1.5)

(0.5)
(0.0)
(0.0)

(3.5)

3,247.4

7.2

219.9

0.6

(646.5)

(1.4)

(2.8) (1,174.0)

(3.0)

2,600.9

5.7

(1,356.2)
(19.9)
(5.3)

(0.5)
(0.0)
(0.0)

5,920.5

2.2

4,769.5

(1,435.7)

(0.5)

(792.3)

4,484.8

1.7

3,977.1

1.5 (6,367.4)

(1,296.2)

(0.5)

3,442.9

1.3

96.1

0.0

(559.8)

(1.4)

(535.8)

(1.2)

(1,296.2)

(0.5)

3,442.9

1.3

96.1

0.0

(559.8)

(1.4)

(535.8)

(1.2)

3,188.6

1.2

7,420.0

2.8 (6,271.3)

(2.7) (1,733.8)

(4.4)

2,065.1

4.6

0.97

(1.55)

(0.29)

1.09

1.8 (7,809.7)
(0.3)

1,442.3

(3.4) (1,393.8)
0.6

0.63

(1)

รอยละของรายไดในตารางผลการดําเนินงานในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจะมีความแตกตางกับรอยละของรายไดที่คํานวณมาจากสกุลเงิน
บาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

(2)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการนํากําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปหรืองวดนั้นมาหารดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางปหรืองวดดังกลาว
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16.3.3 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
(ก)

รายไดรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 1,383.4 ลานดอลลารสหรัฐ (45,363.9
ลานบาท) โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 15.1 จากรายไดรวมจํานวน 1,201.8 ลานดอลลารสหรัฐ (39,525.3 ลานบาท) สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจากการขายที่สูงขึ้นรอยละ 17.2 หรือจาก 1,178.5 ลานดอลลารสหรัฐ
(38,757.4 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน 1,381.7 ลานดอลลารสหรัฐ (45,310.8 ลานบาท) ใน
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยบางสวนนั้นถูกลดทอนดวยเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
และน้ํามันที่มีสัดสวนลดลงรอยละ 93.1 จาก 23.3 ลานดอลลารสหรัฐ (767.9 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม
2557 เปน 1.6 ลานดอลลารสหรัฐ (53.1 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558
รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายโดยรวมของผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ เปน
สัดสวนรอยละ 72.1 หรือคิดเปน 16.9 ลานบารเรลในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับ 9.8 ลานบารเรล
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการผลิตที่ต่ําเนื่องจากการหยุดโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ ในชวงตนป 2557 เพื่อดําเนินการตามโครงการสําหรับป 2557 อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายนั้นถูก
หักกลบบางสวนโดยราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ลดลงในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การปรับตัวลดลงของราคา MOPS เนื่องจากราคาน้ํามันดิบในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีการปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงในชวงครึ่งปหลังของป
2557 เนื่องจากการผลิตน้ํามันโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่ไม ไดอยูในกลุมประเทศผูผลิตน้ํามันเพื่อการสงออก (nonOPEC) นั้นมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด
เงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันลดลงโดยมีสาเหตุหลักจากการที่ รัฐบาลมีนโยบายลด
เงินชดเชยสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวลง ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ 2558 รัฐบาลไดเพิ่มราคาหนาโรงกลั่นของกาซปโตรเลียมเหลว
(ซึ่งเปนราคาที่รัฐบาลควบคุมอยู) จึงทําใหความแตกตางระหวางราคาควบคุมโดยรัฐบาลและราคาตลาดปรับลดลง ซึ่งสงผล
ใหมีปริมาณเงินชดเชยลดลงดวย
(ข)

ตนทุนขาย
ตนทุนขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 เปน 1,283.0 ลานดอลลารสหรัฐ (42,084.5 ลานบาท) ในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จากเดิม 1,248.9 ลานดอลลารสหรัฐ (41,060.8 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2557 สาเหตุที่สําคัญเนื่องจากปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งบริษัท ฯ มีการดําเนินการผลิตลดลงเนื่องจากตองหยุดโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตามโครงการสําหรับป 2557 อยางไรก็ตาม ตนทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นถูกหักกลบบางสวนเนื่องจาก
ปรับตัวลดลงของราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบถึงรอยละ 50.5 มาอยูที่ 57.96 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558 จาก 117.05 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งสอดคลองกับราคา
อางอิงเฉลี่ยโดย MOPS สําหรับน้ํามันดิบในดูไบ ซึ่งปรับตัวลดลงเปน 51.76 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จาก 104.45 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ตนทุนขาย
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ของบริษัทฯ เมื่อคิดเปนอัตราสวนรอยละเปรียบเทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมดลดลงเปนรอยละ 92.7 สําหรับในงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากตนทุนน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ในชวงไตรมาสแรกของป 2558
(ค)

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
เนื่องจากสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตน
เทากับ 100.3 ลานดอลลารสหรัฐ (3,279.4 ลานบาท) เทียบกับที่บริษัทฯ ขาดทุนขั้นตน 47.1 ลานดอลลารสหรัฐ (1,535.5 ลานบาท)
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ เมื่อคิดเปนอัตราสวนรอยละเปรียบเทียบกับรายได รวม ในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนรอยละ 7.3 เทียบกับในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่ง
ขาดทุนขั้นตนของบริษัทฯ เทากับรอยละ 3.9 เมื่อคิดเปนอัตราสวนรอยละเปรียบเทียบกับรายไดรวม
(ง)

รายไดอื่น
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 รายไดอื่นของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 20.1 เปน 2.1 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (70.4 ลานบาท) จากเดิม 1.8 ลานดอลลารสหรัฐ (58.6 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
(จ)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 55.2 เปน 4.8 ลานดอลลารสหรัฐ (157.1 ลานบาท) ในงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จากเดิม 10.7 ลานดอลลารสหรัฐ (351.9 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2557 โดยสาเหตุที่สําคัญมาจากมูลคาของลูกหนี้ในสกุลเงินบาทปรับตัวลดลงเนื่องจากมูลคาของเงินบาทมีการออนคา
ลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2557
(ฉ)

คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 15.2 เปน 7.6 ลานดอลลารสหรัฐ (247.9 ลานบาท) ในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จากเดิม 6.6 ลานดอลลารสหรัฐ (214.9 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
การปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการตัดจําหนายชิ้นสวนอะไหลและวัสดุอื่นที่ลาสมัย (obsolete spare parts)
ทั้งนี้ คาใชจายในการบริ หารของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละเทียบกับ รายได รวมเทากับรอยละ 0.5 ซึ่งเปนสัดสวนที่
คอนขางคงที่เมื่อเทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ช)

คาใชจายอื่น
คาใชจายอื่นของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 80 เปน 0.3 ลานดอลลารสหรัฐ (10.1 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558 จาก 1.5 ลานดอลลารสหรัฐ (50.4 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีสาเหตุ
สําคัญมาจากการตัดจําหนายสินทรัพยบางสวน ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 อันเนื่องมาจากโครงการสําหรับ
ป 2557
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงเปน 0.05 ลานดอลลารสหรัฐ (1.5 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558 เทียบกับ 0.1 ลานดอลลารสหรัฐ (3.6 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

(ซ)
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(ฌ)

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
กําไรกอนภาษีเงินไดของบริษัทฯ เทากับ 99.4 ลานดอลลารสหรัฐ (3,247.4 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558 เทียบกับในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ขาดทุนเทากับ 42.8 ลานดอลลารสหรัฐ
(1,393.8 ลานบาท) เนื่องจากสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
(ญ)

(คาใชจาย)/รายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 19.8 ลานดอลลารสหรัฐ (646.5 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทียบกับรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 6.8 ลานดอลลารสหรัฐ (219.9 ลานบาท) ในงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ฎ)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไรสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบริษัทฯ เทากับ 79.6 ลานดอลลารสหรัฐ (2,600.9 ลานบาท)
เทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ขาดทุนเทากับ 36.0 ลานดอลลารสหรัฐ (1,174.0 ลานบาท)
เนื่องจากสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน

16.3.4 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ก)

รายไดรวม
ในป 2557 บริษัทฯ บันทึกรายไดรวมเทากับ 7,034.6 ลานดอลลารสหรัฐ (229,325.4 ลานบาท) ลดลงรอยละ 16.6
จากรายไดรวมจํานวน 8,436.5 ลานดอลลารสหรัฐ (260,724.7 ลานบาท) ในป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการ
ขายที่ลดลงรอยละ 16.6 หรือจาก 8,371.1 ลานดอลลารสหรัฐ (258,690.7 ลานบาท) ในป 2556 เปน 6,985.4 ลานดอลลาร
สหรัฐ (227,712.4 ลานบาท) ในป 2557 และเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันมีสัดสวนลดลงรอยละ
24.6 จาก 65.3 ลานดอลลารสหรัฐ (2,034.0 ลานบาท) ในป 2556 เปน 49.2 ลานดอลลารสหรัฐ (1,613.0 ลานบาท) ในป 2557

รายไดจากการขายลดลงเนื่องจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับราคา
ขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในชวงป 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาน้ํามันดิบทีป่ รับตัวลดลงในป 2557 เมื่อเทียบกับ
ป 2556 ทั้งนี้ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงในชวงครึ่งปหลังของป 2557 เนื่องจากการผลิตน้ํามันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในประเทศที่ไมไดอยูในกลุมประเทศผูผลิตน้ํามันเพื่อการสงออก (non-OPEC) นั้นมีปริมาณมากเกินความตองการของ
ตลาด อีกทั้งรายไดจากการขายของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเนื่องจากปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยรวม
ลดลงรอยละ 8.9 เปน 62.5 ลานบารเรลในป 2557 เมื่อเทียบกับ 68.6 ลานบารเรลในป 2556 เนื่องจากการหยุดโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ในชวงตนป 2557 เพื่อดําเนินการตามโครงการสําหรับป 2557
เงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันลดลงเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดจํานวนเงินชดเชยลง
เพื่อทดแทนราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดที่รัฐบาลควบคุมอยู ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ 2558 รัฐบาลไดปรับเพิ่มราคา
หนาโรงกลั่นของกาซปโตรเลียมเหลว ซึ่งทําใหชวงตางระหวางราคาที่ควบคุมโดยรัฐบาลและราคาตลาดปรับตัวลดลงและทํา
ใหปริมาณเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวลดลงตาม
(ข)

ตนทุนขาย
ตนทุนขายของบริษทั ฯ ลดลงรอยละ 12.1 เปน 7,275.5 ลานดอลลารสหรัฐ (237,228.2 ลานบาท) ในป 2557 จากเดิม
8,275.1 ลานดอลลารสหรัฐ (255,733.1 ลานบาท) ในป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของ
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บริษัทฯ ที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ตองหยุดโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตามโครงการสําหรับป 2557 ราคาเฉลี่ย
ของน้ํามันดิบปรับตัวลดลงรอยละ 1.8 เปน 114.22 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป 2557 จากเดิม 116.30 ดอลลารตอบารเรลใน
ป 2556 ซึ่งสอดคลองกับราคาอางอิงเฉลี่ยโดย MOPS สําหรับน้ํามันดิบในดูไบที่ปรับตัวลดลงเหลือ 96.66 ดอลลารสหรัฐตอ
บารเรลในป 2557 จาก 105.45 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป 2556 ตนทุนขายที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ํามันดิบ
ปรับตัวลดลงทั่วโลก ทั้งนี้ ตนทุนขายของบริษทั ฯ เมื่อคิดเปนสัดสวนของรายไดทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 103.4 ในป
2557 จากรอยละ 98.1 ในป 2556 เนื่องจากราคาขายของบริษัทฯ ลดลงในอัตราที่มากกวาเมื่อเทียบกับตนทุนของน้ํามันดิบของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ ตนทุนขายของบริษัทฯ ยังสะทอนใหเห็นถึงการขาดทุนจากสินคาคงเหลือทั้งที่เปนรายการเงินสดและ
ไมใชเงินสดซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของบริษัทฯ เนื่องจากการปรับตัวลดลงของตนทุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของราคาน้ํามันดิบในชวงเวลาดังกลาว
(ค)

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
เนื่องจากสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในป 2557 บริษัทฯ ขาดทุน ขั้นตนเทากับ 240.9 ลานดอลลารสหรัฐ
(7,902.8 ลานบาท) เทียบกับในป 2556 ที่บริษัทฯ มีกําไรขั้นตน 161.3 ลานดอลลารสหรัฐ (4,991.6 ลานบาท) ทั้งนี้ เมื่อคิดเปน
อัตราสวนรอยละเปรียบเทียบกับรายไดรวมของป 2557 บริษัทฯ ขาดทุนขั้นตนเทากับรอยละ 3.4 เทียบกับในป 2556 ซึ่งบริษัทฯ
มีกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 1.9
(ง)

รายไดอื่น
ในป 2557 รายไดอื่นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 19.1 เปน 6.7 ลานดอลลารสหรัฐ (220.1 ลานบาท) จากเดิม
8.3 ลานดอลลารสหรัฐ (257.1 ลานบาท) ในป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงรายไดจากดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดรับจากบัญชี
เงินฝากธนาคาร ซึ่งบางสวนไดถูกหักกลบกับการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมการเก็บรักษาน้ํามัน
(จ)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 132.1 เปน 28.9 ลานดอลลารสหรัฐ (943.1 ลานบาท) ในป
2557 จากเดิม 12.5 ลานดอลลารสหรัฐ (379.5 ลานบาท) ในป 2556 โดยสาเหตุที่สําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นในมูลคาของเงิน
ดอลลารสหรัฐที่มาจากลูกหนี้สกุลเงินบาท เนื่องจากการแข็งคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐในป 2557
(ฉ)

คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ปรับตัว ลดลงรอยละ 0.7 เปน 26.5 ลานดอลลารสหรัฐ (864.9 ลานบาท) ในป
2557 จากเดิม 26.7 ลานดอลลารสหรัฐ (824.6 ลานบาท) ในป 2556 อนึ่ง คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ เมื่อคิดเปน
สัดสวนรอยละเปรียบเทียบกับรายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.4 ในป 2557 จากเดิมรอยละ 0.3 ในป 2556
(ช)

คาใชจายอื่น
คาใชจายอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 587.3 เปน 5.7 ลานดอลลารสหรัฐ (186.2 ลานบาท) ในป 2557 จาก 0.8
ลานดอลลารสหรัฐ (26.7 ลานบาท) ในป 2556 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่เลิกใชในป 2557 อัน
เนื่องมาจากโครงการสําหรับป 2557
(ซ)

ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 0.6 ลานดอลลารสหรัฐ (19.0 ลานบาท) ในป 2557 จาก 0.2 ลานดอลลารสหรัฐ
(7.4 ลานบาท) ในป 2556 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการคา ใชจายดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นในป 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดชําระคืน
ครบถวนแลวและคาธรรมเนียมสําหรับการออกหนังสือค้ําประกันโดยธนาคารแทนบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
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(ฌ)

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
บริษัทฯ มีขาดทุนกอนภาษีเงินไดเทากับ 238.0 ลานดอลลารสหรัฐ (7,809.7 ลานบาท) ในป 2557 จากเดิมที่บริษัทฯ
มีกําไรกอนภาษีเงินไดเทากับ 154.4 ลานดอลลารสหรัฐ (4,769.5 ลานบาท) ในป 2556 เนื่องจากสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน
(ญ)

(คาใชจาย)/รายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ มีรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 44.0 ลานดอลลารสหรัฐ (1,442.3 ลานบาท) ในป 2557 จากเดิม
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 25.8 ลานดอลลารสหรัฐ (792.3 ลานบาท) ในป 2556 รายไดภาษีเงินไดนิติ
บุคคลดังกลาวนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ขาดทุนจากการดําเนินการในป 2557 และคาดวาจะสามารถนํามาใชในการ
ลดคาใชจายภาษีเงินไดในอนาคต
(ฎ)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
ในป 2557 บริษัทฯ ขาดทุนเทากับ 194.1 ลานดอลลารสหรัฐ (6,367.4 ลานบาท) จากเดิมที่บริษัทฯ มีกําไรเทากับ
128.6 ลานดอลลารสหรัฐ (3,977.1 ลานบาท) ในป 2556 เนื่องจากสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน

16.3.5 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ก)

รายไดรวม
ในป 2556 บริษัทฯ บันทึกรายไดรวมเทากับ 8,436.5 ลานดอลลารสหรัฐ (260,724.7 ลานบาท) โดยลดลงเล็กนอยคิด
เปนรอยละ 0.1 จากรายไดรวมจํานวน 8,444.8 ลานดอลลารสหรัฐ (263,376.1 ลานบาท) ในป 2555 โดยมีสาเหตุมาจากการที่
เงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันลดลงรอยละ 20.3 จาก 81.9 ลานดอลลารสหรัฐ (2,549.5 ลานบาท)
ในป 2555 เปน 65.3 ลานดอลลารสหรัฐ (2,034.0 ลานบาท) ในป 2556 ซึ่งบางสวนไดถูกหักกลบโดยรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.1 จาก 8,362.9 ลานดอลลารสหรัฐ (260,826.7 ลานบาท) ในป 2555 เปน 8,371.1 ลานดอลลารสหรัฐ (258,690.7 ลานบาท)
ในป 2556
เงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันลดลงเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดเงินชดเชยลงเพื่อ
ทดแทนกับการที่รัฐบาลควบคุมราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมดังกลาว ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ 2558 รัฐบาลไดปรับเพิ่มราคา
หนาโรงกลั่นของกาซปโตรเลียมเหลว ซึ่งทําใหชวงตางระหวางราคาที่ควบคุมโดยรัฐบาลและราคาตลาดปรับตั วลดลงและทํา
ใหปริมาณเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวลดลงตาม
รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการขายโดยรวมของผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กนอย
รอยละ 1.8 เปน 68.6 ลานบารเรลในป 2556 เมื่อเทียบกับปริมาณการขายผลิตภัณฑดังกลาวในชวงป 2555 ซึ่งเทากับ 67.4 ลาน
บารเรล อยางไรก็ตามรายไดจากการขายสวนหนึ่งถูกหักกลบกับราคาขายเฉลี่ยของน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว น้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา ในป 2556 ที่ลดลงเทากับรอยละ 3.4 รอยละ 3.5 รอยละ 1.2 และรอยละ 8.6 ตามลําดับ
เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑดังกลาวในป 2555 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ราคาน้ํามันดิบลดลงในป 2556 เมื่อ
เทียบกับป 2555
(ข)

ตนทุนขาย
ตนทุนขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เล็กนอยที่รอยละ 0.3 เปน 8,275.1 ลานดอลลารสหรัฐ (255,733.1 ลานบาท) ในป
2556 จากเดิม 8,252.4 ล านดอลลารสหรัฐ (257,763.6 ลานบาท) ในป 2555 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากปริมาณการขาย
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ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 และสอดคลองกับปริมาณการซื้อน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้น
เล็กนอย ทั้งนี้ ราคาโดยเฉลี่ยที่บริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบลดลงรอยละ 2.7 เปน 116.30 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป 2556 จากเดิม
119.50 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งสอดคลองกับราคาอางอิงเฉลี่ยโดย MOPS สําหรับน้ํามันดิบในดูไบ ซึ่งปรับตัวลดลงเปน
105.45 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป 2556 จาก 109.05 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป 2555 ทั้งนี้ ตนทุนขายของบริษัทฯ เมื่อ
คิดเปนสัดสวนของรายไดทั้งหมดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.1 ในป 2556 จากรอยละ 97.7 ในป 2555 เนื่องจากราคา
ขายผลิตภัณฑเฉลี่ยของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับตนทุนขายของบริษัทฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
(ค)

กําไรขั้นตน
กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 16.1 เหลือ 161.3 ลานดอลลารสหรัฐ (4,991.6 ลานบาท) ในป 2556
จาก 192.4 ลานดอลลารสหรัฐ (5,612.5 ลานบาท) ในป 2555 เนื่องจากสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้ กําไรขั้นตน
ของบริษัทฯ เมื่อคิดเปนอัตราสวนรอยละเปรียบเทียบกับรายไดรวมลดลงเปนรอยละ 1.9 ในป 2556 เทียบกับรอยละ 2.3 ในป
2555
(ง)

รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัทฯ เทากับ 8.3 ลานดอลลารสหรัฐ (257.1 ลานบาท) ในป 2556 และ 8.3 ลานดอลลารสหรัฐ
(257.8 ลานบาท) ในป 2555
(จ)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 72.8 เปน 12.5 ลานดอลลารสหรัฐ (379.5 ลานบาท) ในป 2556 จาก
เดิม 45.8 ลานดอลลารสหรัฐ (1,431.6 ลานบาท) ในป 2555 โดยมีสาเหตุที่สําคัญมาจากการลดลงในมูลคาของเงินดอลลารสหรัฐ
ที่มาจากรายการลูกหนี้ที่เปนสกุลเงินบาทเนื่องจากการออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐในชวงป 2556
(ฉ)

คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 38.6 เปน 26.7 ลานดอลลารสหรัฐ (824.6 ลานบาท) ในป
2556 จากเดิม 43.4 ลานดอลลารสหรัฐ (1,356.2 ลานบาท) ในป 2555 คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ เมื่อคิดเปนสัดสวน
เปรียบเทียบกับรายไดรวมลดลงเปนรอยละ 0.3 ในป 2556 จากรอยละ 0.5 ในป 2555 การปรับตัวลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลัก
มาจากการตั้งสํารองภาษีศุลกากรในป 2555 แตไมมีคาใชจายดังกลาวในป 2556
(ช)

คาใชจายอื่น
คาใชจายอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 30.4 เปน 0.8 ลานดอลลารสหรัฐ (26.7 ลานบาท) ในป 2556 จาก 0.6
ลานดอลลารสหรัฐ (19.9 ลานบาท) ในป 2555 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการตัดจําหนายอุปกรณที่เลิก
ใชแลว
(ซ)

ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 0.24 ลานดอลลารสหรัฐ (7.4 ลานบาท) ในป 2556 จาก 0.16 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (5.3 ลานบาท) ในป 2555 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมผูกพันสินเชื่อ (commitment
fees) สําหรับสัญญาวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ไดเขาทํา
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(ฌ)

กําไรกอนภาษีเงินได
บริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินไดลดลงรอยละ 23.7 เปน 154.4 ลานดอลลารสหรัฐ (4,769.5 ลานบาท) ในป 2556
เทียบกับกําไรกอนภาษีเงินไดของบริษัทฯ จํานวน 202.3 ลานดอลลารสหรัฐ (5,920.5 ลานบาท) ในป 2555 เนื่องจากสาเหตุ
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงรอยละ 45.0 เทากับ 25.8 ลานดอลลารสหรัฐ (792.3 ลานบาท) ในป
2556 จากเดิมบริษัทฯ มีรายจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 46.9 ลานดอลลารสหรัฐ (1,435.7 ลานบาท) ในป 2555 การลดลง
ของคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีกําไรที่ตองเสียภาษีลดลงในป 2556 และมีการ
ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 23 ในป 2555 เปนรอยละ 20 ในป 2556 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีจํานวน 11.7 ลานดอลลารสหรัฐ (386.3 ลานบาท) จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในป 2556 เมื่อเทียบกับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีที่บริษัทฯ ไดรับจํานวน 0.9 ลานดอลลารสหรัฐ (29.1 ลานบาท) ในป 2555 โดยภายใตสิทธิประโยชน
ดังกลาว บริษัทฯ ไดรับการยกเวนจากภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิจากรายไดที่เกี่ยวของกับกิจการที่ไดรับการสงเสริม

(ญ)

(ฎ)

กําไรสําหรับป
กําไรสําหรับปลดลงรอยละ 17.3 เหลือ 128.6 ลานดอลลารสหรัฐ (3,977.1 ลานบาท) ในป 2556 จากเดิม 155.4 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (4,484.8 ลานบาท) ในป 2555 เนื่องจากสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน

16.4

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงิน

16.4.1 สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม จํานวน 2,161.3 ลานดอลลารสหรัฐ (70,675.5 ลานบาท) โดย
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 จากสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจํานวน 2,068.7 ลานดอลลารสหรัฐ (68,476.9 ลานบาท)
โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย (ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ข) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (ค) เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด และ (ง) สินคาคงเหลื อ ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.1 รอยละ 16.2 รอยละ 15.6 และรอยละ 15.3 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม จํานวน 2,068.7 ลานดอลลารสหรัฐ (68,476.9 ลานบาท) โดย
ลดลงรอยละ 24.9 จากสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีจํานวน 2,753.8 ลานดอลลารสหรัฐ (90,692.6 ลานบาท)
โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย (ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ข) สินคาคงเหลือ และ (ค) ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น ซึ่งคิดเปนรอยละ 55.3 รอยละ 19.5 และรอยละ 18.8 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม จํานวน 2,753.8 ลานดอลลารสหรัฐ (90,692.6 ลานบาท) โดย
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 จากสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีจํานวน 2,745.8 ลานดอลลารสหรัฐ (84,488.7 ลานบาท)
โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย (ก) ที่ดิ น อาคาร และอุปกรณ (ข) สินคาคงเหลือ และ (ค) ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.0 รอยละ 27.0 และรอยละ 24.4 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
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(ก)

สินทรัพยหมุนเวียน

(1)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน 336.2 ลานดอลลารสหรัฐ (10,994.3
ลานบาท) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 267.2 ลานดอลลารสหรัฐ (8,708.2 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 387.0 จากเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีจํานวน 69.0 ลานดอลลารสหรัฐ (2,286.1 ลานบาท) มีสาเหตุหลักมาจากกระแส
เงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงาน 268.2 ลานดอลลารสหรัฐ (8,786.1 ลานบาท) ในขณะที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช
ไปในกิจกรรมการลงทุน 2.2 ลานดอลลารสหรัฐ (73.0 ลานบาท) ซึ่งสวนใหญเปน เงินลงทุนในการเพิ่มประสิท ธิภาพของ
อุปกรณและการรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 69.0 ลานดอลลารสหรัฐ (2,286.1
ลานบาท) โดยลดลงประมาณ 33.8 ลานดอลลารสหรัฐ (1,094.1 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 32.9 จากเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจํานวน 102.9 ลานดอลลารสหรัฐ (3,380.2 ลานบาท) มีสาเหตุมาจากกระแส
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 60.0 ลานดอลลารสหรัฐ (1,855.7 ลานบาท) ซึ่งเปนการจายเงินปนผลใหผูถือหุน และ
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน 52.8 ลานดอลลารสหรัฐ (1,723.1 ลานบาท) ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนใน
โครงการปรับปรุงความเชื่อถือได และมูลคาของผลิตภัณฑ ของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU reliability
project) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร (PGP recovery project) และโครงการหนวยเพิ่มอุณหภูมิ
ของอากาศกอนเขาเตาเผา (air pre-heater project) ในขณะที่บริษัทฯ ไดรับกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 78.0
ลานดอลลารสหรัฐ (2,525.9 ลานบาท)
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 102.9 ลานดอลลารสหรัฐ (3,380.2
ลานบาท) โดยลดลงประมาณ 143.1 ลานดอลลารสหรัฐ (4,183.8 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 58.2 จากเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจํานวน 246.0 ลานดอลลารสหรัฐ (7,564.0 ลานบาท) มีสาเหตุมาจากกระแสเงินสด
สุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 145.3 ลานดอลลารสหรัฐ (4,461.8 ลานบาท) ซึ่งเปนการจายเงินปนผลใหผูถือหุน กระแสเงิน
สดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน 109.4 ลานดอลลารสหรัฐ (3,378.2 ลานบาท) ซึ่งเปนการลงทุนในโครงการปรับปรุงความ
เชื่อถือไดและมูลคาของผลิตภัณฑ ของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU reliability project) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร (PGP recovery project) และโครงการหนวยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศกอนเขา
เตาเผา (air pre-heater project) ในขณะที่บริษัทฯ ไดรับกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 113.2 ลานดอลลารสหรัฐ
(3,509.8 ลานบาท)
(2)
สินคาคงเหลือ
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน 330.4 ลานดอลลารสหรัฐ (10,806.1 ลานบาท) โดยลดลง
ประมาณ 73.6 ลานดอลลารสหรัฐ (2,571.7 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 18.2 จากสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่
มีจํานวน 404.0 ลานดอลลารสหรัฐ (13,377.7 ลานบาท) มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณสินคาคงเหลือที่ลดลงเปน 5.9 ลาน
บารเรล ณ 31 มีนาคม 2558 จาก 6.6 ลานบารเรลในป 2557
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 404.0 ลานดอลลารสหรัฐ (13,377.7 ลานบาท) โดย
ลดลงประมาณ 340.0 ลานดอลลารสหรัฐ (11,137.5 ลานบาท) หรือคิดเป นรอยละ 45.7 จากสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่มีจํานวน 744.0 ลานดอลลารสหรัฐ (24,515.3 ลานบาท) มีสาเหตุมาจากคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
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คงเหลือ 75.6 ลานดอลลารสหรัฐ (2,476.8 ลานบาท) และราคาตนทุนสินคาคงเหลือที่ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลกในป
2557
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 744.0 ลานดอลลารสหรัฐ (24,515.3 ลานบาท) โดย
เพิ่มขึ้นประมาณ 65.1 ลานดอลลารสหรัฐ (3,618.8 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 9.6 จากสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ที่มีจํานวน 679.0 ลานดอลลารสหรัฐ (20,896.4 ลานบาท) มีสาเหตุมาจากปริมาณสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเปน 6.5 ลาน
บารเรลในป 2556 จาก 5.9 ลานบารเรลในป 2555
(3)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน 351.1 ลานดอลลารสหรัฐ (11,480.2 ลาน
บาท) โดยลดลงประมาณ 37.1 ลานดอลลารสหรัฐ (1,352.4 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 9.5 จากลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ที่มีจํานวน 388.2 ลานดอลลารสหรัฐ (12,832.6 ลานบาท) มีสาเหตุมาจากการลดลงของปริมาณการขายใน
เดือนมีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน
388.2 ลานดอลลารสหรัฐ (12,832.6 ลานบาท) โดยลดลงประมาณ 282.6 ลานดอลลารสหรัฐ (9,237.4 ลานบาท) หรือคิดเปน
รอยละ 42.1 จากลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจํานวน 670.8 ลานดอลลารสหรัฐ (22,069.9 ลานบาท) มีสาเหตุ
มาจากการลดลงของราคาขายผลิตภัณฑตามราคาน้ํามันในตลาดโลก และเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและ
น้ํามัน
บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 670.8 ลานดอลลารสหรัฐ (22,069.9 ลาน
บาท) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 13.0 ลานดอลลารสหรัฐ (1,839.1 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 2.0 จากลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ที่มีจํานวน 657.8 ลานดอลลารสหรัฐ (20,230.9 ลานบาท) มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา (บุคคล
หรือกิจการอื่น)
(ข)

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน 1,126.6 ลานดอลลารสหรัฐ (36,842.5 ลาน
บาท) โดยลดลงประมาณ 17.5 ลานดอลลารสหรัฐ (1,043.1 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 1.5 จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีจํานวน 1,144.1 ลานดอลลารสหรัฐ (37,885.6 ลานบาท) มีสาเหตุมาจาก (1) คาเสื่อมราคา 19.7
ลานดอลลารสหรัฐ (647.2 ลานบาท) (2) หักกลบดวยเครื่องจักรและงานระหวางกอสรางที่เพิ่มขึ้น 2.5 ลานดอลลารสหรัฐ
(82.2 ลานบาท)
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 1,144.1 ลานดอลลารสหรัฐ (37,885.6 ลาน
บาท) โดยลดลงประมาณ 13.4 ลานดอลลารสหรัฐ (253.9 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 1.2 จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจํานวน 1,157.5 ลานดอลลารสหรัฐ (38,139.6 ลานบาท) มีสาเหตุมาจาก (1) คาเสื่อมราคาระหวางป
76.3 ลานดอลลารสหรัฐ (2,489.7 ลานบาท) (2) การจําหนายสินทรัพยระหวางป 5.6 ลานดอลลารสหรัฐ (181.9 ลานบาท) (3)
หักกลบดวยเครื่องจักร อาคาร และงานระหวางกอสรางที่เพิ่มขึ้น 68.5 ลานดอลลารสหรัฐ (2,234.9 ลานบาท)
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1,157.5 ลานดอลลารสหรัฐ (38,139.6 ลาน
บาท) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 22.5 ลานดอลลารสหรัฐ (3,207.2 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 2.0 จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจํานวน 1,135.0 ลานดอลลารสหรัฐ (34,932.4 ลานบาท) มีสาเหตุหลักมาจาก (1) สินทรัพย
ระหวางกอสรางเพิ่มขึ้นสุทธิ จํานวน 73.5 ลานดอลลารสหรัฐ (2,268.5 ลานบาท) และเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจํานวน 17.4 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (536.0 ลานบาท) ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในโครงการปรับปรุงความเชื่อถือไดและมูลคาของผลิตภัณฑของ
หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU reliability project) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิ
เมอร (PGP recovery project) และโครงการหนวยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเตาเผา (air pre-heater project) (2)
เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงและอุปกรณ และอาคารเพิ่มขึ้น จํานวน 1.6 ลานดอลลารสหรัฐ (49.1 ลานบาท) และ 0.9 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (26.7 ลานบาท) ตามลําดับ (3) หักกลบดวยคาเสื่อมราคาระหวางป จํานวน 70.0 ลานดอลลารสหรัฐ (2,159.0
ลานบาท)
16.5

คําอธิบายและการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

16.5.1 อัตราสวนที่แสดงสภาพคลองของบริษัทฯ
อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 สวนใหญ ๆ สวนแรก คือ อัตราสวนสภาพคลอง ซึ่งไดแก
อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว และอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เมื่อดูแนวโนมของอัตราสวน
ดังกลาวจะพบวาอัตราสวนทั้งสามลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2555 จนถึงป 2557 โดยมีสาเหตุหลักเนื่อ งมาจากการลดลงของ
สินคาคงเหลือ ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น และเจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น ซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลง
อยางไรก็ตาม อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว และอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดมีแนวโนมที่ดีขึ้น
ในไตรมาสที่ 1 ของป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของป 2558
สวนที่สอง คือ อัตราสวนหมุนเวียนซึ่งไดแก อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา และอัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
ซึ่งจะพบวาอัตราสวนเหลานี้มีแนวโนมที่เพิ่ มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของป 2558 อันเนื่องจากการลดลงของปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและการซื้อน้ํามันดิบ
16.5.2 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํา กําไรที่ สําคั ญ ไดแก อั ตรากําไรขั้น ตน อัต รากําไรจากการดําเนิน งาน
อัตราสวนกําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน มีคาลดลงตั้งแตป 2555 จนถึงป 2557 โดยเฉพาะขาดทุนงวดสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 อันเปนผลเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาน้ํามันดิบ รวมทั้งการหยุด
หนวยการผลิตของโรงกลั่นเพื่อทําการซอมบํารุงใหญและดําเนินการตามโครงการสําหรับป 2557 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2558
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรปรับตัวดีขึ้นจากสิ้นป 2557 เนื่องมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้น
16.5.3 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อั ต ราส ว นแสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ได แ ก อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย และอั ต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ลดลงตั้งแตป 2555 จนถึงป 2557 โดยเฉพาะงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาเหตุ
เนื่องมาจากผลขาดทุนในป 2557 ดังที่กลาวถึงขางตน อยางไรก็ตามผลกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ของป 2558 เปนปจจัยหลักที่
สงผลใหอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานมีผลที่ดีขึ้นจากสิ้นป 2557
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16.5.4 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สิ้นตอสวนผูถือหุน ลดลงตั้งแตป 2555 จนถึงป 2557 และ ไตรมาสที่ 1 ของป 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
เนื่องมาจากการลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลง
บริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2558 ที่เพิ่มขึ้นจากปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากผลกําไรในการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของป 2558
16.6

สภาพคลองและแหลงที่มาของเงินทุน

ในชวงเวลาสามปที่ผานมาแหลงเงินทุนในเบื้องตนของบริษัทฯ คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน บริษัทฯ
ใชเงินทุนเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและรายจายประเภททุนเปนหลัก บริษัทฯ ทบทวนและประเมินความตองการเงินทุนของ
บริษัทฯ อยางสม่ําเสมอเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงานและสภาพตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพตลาด หาก
บริษัทฯ ไมอาจสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดเพียงพอบริษทั ฯ อาจพึ่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินอยาง
อื่น และอาจตองกอภาระหนี้สินเพิ่มหรือระดมทุนเพิ่ม
16.6.1 กระแสเงินสดสุทธิ
ตารางตอไปนี้แสดงการสรุปงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม (ยังไมได
ตรวจสอบ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแลว)
2555

2556

2557

2557

2558

(ลานดอลลารสหรัฐ)
ขอมูลงบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
......................................................
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
การลงทุน ......................................
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
การจัดหาเงิน..................................
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ......................
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ตนป/งวด .......................................
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงิน
ตางประเทศ ...................................
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ปลายป/งวด ...................................

177.5

113.2

78.0

103.8

268.2

(74.5)

(109.4)

(52.8)

(58.7)

(2.2)

(170.0)

(145.3)

(60.0)

-

-

(67.0)

(141.5)

(34.9)

45.0

266.0

317.5

246.0

102.9

102.9

69.0

(4.5)

(1.7)

1.0

0.9

1.2

246.0

102.9

69.0

148.8

336.2
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแลว)
2555

2556

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม (ยังไมไดตรวจสอบ)
2557

2557

2558

(ลานบาท)
ขอมูลงบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน ....................................
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
การลงทุน ......................................
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
การจัดหาเงิน..................................
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ......................
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ตนป/งวด .......................................
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงิน
ตางประเทศ ...................................
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ปลายป/งวด ...................................

5,124.9

3,509.8

2,525.9

3,415.8

8,786.1

(2,326.7)

(3,378.2)

(1,723.1)

(1,927.0)

(73.0)

(5,400.0)

(4,461.8)

(1,855.7)

-

-

(2,601.7)

(4,330.2)

(1,052.9)

1,488.7

8,713.1

10,102.5

7,564.0

3,380.2

3,380.2

2,286.1

63.2

146.4

(41.2)

(23.1)

(4.9)

7,564.0

3,380.2

2,286.1

4,845.8

10,994.3

(ก)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจากหรือใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน ไดแก เงินสดได มาจากกิจกรรมดําเนินงาน รายการปรับปรุง
และกระแสเงินสดรับสุทธิหรือจายสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เทากับ
268.2 ลานดอลลารสหรัฐ (8,786.1 ลานบาท) เปรียบเทียบกับจํานวน 103.8 ลานดอลลารสหรัฐ (3,415.8 ลานบาท) สําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีกําไรกอนภาษี เงินไดจํานวน 99.4 ลานดอลลารสหรัฐ (3,247.4 ลานบาท) จากเดิมในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ขาดทุน กอนภาษีเงินไดจํานวน 42.8 ลานดอลลารสหรัฐ (1,393.8 ลานบาท) และ
เนื่องจาก (1) เงินสดไดมาเนื่องจากการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 149.1 ลานดอลลารสหรัฐ (4,889.3 ลานบาท) ในงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เนื่องจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ราคาน้ํามันดิบ
และราคาผลิตภั ณฑปรับตัวลดลง รวมทั้งปริมาณสินคาคงเหลือ ที่ลดลง เปรียบเทียบกับ เงินสดใชไปจํานวน 119.4 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (3,917.3 ลานบาท) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ
(2) เงินสดไดมาเนื่องจากการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยอื่นจํานวน 30.9 ลานดอลลารสหรัฐ (1,014.4 ลานบาท)
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เทียบกับเงินสดใชไปเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและ
สินทรัพยอื่นจํานวน 20.6 ลานดอลลารสหรัฐ (674.3 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สาเหตุหลักมา
จากการไดรับคืนภาษีมูลคาเพิ่ม อยางไรก็ตาม เงินสดสุทธิดังกลาวถูกหัก กลบบางสวนโดย (1) รายการปรับปรุง การกลับ
รายการจากการลดลงของสินคาคงเหลือในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน 75.6 ลานดอลลารสหรัฐ (2,476.8
ลานบาท) เมื่อเทียบกับขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 จํานวน 14.5 ลาน
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ดอลลารสหรัฐ (471.8 ลานบาท) และ (2) ผลสุทธิของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกับเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งทําใหมี
เงินสดไดมาจํานวน 35.4 ลานดอลลารสหรัฐ (1,162.5 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เปรียบเทียบ
กับเงินสดไดมาจํานวน 240.7 ลานดอลลารสหรัฐ (7,894.9 ลานบาท) ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของบัญชีลูกหนี้เนื่องมาจากการซอมบํารุงโรงกลั่นน้ํามัน ตามแผนงานของบริษัทฯ และปริมาณ
การขายผลิตภัณฑที่ลดลงในชวงไตรมาสแรกของป 2557 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558
สําหรับป 2557 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เทากับ 78.0 ลานดอลลารสหรัฐ (2,525.9 ลานบาท)
เปรียบเทียบกับจํานวน 113.2 ลานดอลลารสหรัฐ (3,509.8 ลานบาท) สําหรับป 2556 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมา
จากบริษัทฯ ขาดทุนกอนภาษีเงินไดเทากับ 238.0 ลานดอลลารสหรัฐ (7.809.7 ลานบาท) ในป 2557 เปรียบเทียบกับในป 2556
ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 154.4 ลานดอลลารสหรัฐ (4,769.5 ลานบาท) และเนื่องจากผลสุทธิของลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อื่นกับเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งทําใหมีเงินสดใชไปเทากับ 134.6 ลานดอลลารสหรัฐ (4,391.5 ลานบาท) ในป
2557 เปรียบเทียบกับเงินสดไดมาจํานวน 20.4 ลานดอลลารสหรัฐ (628.5 ลานบาท) ในป 2556 ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก
กําหนดเวลาของการขนสงน้ํามันดิบและเวลาในการชําระคาน้ํามันดิบดังกลาว อยางไรก็ตาม เงินสดใชไปดังกลาวบางสวนถูก
หักกลบโดยเงินสดไดมาจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 263.9 ลานดอลลารสหรัฐ (8,607.6 ลานบาท) ในป
2557 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของราคาน้ํามันดิบและราคาผลิตภัณฑอื่นที่ลดลงในป 2557 เปรียบเทียบกับเงินสดใชไป
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือจํานวน 64.8 ลานดอลลารสหรัฐ (1,999.0 ลานบาท) ในป 2556 และจากภาษีเงินไดที่จาย
นอยลงเหลือจํานวน 11.8 ลานดอลลารสหรัฐ (372.1 ลานบาท) ในป 2557 เทียบกับภาษีเงินไดที่จายในป 2556 จํานวน 42.1
ลานดอลลารสหรัฐ (1,290.9 ลานบาท)
สําหรับป 2556 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เทากับ 113.2 ลานดอลลารสหรัฐ (3,509.8
ลานบาท) เปรียบเทียบกับ 177.5 ลานดอลลารสหรัฐ (5,124.9 ลานบาท) สําหรับป 2555 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสาเหตุหลัก
มาจากบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินไดลดลงจาก 202.3 ลานดอลลารสหรัฐ (5,920.5 ลานบาท) ในป 2555 เหลือ 154.4 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (4,769.5 ลานบาท) ในป 2556 และเนื่องจาก (1) เงินสดใชไปจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและ
สินทรัพยอื่นจํานวน 50.5 ลานดอลลารสหรัฐ (1,557.5 ลานบาท) ในป 2556 เทียบกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
และสินทรัพยอื่นจํานวน 4.7 ลานดอลลารสหรัฐ (145.4 ลานบาท) ในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
สรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีมูลคาเพิ่มในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 และ (2) เงินสดใชไปจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ
จํานวน 64.8 ลานดอลลารสหรัฐ (1,999.0 ลานบาท) ในป 2556 เปรียบเทียบกับเงินสดใชไปจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ
จํานวน 36.4 ลานดอลลารสหรัฐ (1,137.8 ลานบาท) ในป 2555
(ข)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน ไดแก เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน และ
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน

ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 2.2 ลานดอลลารสหรัฐ
(73.0 ลานบาท) โดยเปนเงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่งโดยสวนใหญเปนเงินลงทุนเพื่อ
การดําเนินการตามโครงการขนาดเล็กเกี่ยวกับการปรับปรุงอุปกรณในหนวยการผลิตและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม
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ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 52.8 ลานดอลลารสหรัฐ (1,723.1
ลานบาท) ประกอบดวยเงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่งสวนใหญเปนเงินลงทุนที่เกีย่ วของ
กับโครงการที่เกี่ยวเนื่องโครงการสําหรับป 2557 ซึ่งสวนหนึ่งถูกหักกลบโดยเงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ และ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนจํานวน 0.2 ลานดอลลารสหรัฐ (6.8 ลานบาท)
ในป สิ้น สุดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2556 เงิน สดสุ ทธิ ใชไปในกิจกรรมการลงทุน เทา กับ 109.4 ลานดอลลารสหรั ฐ
(3,378.2 ลานบาท) ประกอบดวยเงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสําหรับป 2557
ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 74.5 ลานดอลลารสหรัฐ (2,326.7 ลานบาท)
ประกอบดวยเงินสดจายเพื่อ ซื้ออาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่ง สวนใหญเปน เงินลงทุนที่เกี่ยวของกับ
โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสําหรับป 2557
โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมไดในหัวขอ “16.10 คาใชจายเพื่อการลงทุนที่ผานมาและที่วางแผนไว”
(ค)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน ไดแก เงินปนผลจายใหผูถือหุน
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไมมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน

ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และป 2557 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินประกอบดวย
เงินปนผลจายใหผูถือหุนจํานวน 170.0 ลานดอลลารสหรัฐ (5,400.0 ลานบาท) 145.3 ลานดอลลารสหรัฐ (4,461.8 ลานบาท)
และ 60.0 ลานดอลลารสหรัฐ (1,855.7 ลานบาท) ตามลําดับ

16.6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 246.0 ลานดอลลารสหรัฐ (7,564.0 ลานบาท) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 จํานวน 102.9 ลานดอลลารสหรัฐ (3,380.2 ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 69.0 ลานดอลลารสหรัฐ
(2,286.1 ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจํานวน 336.2 ลานดอลลารสหรัฐ (10,994.3 ลานบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
16.7

การปรับโครงสรางทุน

ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางทุน ซึ่งประกอบดวย การลดกําไรสะสมและเงินทุนโดย
(1) การจายเงินปนผลงวดตาง ๆ รวมถึงเงินปนผลระหวางกาลตามสัดสวนใหแกเชฟรอนและบมจ. ปตท. (2) การลดทุนโดย
การลดมูลคาที่ตราไวแตละหุนใหต่ําลงจากเดิมหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 6.92 บาท และ (3) การกูยืมเงินจากแหลงเงินทุน
ภายนอกเพื่อนํามาใชเปนสวนหนึ่งของแหลงเงินทุนในการจายเงินปนผลงวดตาง ๆ รวมถึงเงินปนผลระหวางกาลและ
การชําระเงินคาลดทุน
16.7.1 การจายเงินปนผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ (ตามลําดับ) ไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผล
จํานวน 16,826.9 ลานบาท โดยแบงจายเปนสามงวด โดยเงินปนผลงวดแรกจํานวน 5,400.0 ลานบาทจายใหแกผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เงินปนผลงวดที่สองจํานวน 5,400.0 ลานบาท จะจายภายใน 10 วันหลังจากที่บริษัทฯ ยื่นคําขออนุญาต
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เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอสํานักงาน ก.ล.ต. และเงินปนผลงวดสุดทายจํานวน 6,026.9 ลานบาท จะจายในวันที่ตรงกับ
120 วันนับจากวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เฉพาะผูถือหุนเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เทานั้นที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลทั้งสามงวดนี้ โดยจํานวน
เงินปนผลเกือบทั้งหมดนี้จะจายใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ผูลงทุนที่จองซื้อหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ จะไมมีสิทธิไดรับ
เงินปนผลนี้แตอยางใด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 88.2 ลานดอลลารสหรัฐ
(5,756.4 ลานบาท) และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรจํานวน 167.8 ลานดอลลารสหรัฐ
(8,357.3 ลานบาท) การจายเงินปนผลนี้จะไมลดกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ เนื่องจากไดทําการบันทึกรายการ
ดังกลาวไวแลว
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการ
จายเงินปนผลในจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 4,461.8 ลานบาท ซึ่งไดทําการจายไปในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
ในการประชุมวิสามัญ ผูถือ หุนซึ่งจัด ขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ผูถือ หุนของบริษัท ฯ มีมติอ นุมัติใหมีการ
จายเงินปนผลในจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 60.0 ลานดอลลารสหรัฐ (1,855.7 ลานบาท) ซึ่งไดทําการจายไปในวันที่ 10 ตุลาคม
2557
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ (ตามลําดับ) ไดมีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
ในจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 62.2 ลานดอลลารสหรัฐ (1,922.6 ลานบาท) จากกําไรของบริษัทฯ ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ (ตามลําดับ) ไดมีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
จํานวนทั้งสิ้น 15.1 ลานดอลลารสหรัฐ (509.3 ลานบาท) จากกําไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการนําสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
มาใชเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (functional currency) ในป 2556 หักกลบดวยผลขาดทุนของบริษัทฯ ในป 2557 โดย
บริษัทฯ คาดวาจะทําการจายเงินปนผลดังกลาวภายในไตรมาสที่สามของป 2558
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการสําหรับครึ่งปแรกของป 2558 หลังหัก
เงินสํารองตามกฎหมายใหกับผูถือหุนเดิม ทั้งนี้ แผนการจายปนผลเงินระหวางกาลดังกลาวขึ้นอยูกับการพิจารณาอนุมัติโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2558
16.7.2 การลดทุน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ (ตามลําดับ) ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจากจํานวน
ที่จดทะเบียนไวแลวของบริษัทฯ โดยการลดมูลคาที่ตราไวแตละหุนใหต่ําลงจากเดิมหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 6.92 บาทตาม
พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด โดยจํานวนทุนจดทะเบียนที่ลดลงมีจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 12,637.1 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะชําระเงินคา
ลดทุนใหแกผูถือหุนเดิมเปนเงินสด ทั้งนี้ ผูลงทุนที่จองซื้อหุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะไมมีสิทธิไดรับเงินคาลดทุนนี้แตอยางใด
อนึ่ง ผลกระทบจากการลดทุนโดยการลดมูลคาที่ตราไวแตละหุนจะเปนไปตามที่แสดงไวในตารางขอมูลทางการเงินเสมือนที่
ยังไมไดตรวจสอบ (unaudited selected pro forma financial information) ที่ปรากฏในหัวขอ “16.7.4 ขอมูลทางการเงินเสมือน
ที่ยังไมไดตรวจสอบ (unaudited selected pro forma financial information)”
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16.7.3 การกูยืมเงิน
บริษัทฯ กําลังอยูระหวางการเจรจาเพื่อเขาทําสัญญาสินเชื่อเงินกูยืมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐกับสถาบันการเงิน โดย
บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ จะมีการเบิกถอนเงินกูยืมจํานวนประมาณ 300 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมีกําหนดชําระคืนเงินตนภายใน
2 – 3 ป และมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยอางอิง (benchmark rates)
16.7.4 ขอมูลทางการเงินเสมือนที่ยังไมไดตรวจสอบ (unaudited selected pro forma financial information)
งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ยังไมไดแสดงถึงรายการชําระคาเงินปนผลงวดตาง ๆ
ดังกลาวขางตน รวมทั้งเงินปนผลระหวางกาลและการลดทุน ทั้งนี้ ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอขอมูลทาง
การเงินเฉพาะรายการ (selected financial information) รวมทั้งขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะรายการที่ยังไมไดตรวจสอบ
(unaudited selected pro forma financial information) หากมีการปรับรายการดังตอนี้ในขอมูลทางการเงินระหวางกาลสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
(1)

การชําระเงินปนผลงวดที่สองจํานวน 5,400.0 ลานบาท

(2)

การชําระเงินปนผลงวดที่สามจํานวน 6,026.9 ลานบาท

(3)
การชําระเงินปนผลจํานวน 62.2 ลานดอลลารสหรัฐ (1,922.6 ลานบาท) และเงินปนผลอีกสวนหนึ่งจํานวน
15.1 ลานดอลลารสหรัฐ (509.3 ลานบาท) และ
(4)
การลดทุนจํานวน 12,637.1 ลานบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ จะกูยืมเงินจํา นวนประมาณ 300 ลานดอลลารสหรัฐ โดยจะทยอยกูยืมเงิน ในชวง
ไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของป 2558 และไตรมาสที่หนึ่งของป 2559 เพื่อนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการชําระเงินในขอ
(2) และขอ (3) ขางตน
รายการตามงบการเงิน
ผลรวมภายหลังการปรับปรุง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
รายการเสมือน
(กอนการปรับปรุงรายการเสมือน)
การปรับปรุงรายการเสมือน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
(ลานดอลลารสหรัฐยกเวนที่เปนอัตราสวนและจํานวนตอหุน)
สินทรัพยรวม ..................................
2,161.3
(123.8)
2,037.5
หนี้สินรวม ......................................
726.8
337.0
1,063.8
สวนของผูถือหุนรวม ......................
1,434.5
(460.8)
973.7
มูลคาตามบัญชีตอหุน
(ดอลลารสหรัฐตอหุน โดยมี
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ....
0.35
0.24
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของ
ผูถือหุนรวม (เทา) ......................
0.51
1.09

ขอมูลทางการเงินเสมือนที่ยังไมไดตรวจสอบซึ่งแสดงไวในตารางขางบนนี้ ไดจัดเตรียมขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
อธิบายถึงผลของรายการดังกลาวขางตนเทานั้น รวมทั้งตั้งอยูบนสมมติฐานบางประการและเปนผลภายหลังจากการทําการ
ปรับปรุงรายการบางรายการแลว นอกจากนี้ ขอมูล ดังกลาวอาจจะไมไดสะทอนใหเห็นขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินที่แทจริง
ของบริษัทฯ ซึ่งเปนปกติของขอมูลในลักษณะนี้ ทั้งนี้ การจัดทําขอมูลทางการเงินเสมือนดังกลาวยังไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อที่
แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หากวารายการดังกลาวและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ไดเกิดขึ้นจริง ณ วันที่ไดระบุไว
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และไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตแตอยางใด อนึ่ง ผูลงทุนควรพิจารณา
ขอมูลที่เสนอขางตนนี้ควบคูกับขอมูลอื่น ๆ ที่อยูในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงขอมูลในหัวขอ “15.ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ ”
ตลอดจนขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ ที่ไดนําเสนอในเอกสารฉบับนี้
16.8

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมใด ๆ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบดวย เจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่น ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย เงินปนผลคางจาย ภาษีสรรพสามิตคางจาย รายจายฝายทุนคางจาย ภาษีหัก ณ ที่จายที่คาง
จาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ หนี้สิน ไมหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบดวย ภาระผู ก พันผลประโยชนพนักงาน และ
หนี้สินกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
สินเชื่อ
บริษัทฯ มีสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงินตาง ๆ ในประเทศไทย ดังนี้
(1)
สินเชื่อที่ผูกมัดในวงเงินไมเกิน 60 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใชสําหรับกิจการทั่วไป และบริษัทฯ ไดชําระ
คาธรรมเนียมผูกพันสินเชื่อ อยางตอเนื่องสําหรับสินเชื่อจํานวนนี้ บริษัทฯ ยังมีสินเชื่อที่ไมผูกมัดในวงเงินไมเกิน 25 ลาน
ดอลลารสหรัฐ วันครบกําหนดชําระของสินเชื่อจํานวนนี้คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสินเชื่อดังกลาวอาจเบิกถอนเปนเงิน
บาทหรือดอลลารสหรัฐก็ได อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอนเปนเงินบาทจะอางอิงอัตราดอกเบี้ยอางอิงระยะสั้นการกูยืม
เงินระหวางธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอนเปนดอลลารสหรัฐจะอางอิงอัตราดอกเบี้ย
อางอิงระยะสั้นการกูยืมเงินระหวางธนาคารของตลาดลอนดอน (London Interbank Offered Rate)
(2)
สินเชื่อที่ผูกมัดในวงเงินไมเกิน 20 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใชสําหรับกิจการทั่วไป และบริษัทฯ ไดชําระ
คาธรรมเนียมผูกพันสินเชื่อ อยางตอเนื่องสําหรับสินเชื่อจํานวนนี้ บริษัทฯ ยังมีสินเชื่อที่ไมผูกมัดในวงเงินไมเกิน 25 ลาน
ดอลลารสหรัฐ วันครบกําหนดชําระของสินเชื่อจํานวนนี้คือ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 และสินเชื่อดังกลาวอาจถูกเบิกถอนเปนเงิน
บาทหรือดอลลารสหรัฐก็ได อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอนเปนเงินบาทจะอางอิงอัตราดอกเบี้ยอางอิงระยะสั้นการกูยืม
เงินระหวางธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอนเปนดอลลารสหรัฐจะอางอิงอัตราดอกเบี้ย
อางอิงระยะสั้นการกูยืมเงินระหวางธนาคารของตลาดลอนดอน และ
(3)
สินเชื่อที่ผูกมัดในวงเงินไมเกิน 30 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใชสําหรับกิจการทั่วไป และบริษัทฯ ไดชําระ
คาธรรมเนี ยมผู กพันสิ นเชื่ อ อยางตอเนื่องสําหรับสิน เชื่อ จํานวนนี้ วันครบกําหนดชํ าระของสิ นเชื่ อจํานวนนี้ คือ วั นที่ 1
กุมภาพันธ 2559 และสินเชื่อดังกลาวอาจถูกเบิกถอนเปนเงินบาทหรือดอลลารสหรัฐก็ได อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอน
เปนเงินบาทจะอางอิงอัตราดอกเบี้ยอางอิงระยะสั้นการกูยืมเงินระหวางธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ และอัตราดอกเบี้ยของ
สินเชื่อที่เบิกถอนเปนดอลลารสหรัฐจะอางอิงอัตราดอกเบี้ยอางอิงระยะสั้นการกูยืมเงินระหวางธนาคารของตลาดลอนดอน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ยังไมมีการเบิกถอนสินเชื่อดังกลาวขางตนแตอยางใด
16.9

ทรัพยากรทางการเงินอื่น ๆ

แหลงที่มาของสภาพคลองของบริษทั ฯ ในเบื้องตนคือเงินสดจากการดําเนินงาน บริษัทฯ คาดหมายวาแหลงที่มาของ
สภาพคลองของบริษัทฯ ในเบื้องตนจะยัง คงเปนเงินสดจากการดําเนินงาน บริษัทฯ อาจกอหนี้สิน เพิ่มเติมเพื่อเปนเงินทุน
บางสวนสําหรับการขยายกิจการและการลงทุน ในอนาคตที่บริษัทฯ อาจมีขึ้น บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอสําหรับความตองการในปจจุบัน บริษัทฯ อาจระดมเงินทุนดวยการเสนอขายหลักทรัพยประเภทหนี้หรือประเภททุน
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หรือการขายหรือจําหนายหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการเงินทุนของบริษัทฯ ขอจํากัดตามสัญญาที่มีผลบังคับใช
กับบริษัทฯ สภาวะตลาด และปจจัยอื่น ๆ
16.10

คาใชจายเพื่อการลงทุนที่ผานมาและที่วางแผนไว

บริษัทฯ มีรายจายประเภททุน 68.6 ลานดอลลารสหรัฐ (2,236.8 ลานบาท) ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
จํานวน 95.1 ลานดอลลารสหรัฐ (2,934.2 ลานบาท) ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจํานวน 57.9 ลานดอลลารสหรัฐ
(1,808.9 ลานบาท) ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สําหรับป 2558 นั้น บริษัทฯ มีรายจายประเภททุนที่วางแผนไว จํานวน
24.2 ลานดอลลารสหรัฐ และสําหรับป 2559 บริษัทฯ คาดหมายวาจะมีรายจายประเภททุนที่วางแผนไว จํานวน 20.0 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 รายจายประเภททุนสวนใหญประกอบด วยเงินลงทุนในโครงการที่
เกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสําหรับป 2557 (รวมถึงการปรับปรุงหนวยบางหนวย ในโรงกลั่นที่เกี่ยวของกับ
หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit) โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต
โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร (PGP recovery project) และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงานของหนวยกลั่นน้ํามันดิบ
และหอกลั่นสุญญากาศ) และโครงการขนาดเล็กอื่น ๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวขอ “2.2.3(ค)(2) โครงการ
สําหรับป 2557”
ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายจายประเภททุนสวนใหญประกอบดวยคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ
เชื้อเพลิงสะอาด และรายการที่เกี่ยวของกับโครงการสําหรับป 2557 ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการโดยทั่วไปที่มี
ขนาดเล็กกวา
16.11

ภาระผูกพันตามสัญญาและขอผูกพัน

ตารางตอไปนี้สรุปภาระผูกพันในรูปเงินสดตามสัญญาซึ่งมีนัยสําคัญ และขอผูกพันในรูปเงินสดที่มีนัยสําคัญอื่น ๆ
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ครบกําหนดชําระภายในป
รวม

คาเชาที่ดิน ..........................................................
น้ํามันดิบ.............................................................
การจัดหาไฮโดรเจน ............................................
การจัดหากาซธรรมชาติ.......................................
การจัดหาไฟฟา (1)................................................
รายจายฝายทุน ....................................................
รวม.....................................................................
(1)

2558
2559-2562
(ลานดอลลารสหรัฐ)
2.0
818.6
12.9
9.7
0.1
5.7
849.0

0.2
818.6
1.8
2.3
0.1
5.7
828.8

2562 เปนตนไป

0.9
7.4
7.4
15.6

บริษัทฯ ซื้อไฟฟาในบางสวนจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนครั้งคราว เพื่อเปนแหลงสํารองพลังงานสําหรับหนวยผลิตไฟฟาของบริษัทฯ
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16.12

รายการนอกงบดุล

ภาระผูกพันบางอยางของบริษัทฯ ไมจําเปนตองบันทึกไวเปนหนี้สินในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย อยางไรก็ตาม ภาระผูกพันเหลานี้อาจกอใหเกิดความตองการเงินสดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันธนาคารซึ่งออกในนามของบริษัทฯ โดยเกี่ยวของกับ การคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม การใชที่ดินใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไฟฟา และรายการอื่น ๆ จํานวน 31.0 ลานดอลลารสหรัฐ (1,025.4 ลานบาท) เปรียบเทียบกับ
จํานวน 0.8 ลานดอลลารสหรัฐ (26.2 ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจํานวน 0.9 ลานดอลลารสหรัฐ (26.6 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทฯ ไมมีรายการนอกงบดุลอื่นใดนอกจากที่กลาวมาขางตน
16.13

ภาษีอากร

16.13.1 โดยทั่วไป
ปจจุบัน อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสําหรับบริษัทไทยโดยทั่วไปคือรอยละ 30 อยางไรก็ดี โดยพระราชกฤษฎีกา
ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับสามรอบปบัญชีแรกเริ่มตั้งแตป 2555 มีผลใหอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ
ลดลงเหลือรอยละ 23 สําหรับรอบปบัญชีเริ่มตั้งแตหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 สําหรับรอบปบัญชี
ถัดไป รวมถึงปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังจากนั้นหากไมมีการออกพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการลดอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ก็จะกลับไปใชอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 30 ในปจจุบัน บริษัทฯ ใชอัตราภาษีรอยละ 20 ในการ
คํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
บริษัทฯ ยังไดรับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งตามสิทธิพิเศษดังกลาวบริษัทฯ ไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีและอากรบางประเภท ซึ่งรวมถึงการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของกําไรสุทธิจากรายไดจากกิจการ
สงเสริมการลงทุน
16.13.2 ลูกหนี้สรรพากร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้สรรพากรที่เกี่ยวของกับการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
16.0 ลานดอลลารสหรัฐ (491.4 ลานบาท) และ 59.4 ลานดอลลารสหรัฐ (1,958.0 ลานบาท) ตามลําดับ สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้สรรพากรเกี่ยวของกับการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินไดนิติบุคคลที่นําสงลวงหนา
จํานวน 36.9 ลานดอลลารสหรัฐ (1,221.4 ลานบาท) ทั้งนี้ การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเนื่องจากภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บ
จากการขายของบริษัทฯ มีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่จายในการซื้อของบริษัทฯ (สวนใหญคือการซื้อน้ํามันดิบ) เนื่องจาก
บริษัทฯ จายภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการซื้อสินคาสวนใหญ แตไมไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากลูกคาสําหรับการขายเพื่อการ
สงออก นอกจากนี้ ลูกหนี้สรรพากรสําหรับป 2557 ยังเกิด จากการที่บริษัทฯ นําสง ภาษีเ งินไดนิติบุคคลสําหรับป 2557
ลวงหนา
16.14

ภาวะเงินเฟอ

ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย อัตราภาวะเงินเฟอโดยรวมประจําปของประเทศไทยซึ่งวัดคาจากดัชนีราคา
ผูบริโภคเทากับรอยละ 3.0 ในป 2555 รอยละ 2.2 ในป 2556 และรอยละ 1.9 ในป 2557 ภาวะเงินเฟอในประเทศไทยไมมี
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ ในรอบหลายปที่ผานมา
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16.15

การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงทางดานตลาด

ความเสี่ยงทางดานตลาดในเบื้องตนของบริษัทฯ ไดแก ความผันผวนของราคาน้ํามันดิบ และผลิตภัณฑปโตรเลียม
รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ในปจจุบัน บริษัทฯ ไมไดดําเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมปองกันความเสี่ยง (hedging activities) ในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาสินคาโภคภัณฑ ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ อาจพิจารณาการจัดการความเสี่ยงอยางรอบคอบและกลยุทธ
การปองกันความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนในราคาสินคาโภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย ในระดับที่
มีนัยสําคัญเกินกวาที่บริษัทฯ เห็นวารับได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะดําเนินการดังกลาว
และไมสามารถรับรองไดวาการดําเนินการปองกันความเสี่ยงทางดานตลาดของบริษัทฯ จะประสบผลสําเร็จ
16.15.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาสินคาโภคภัณฑ
บริษัท ฯ มีค วามเสี่ย งที่เ กี่ย วขอ งกับ ความผัน ผวนของราคาน้ํา มัน ดิบ และผลิต ภัณฑปโ ตรเลีย ม ความผันผวน
เหลานี้มีผลกระทบโดยตรงตอยอดขายและตนทุนของผลิตภัณฑที่ขาย อยางไรก็ดี ความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบอาจไมมี
ความสัมพันธโดยตรงกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในระยะยาว ในการพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดิบตอ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ จะตองพิจารณาถึงความรวดเร็วและระดับในการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป
ตามการเปลีย่ นแปลงราคาน้ํามันดิบ เมื่อราคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป เปลี่ยนแปลงก็อาจมีผลกระทบ
ตอคาการกลั่น (gross refining margin) ของบริษัทฯ ดวย และอาจมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันดิบอาจทําใหบริษัทฯ ตองการเงินทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
การจัดเก็บน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปคงคลัง โดยมูลคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปคงคลัง
ดัง กล า วจะแปรผั น ตามราคาตลาด โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม ในหัวข อ “16.2.2 ราคาน้ํ า มั น ดิ บ และผลิ ต ภั ณฑ
ปโตรเลียม” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไมมีสัญญาซื้อขายโภคภัณฑลวงหนาที่คางอยู
16.15.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมคางชําระในสกุลเงินตราตางประเทศ และบริษัทฯ ไมมีสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาหรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ยังคงคางอยู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ใน
หัวขอ “3.1.15 บริษัทฯ มีความเสี่ยงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และการจัดหาเงินกูยืมใหมเพื่อชําระคืนหนี้เดิม”
16.15.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัททั้งหมดปลอดจากดอกเบี้ย ยกเวนเงินฝาก
ธนาคาร และบริษทั ฯ ไมมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่คางชําระอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไมไดเปนคูสัญญาของ
สัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยกําหนดไว (interest rate cap agreement) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap
agreement)
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