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16.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

หัวข้ อนี้ เป็น คาอธิบ ายและการวิเ คราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานที่ ผ่า นมาสาหรับ ปีสิ้น สุด วันที่ 31
ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปี 2557 และ ปี 2558 และการประเมิน
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้
คาอธิบายและการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจน
ข้อมูลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ งบการเงิน ของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 งบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงิน ของบริษัทฯ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบการเงิน ของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แล้ว อนึ่ง ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลสาหรับ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ยังไม่ได้รับการตรวจสอบแต่ได้รับการสอบทานแล้วโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น คาอธิบายและการวิเคราะห์ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนี้นาเสนอเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards หรือ TFRS) โดยมีการปัดเศษ
จานวนเงินบางจานวน (รวมถึงจานวนที่เป็นอัตราร้อยละ) เพื่อความสะดวก คาอธิบายและการวิเคราะห์นี้ประกอบด้วยรายงาน
การคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานะทางการเงินจากพื้นฐานข้อมูลในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุในเอกสารนี้ ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “3.
ปัจจัยความเสี่ยง” และที่ระบุไว้ในส่วนอื่น ๆ ของเอกสารนี้
คาอธิ บายและการวิเคราะห์ที่จะกล่าวต่อไปนี้เกี่ย วข้อ งกับการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน ของบริษัท ฯ
ระหว่างระยะเวลาที่ระบุไว้
16.1

ภาพรวม

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผ ลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย และบริษัทฯ เชื่อว่าโรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยจากผลการสารวจโดยโซโลมอนและข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของลาดับกลุ่มที่หนึ่ง
(top of the first quartile) จากจานวนโรงกลั่นน้ามันทั้งหมดมากกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดีย ที่
เข้าร่วมในการสารวจดังกล่าวในด้านการใช้กาลังการกลั่นน้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ (effective utilization) และความเชื่อถือ
ได้อย่างสูงในการผลิต (high reliability) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) และ
ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ามัน
ของบริษัทฯ ให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ (Offtake Agreement) ที่ทากับเชฟรอนและ บมจ. ปตท.
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะยังคงเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป โดย
เงื่อนไขราคาที่มีการแก้ไขใหม่นั้นจะสะท้อนราคาตลาดมากขึ้นแต่ให้ประโยชน์แก่บริษัทฯ น้อยกว่าเงื่อนไขราคาที่บริษัทฯ
ได้รับในปัจจุบัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “16.2.2 ราคานามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”
บริษัทฯ เป็นเจ้าของและผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามันแบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามัน (complex refinery)
ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีกาลังการกลั่นน้ามันดิบ 165,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นกาลังการผลิต
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ประมาณร้อยละ 13.2 ของกาลังการกลั่นน้ามันดิบทั้งหมดของประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี 2557 ปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมทั้งหมดของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีจานวน 52.7 ล้านบาร์เรล น้อยลงเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตจานวน
60.9 ล้านบาร์เรลในปี 2556 และ 58.5 ล้านบาร์เรลในปี 2555 เนื่องจากมีการหยุดการดาเนินการของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ในช่วงต้นปี 2557 เพื่อการดาเนินการต่าง ๆ ตามโครงการสาหรับปี 2557 และในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจานวน 46.1 ล้านบาร์เรล
ในการดาเนินการโรงกลั่นน้ามัน บริษัทฯ มุ่ง เน้นที่ความเป็นเลิศในการดาเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
อุบัติการณ์และการบาดเจ็บ การเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น และการเป็นผู้นาด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงกลั่นน้ามัน
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักที่สาคัญสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 กิโลเมตร ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มี
ความได้เปรียบและอยู่ใกล้กับสิ่งอานวยความสะดวกหลักในการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ (รวมทั้งท่อส่ง รถบรรทุกและเรือบรรทุก
ชายฝั่ง) และศูนย์กลางของอุปสงค์ที่สาคัญ จึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งและก่อให้เกิดข้อได้เปรียบหลายอย่างในด้านการจัดหา
และจัดส่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีลูกค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลายรายที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งทาให้
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนในการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ผลิตผลิต ภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว
เกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้
เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี
ก๊าซผสม C4 และรีฟอร์เมท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ยางมะตอยและกามะถัน ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้
(by-products) ที่ได้รับจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
16.2

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ

มีปัจจัยหลายประการที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดว่าปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านั้นจะยังคงส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
16.2.1 ค่าการกลั่น
บริษัทฯ ใช้ค่าการกลั่น (gross refining margin) ในการประเมินความสามารถในการทากาไรของโรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ เนื่องจากการพิจารณารายได้และต้นทุนการดาเนินการของการกลั่นน้ามันเมื่อพิจารณาแยกจากกันอาจไม่สะท้อนถึง
ผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ คือ ผลต่างที่ได้จาก (1) มูลค่าการขาย
หรือโอนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตโดยหน่วยการผลิตในโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ หักด้วย (2) ต้นทุนน้ามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ๆ ซึ่งใช้ในกระบวนการกลั่น (landed cost) และหักด้วย (3) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ทั้งที่ผลิตได้เองหรือที่ซื้อมา) ซึ่งใช้ใน
การดาเนินการผลิต ทั้งนี้ ต้นทุนน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ (landed cost) หมายถึง ต้นทุนรวมของค่าน้ามันดิบและค่าขนส่ง
รวมถึงราคาซื้อ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมายังท่าเรือปลายทาง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
(Cost of Energy) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติที่ซื้อมาเพื่อใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ และใช้
เป็นเชื้อเพลิงเสริมสาหรับเตาเผา (furnace) ตลอดจนไฟฟ้าที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสารองในกรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้า
หน่วยใดหน่วยหนึ่งของบริษัทฯ หยุดทางานหรือการจ่ายก๊าซธรรมชาติ ของบริษัทฯ หยุดชะงัก อนึ่ง ค่าการกลั่น (gross
refining margin) มิใช่เกณฑ์วัดผลประกอบการทางการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(TFRS) สาหรับค่าการกลั่นตลาด (market gross refining margin) ของบริษัทฯ เป็นหน่วยวัดที่อ้างอิงกับต้นทุนทดแทนใน
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ปัจจุบัน (current replacement cost) ซึ่งแสดงค่าการกลั่นของบริษัทฯ แต่โดยหลักแล้วจะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจากบริษัทฯ
คานวณราคาต้นทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักเพื่อหามูลค่าสินค้าคงเหลือในระหว่างงวด วิธีการดังกล่าวจะแสดงมูลค่าสินค้า
คงเหลือของบริษัทฯ โดยคิดจากต้นทุนของน้ามันดิบแต่ละหน่วยในเวลาที่ได้น้ามันดิบนั้นมา แทนที่จะคานวณต้นทุนโดยใช้
ต้นทุนทดแทนในปัจจุบัน (current replacement cost) มาประกอบการพิจารณา
โดยทั่วไป ค่าการกลั่นตลาด (market gross refining margin) ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
การเปลี่ยนแปลงของค่าการกลั่นในประเทศสิงคโปร์ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับค่าการกลั่นของประเทศสิงคโปร์
เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “2.2.11(ค)(3) ค่าการกลั่น” ทั้งนี้ ค่าการกลั่นของประเทศสิงคโปร์โดยส่วนใหญ่แล้วถูกขับเคลื่อนโดย
สภาวะอุปสงค์และอุปทานของทั่วโลกและของภูมิภาค
ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยดังที่จะได้ กล่าวต่อไปนี้ โดยผลกระทบดังกล่าวจะยังคงมี
ต่อไป และปัจจัยบางประการที่ส่งผลกระทบนี้บางปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
-

ความผันผวนของราคานามันดิบ วัตถุดิบอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนน้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ที่โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ใช้และราคาที่บริษัทฯ สามารถขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งโรงกลั่น
น้ามันของบริษัทฯ ผลิตได้นั้นเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อค่าการกลั่นของบริษัทฯ ส่วนต่างดังกล่าวนี้อาจ
แปรผันตามปัจจัยต่าง ๆ โดยที่ต้นทุนน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ในโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ อาจมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปในอั ต ราที่ สูง หรื อ ต่ ากว่ า การเปลี่ ย นแปลงของราคาซึ่ ง บริ ษั ท ฯ สามารถขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียม โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “16.2.2 ราคานามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”

-

การคานวณต้นทุนและสินค้าคงเหลือ ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนาหนัก ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบ
จากวิธีการทางบัญชีที่บริษัทฯ บันทึกบัญชีต้นทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ กล่าวคือบริษัทฯ มีน้ามันดิบ
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นเป็นสินค้าคงเหลือโดยบริษัทฯ นาสินค้าคงเหลือดังกล่าวนี้มาบันทึกบัญชีตามราคา
ทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดต่ากว่า ในการนี้ ราคาทุนคิดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก และ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จะคานวณโดยประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในการขาย

-

ปริมาณการขาย ปริมาณการขายของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงอัตราการผลิตของบริษัทฯ
และอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

-

การขายภายในประเทศ หรือการส่งออก การที่บริษัทฯ จะนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปจาหน่ายในประเทศ หรือ
ส่งออกหรือจาหน่ายในต่างประเทศนั้นมีผลต่อค่าการกลั่นของบริษัทฯ นอกจากนี้ ค่าการกลั่นยังขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่มาของน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศ
จะส่งผลให้ค่าการกลั่นสูงกว่าการส่งออก

-

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน บริษัทฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติจากบริษัทในเครือ บมจ. ปตท. เป็นเชื้อเพลิงหลักสาหรั บ
หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้า และใช้เป็นเชื้อเพลิงสารองสาหรับเตาเผาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ต้องประสบกับ
ความผันผวนด้านราคาของก๊าซธรรมชาติ ราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ
บริษัทฯ จะอ้างอิงจากดัชนีราคาน้ามันเชื้อเพลิง MOPS และดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะผันผวน

ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 16

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ของราคาน้ามันดิบและน้ามันเตาของโลกและของภู มิภาค ราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ ในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
(cogeneration) ของบริษัทฯ จะใช้ราคาขายก๊าซธรรมชาติที่ บมจ. ปตท. เรียกเก็บจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการหยุดชะงักในการจ่ายก๊าซธรรมชาติอย่างมีนัยสาคัญ
บริษัทฯ มีความสามารถอย่างจากัดในการใช้แหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกแหล่งอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้แหล่ง
เชื้อเพลิงทางเลือกดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้น และอาจจากัดความสามารถของบริษัทฯ
ในการกลั่นน้ามันได้อย่างเต็มกาลังการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดซื้อกระแสไฟฟ้าบางส่วนในปริมาณน้อย
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นครั้งคราวเพื่อนามาใช้เป็นแหล่งพลังงานสารองด้วย
ปัจจัยอื่น ๆ ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่ น ๆ เช่น การออกแบบโรงกลั่นน้ามัน
ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดซื้อน้ามันดิบชนิดต่าง ๆ และวัตถุดิบอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ค่าขนส่ง
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ความสามารถของบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ า
ตลอดจนเพดานราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลกาหนด
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกาไร (margins) ของบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “3.2.1
กาไร (margins) ในอุตสาหกรรมการกลั่นนามันมีความผันผวน”
-

ค่าการกลั่นของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และสาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 5.46 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 5.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (1.45) ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล และ 8.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตามลาดับ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่
ระบุโดยคานวณจากยอดขายและกาไรขั้นต้นของบริษัทฯ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ยอดขาย (1) ........................................................................................ 8,444.8
ต้นทุนในการขาย
ต้นทุนน้ามันดิบ ...........................................................................(7,041.1)
ต้นทุนวัตถุดิบอื่น ๆ ..................................................................... (364.1)
ภาษีสรรพสามิตและเงินส่งกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ....................... (598.8)
ก๊าซธรรมชาติที่จัดซื้อ .................................................................. (106.2)
ต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขายและการซื้อ (2) ................................ (12.6)
ค่าการกลั่น ........................................................................................ 321.9
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย(3) ................................................. (59.4)
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา .......................................................... (21.2)
ค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น ๆ ........................................................ (48.9)
กาไรขั้นต้น (ขาดทุน) ....................................................................... 192.4
ปริมาณน้ามันดิบที่นาเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) ............................. 161.0
ค่าการกลั่น (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)(4) ........................................... 5.46
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2556

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

2557
2557
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

2558

8,436.5

7,034.6

5,339.1

4,093.9

(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

(5,644.2)
(716.4)
(636.7)
(97.3)
(14.8)
(74.7)
(69.3)
(46.7)
(50.1)
(240.9)
141.0
(1.45)

(4,159.8)
(582.3)
(404.6)
(71.9)
(11.1)
109.4
(51.3)
(39.6)
(34.0)
(15.5)
134.7
2.97

(2,695.4)
(228.8)
(728.7)
(63.9)
(7.3)
369.9
(54.3)
(25.2)
(34.6)
255.7
164.1
8.26

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ค่าการกลั่นตลาด (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)(5) .................................. 5.84
_________________

2556
5.18

2557
6.15

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2557
5.09

2558
9.95

(1)

มูลค่าในการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งผลิตจากหน่วยการผลิตของบริษัทฯ โดยรวมถึง เงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และน้ามัน

(2)

รวมกาไรขาดทุนระหว่างทางและค่าใช้จ่ายกรณีการขนส่งล่าช้า

(3)

เกี่ยวกับต้นทุนขายเท่านั้น ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(4)

รวมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาต้นทุนตามวิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในช่วงเวลานั้น

(5)

ค่าการกลั่นตลาด (market gross refining margin) เป็นหน่วยวัดที่อ้างอิงกับต้นทุน ทดแทนในปัจจุบัน (current replacement cost) ซึ่ง
แสดงค่าการกลั่นของบริษัทฯ โดยหลักแล้วจะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่าการกลั่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การซ่อมบารุงโรงกลั่นน้ามันอื่นภายในประเทศและอัตรากาลังการ
ผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่มีการหยุดโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ตามกาหนดเพื่อดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557 (2)
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าต้นทุนน้ามันดิบของบริษัทฯ โดยในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของบริษัทฯ นั้น ปรับตั วลดลงเพียงร้อยละ 32.8 ในขณะที่ ต้นทุ น
น้ามันดิบของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้
ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 45.3 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและต้นทุนน้ามันดิบของบริษัทฯ ในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ (3) การกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน 75.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,476.8 ล้านบาท) ซึ่งส่งผลทาให้ต้นทุน ขายทางบัญชีในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ที่คานวณตามวิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยของ
บริษัทฯ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ยังคงมีมูลค่าสูงกว่าราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตาม ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 มีค่าเพียง 1.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากราคาน้ามันในช่วงดังกล่าวได้มีการปรับตัวลดลงเนื่องจากกาลังการ
ผลิตน้ามันดิบที่ยังคงมากกว่าความต้องการน้ามันดิบ ทาให้ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงในอัตราที่
มากกว่าการลดลงของต้นทุนน้ามันดิบของบริษัทฯ ซึ่งคานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักซึ่งเป็นวิธีทางบัญชี โดยราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.7 จาก 85.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เป็น 70.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งสอดคล้องกับราคาน้ามันดิบดูไบที่
ปรับตัวลดลงในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
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ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในปี 2557 มีค่าติดลบจากที่มีค่าเป็นบวกในปี 2556 สาเหตุหลักเป็นเพราะการขาดทุนจาก
มูลค่าของสินค้าคงเหลืออย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากราคาน้ามันในตลาดโลกลดลงในช่วงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี
2557 และการลดอัตรากาลังการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ในปี 2557 จากการหยุดโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ตาม
กาหนดช่วงต้นปี 2557 เพื่อดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557 เทียบกับอัตรากาลังการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
ในปี 2556
ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในปี 2556 ลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักเป็นเพราะอุปทานส่วนเกิน
ของผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ามัน รวมทั้งอุปสงค์ที่ลดลงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสงค์ของน้ามันเบนซินและน้ามันเตา
นอกจากนี้ การที่โรงกลั่นน้ามันในประเทศซาอุดิอาระเบียเริ่มดาเนินการผลิตในปี 2556 ยังมีส่วนทาให้มีอุปทานส่วนเกินของ
ผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ามันในภูมิภาค
ค่าการกลั่นของบริษัท ฯ ยังแสดงให้ เห็นถึง ความสามารถของบริษัทฯ ในการกาหนดสัดส่วนของผลิ ตภัณฑ์ ที่
ก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดตามความต้องการของลูกค้า การใช้น้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีต้นทุนต่าสุด ตัวอย่างการดาเนินการ
ภายในบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงค่าการกลั่น มีดังต่อไปนี้
-

การใช้นามันดิบในสัดส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของเชฟรอน
หลายด้ าน ซึ่ ง รวมถึ ง การใช้ เ ครื อ ข่ ายการจั ด หาน้ ามั น ดิ บ และวั ต ถุ ดิ บ ทั่ วโลก การจ าแนกน้ ามั น ดิ บ และ
โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program) เพื่อกาหนดปริมาณและประเภทของน้ามั นดิบในสัดส่วนที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่โรงกลั่นน้ามัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “1.1.3(ฉ) ความสัมพันธ์ที่
แข็งแกร่งกับเชฟรอน” ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังใช้เครือข่ายการจัดหาน้ามันดิบและวัตถุดิบของ บมจ. ปตท. อีกด้วย
อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ จั ด หาแหล่ ง น้ ามั น ดิ บ คั ด เลื อ กน้ ามั น ดิ บ และผสมสั ด ส่ ว นของน้ ามั น ดิ บ แต่ ล ะชนิ ด อย่ า ง
ระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มค่าการกลั่นของบริษัทฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะเดียวกัน

-

ความสามารถในการนานามันดิบที่มีต้นทุนน้อยกว่ามาผ่านกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีความสามารถในการนา
น้ามันดิบชนิดหนัก และน้ามันดิบชนิดอื่นที่ยากต่อกระบวนการกลั่นมาผ่านกระบวนการ โดยปกติแล้ว บริษัทฯ
สามารถซื้อน้ามันดิบเหล่านี้ได้โดยมีส่วนลดตามข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ ทั้งนี้ เนื่องจากน้ามันดิบ
ดังกล่าวนามาผ่านกระบวนการกลั่นได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ามันดิบชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ หน่วยแยกสาร
ปรอทยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถนาน้ามันดิบที่มี สารปรอทสูงมาผ่านกระบวนการได้ โดยน้ามันดิบที่มีสาร
ปรอทสูงจะมีราคาถูกกว่าน้ามันดิบที่มีสารปรอทต่า

-

โครงการปรับปรุงผลกาไร (Bottom Line Improvement Program) โครงการปรับปรุงผลกาไรมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถระบุ จัดลาดับความสาคัญ และดาเนินการตามแผนในการเพิ่มค่าการกลั่นของบริษัทฯ
ปัจจุบัน โครงการปรับปรุงผลกาไรของบริษทั ฯ มุ่งเน้นที่การเลือกใช้น้ามันดิบในสัดส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (crude optimization) การกาหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Product Slate) อย่างเหมาะสม การ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ผลิตภัณฑ์ขั้น กลางสาหรับกระบวนการแปร
สภาพโมเลกุล (Cracker Feed) ร่วมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้
พลังงาน การลดการสูญเสียน้ามัน การปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร และการลดของเสีย นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาทบทวนการดาเนินงานและขั้นตอนการทางานของ
บริษัทฯ โดยที่ปรึกษาของเชฟรอนและที่ปรึกษาภายนอก ตัวอย่างเช่น ในปี 2555 และปี 2557 บริษัทฯ ได้ศึกษา
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ทบทวนเกี่ยวกับการสารวจหานวัตกรรม (Innovation Quest Review) ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาทบทวนดังกล่าว และในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ
ได้ศึกษาทบทวนการใช้หน่วยต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (unit optimization) ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยัง
คอยศึกษาและติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการปรับปรุงผลกาไรอย่างสม่าเสมอ
16.2.2 ราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(ก)

ปัจจัยโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่อราคานามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
โดยทั่วไป ราคาน้ามันดิบและวัตถุดิบอย่างอื่นที่ใช้ในการกลั่นน้ามันของบริษทั ฯ และราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ซึ่งโรงกลั่นน้ามันของบริษั ทฯ ผลิตนั้น มีความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดโลก น้ามันดิบมีหลากหลายประเภทและหลายเกรด ราคาของน้ามันดิบเหล่านี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ
รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพ อุปสงค์และอุปทานของน้ามันดิบนัน้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแต่ละประเภทล้วนมีราคา
แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อุปสงค์และอุปทานเช่นเดียวกันกับกรณีของน้ามันดิบ
น้ามันดิบที่บริษัทฯ ใช้ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกไกล และมีบางส่วนมาจาก
แอฟริกาตะวันตกและภูมิภาคอื่น ๆ บริษัทฯ ซื้อน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จากหรือผ่านทางเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตาม
ข้อตกลงในสัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับปัจจุบันระหว่างบริษัทฯ และเชฟรอน หรือ บมจ. ปตท. แล้วแต่กรณี การซื้อน้ามันดิบ
และวัตถุดิบอื่น ๆ มีการแข่งขันในด้านการเสนอราคาระหว่างเชฟรอนและบมจ. ปตท. อีกทั้งเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
บางประการ เชฟรอนและ บมจ. ปตท. มีภาระผูกพันที่จะจัดหาน้ามันดิบรวมทั้งวัตถุดิบอื่นตามความต้องการของบริษัทฯ โดย
จานวนน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่นที่จัดหาให้นั้นมีสัดส่วนสัมพันธ์กับการถือหุ้นของเชฟรอนและ บมจ.ปตท. (อย่างไรก็ตาม
หากเชฟรอนหรือ บมจ. ปตท. ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถเสนอราคาที่ดีกว่าอีกฝ่ายให้แก่บริษัทฯ ได้ ฝ่ายที่เสนอราคาที่ดีกว่าก็จะ
สามารถจัดหาน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ให้กับบริษัทฯ ตามความต้องการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้)
อย่างไรก็ดี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญญาจัดหาวัตถุดิบ ฉบับปัจจุบัน
ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท. และเชฟรอนที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลง ขณะเดียวกัน สัญญาจัดหาวัตถุดิบ
ฉบับใหม่ที่บริษัทฯ ได้ทากับเชฟรอนเมื่อวันที่ 5 มิถุ นายน 2555 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งภายหลังจากนั้น บริษัทฯ จะพึ่งพา
เชฟรอนเป็นหลักในการจัดหาน้ามันดิบและวัตถุดิบนาเข้าอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บมจ. ปตท. จะไม่มีหน้าที่ต้องจัดหา
น้ามันดิบและวัตถุดิบตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ต้องการอีก แต่จะมีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในการจัดหาน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
ให้แก่บริษัทฯ ในสัดส่วนของน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ต้องการเท่ากับอัตราส่วนร้อยละของปริมาณรับซื้อผลิตภัณฑ์
ขั้นต่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ เทียบกับปริมาณน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นาเข้ากลั่นในแต่ละปี โดย
เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอขายน้ามันดิบ (Crude Nomination Process) ซึ่งเชฟรอน บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ได้ตกลงร่วมกัน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะรับซื้อโดยพิจารณาจากราคาแข่งขัน ปริมาณ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการน้ามันดิบของ
บริษัทฯ อนึ่ง ราคาน้ามันดิบนั้นคิดจากราคาตลาดของน้ามันดิบ แต่ล ะประเภท และบริษัท ฯ จะทบทวนราคาที่บ ริษัท ฯ
ชาระเป็นค่าน้ามันดิบตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบและขั้นตอนการเสนอขายน้ามันดิบ (Crude Nomination Process) อย่างสม่าเสมอ
โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซือขายผลิตภัณฑ์” ในอนาคตหากสัญญาจัดหา
วัตถุดิบฉบับใหม่ระหว่างบริษัทฯ กับเชฟรอนสิ้นผลบังคับใช้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีหลายทางเลือกในการจัดหาน้ามันดิบ เช่น
การใช้นายหน้าที่เป็นอิสระเพื่อช่วยในขั้นตอนการซื้อ หรือการซื้อน้ามันดิบจากผู้จัดหาโดยตรง
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ราคาเฉลี่ยอ้างอิง MOPS สาหรับน้ามันดิบดูไบเท่ากับ 109.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล 96.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ 54.38 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556
และปี 2557 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลาดับ
แม้ว่าราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ผลิตได้นั้นจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันดิบซึ่ง
เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ราคาดังกล่าวอาจไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับราคาตลาดน้ามันดิบที่เพิ่มขึ้น
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลราคาอ้างอิงโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางรายการของบริษัทฯ ซึ่งอ้างอิงเป็นดัชนี
ต่อไปนี้สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

2557

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2557

2558

(ราคาเฉลี่ยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)
โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์(1) .............................................
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(2) ...................................................
แนฟทาเบา(3) .................................................................
น้ามันเบนซิน (พิเศษ) (3) ................................................
น้ามันเบนซิน (ธรรมดา)(3) .............................................
น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน(3) ...........................................
น้ามันดีเซล (0.05% S)(3) ................................................
น้ามันเตา (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

103.16
59.21
94.40
110.97
108.17
112.51
112.69
89.68

109.05
62.74
102.64
118.57
115.70
119.22
120.02
96.21

69.11
36.37
54.30
72.57
69.37
68.16
67.98
50.61

_________________
(1)

ราคาตลาดจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ้างอิงโดย ICIS ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดปิโตรเคมีซึ่งดาเนินการโดยบริษัท Reed
Business Information Limited

(2)

พิจารณาจากราคาตามสัญญารายเดือนของ Saudi Aramco (ราคาสัญญา Saudi) ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
โดยทั่วไปจะอ้างอิงจากราคาสัญญา Saudi โดยจะอยู่ภายใต้การควบคุมราคาที่กาหนดโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ สาหรับประเทศไทย
รัฐบาลกาหนดให้ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นราคาควบคุม โดยในอดีตจนกระทั่งเดือนมกราคม 2558 เป็ นราคาที่คิดจากอัตราส่วน
ระหว่างราคาในประเทศและราคาสัญญา Saudi หลังจากนั้น รัฐบาลได้เปลี่ยนนโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเท่ากับราคาสัญญา
Saudi ลบ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

(3)

แหล่งที่มา: MOPS

นอกจากนี้มีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันระหว่างการซื้อน้ามันดิบและการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (lag time) ประมาณ
หนึ่งเดือนซึ่งเป็นผลมาจากเวลาที่ต้องใช้ในการจัดส่งน้ามันดิบและการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวราคาน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ รวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อค่าการกลั่นรวมของบริษัทฯ และต่อผลการดาเนินงานรวมทั้งกระแสเงินสด อนึ่ง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ราคาน้ามันดิบหรือวัตถุดิบอื่นอาจส่งผลทาให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามได้ก็ตาม แต่บริษัทฯ ไม่อาจ
รับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าวจะเป็นไปในสัดส่วนเดียวกัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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(ข)

การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทฯ มีอยู่กับทั้งเชฟรอนและ บมจ. ปตท. การกาหนดราคาตามสัญญาดังกล่าวจะแบ่งเป็นหลายขั้น ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการ เกณฑ์การกาหนดราคาขั้นที่หนึ่งจะใช้กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจานวน 88,200 บาร์เรลแรกที่ผลิตได้ในโรงกลั่นน้ามัน
ของบริษัทฯ ในแต่ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณรับซื้อขั้นต่าโดยรวมของเชฟรอน และ บมจ. ปตท. ที่กาหนดในสัญญารับ
ซื้อผลิตภัณฑ์
สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันกาหนดให้ใช้ราคาเทียบเท่าราคานาเข้า (import parity price) เป็น
เกณฑ์ในการกาหนดราคาขั้นที่หนึ่งของน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตาซึ่งขายในตลาด
ภายในประเทศ โดยอาจมีการปรับราคาได้บ้าง (เช่น การให้ค่าส่วนเพิ่มจากการผลิตน้ามันคุณภาพสูง (quality premium)) ซึ่ง
โดยทั่วไปบริษัทฯ ได้รับราคาสูงที่สุดจากการขายตามเกณฑ์ในการกาหนดราคาขั้นที่หนึ่ง อนึ่ง ราคาเทียบเท่าราคานาเข้า
(import parity price) โดยทั่วไปจะพิจารณาจากราคาอ้างอิง เช่น ราคาในตลาดจรสิงคโปร์ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง เป็น
ราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ Platt ที่สิงคโปร์ (MOPS) บวกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นจากสิงคโปร์มาประเทศไทย
เช่นค่าประกันภัย ค่าระวาง อากรนาเข้า การสูญเสียน้ามันจากการขนส่งสินค้าทางทะเล (Ocean Losses) และค่าดาเนินการ
ส่วนราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ไม่ได้ขายให้กับเชฟรอนและบมจ. ปตท. ตามเกณฑ์ราคาขั้นที่หนึ่งจะต้องขายโดยใช้
เกณฑ์ราคาขั้นที่สองซึ่งแปรผันได้ และที่ผ่านมาจะสูงกว่าราคาเทียบเท่าราคาส่งออกเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ส่วนเกินจากปริมาณ
ขั้นต่าเบื้องต้นตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ที่มิได้ขายในประเทศโดยใช้เกณฑ์ราคาขั้นที่หนึ่งและราคาขั้นที่สองนั้นจะส่ งออก
ไปขายต่างประเทศภายในภูมิภาคโดยใช้ราคาเทียบเท่าราคาส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ขายตามเกณฑ์ราคาขั้นที่สองหรือที่
ส่งออกนั้นจะมีค่าการกลั่นต่ากว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ขายตามเกณฑ์ราคาขั้นที่หนึ่ง อนึ่ง ราคาดังกล่าวสาหรับสินค้าบาง
รายการนั้นจะมีการบวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลดเมื่อพิจารณาจากความแตกต่างของคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างสองแหล่ง และ
สภาพตลาดภายในประเทศ อาจมีการคิดค่าปรับสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่หุ้นของบริ ษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เชฟรอนและบมจ. ปตท. ตกลงซื้อยังคงอยู่ที่ปริมาณเดิม แต่เกณฑ์ราคาขั้นที่หนึ่ง
สาหรับผลิตภัณฑ์น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันดีเซลตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์จะอ้างอิงจากราคา
เทียบเท่าราคานาเข้าหักด้วยจานวนส่วนปรับมูลค่าตามที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ (จานวนส่วนปรับ
มูลค่าอาจมีการปรับเปลี่ยนได้เป็นรายปีหรือตามที่คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น) ดังนั้น เกณฑ์ราคาที่บริษัทฯ จะ
ได้รับ หลังวันที่หุ้น ของบริษัทฯ เริ่ม ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์จ ะต่ากว่าเกณฑ์ราคาที่บ ริษัทฯ ได้รับในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ผลของการเข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ทาให้มีการคานวณจานวนส่วนปรับ
มูลค่าดังกล่าวสาหรับผลิตภัณฑ์น้ามันดีเซลและน้ามันเบนซินจากการสารวจในปี 2553 และปี 2554 บนราคาขายจากผู้จัดหา
รายอื่นที่คลังน้ามันสระบุรีของ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย และจานวนส่วนปรับมูลค่าสาหรับเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ
คานวณจากราคาที่ผู้จัดหารายอื่นประกาศในช่วงปี 2553 และปี 2554 นอกจากนี้ เกณฑ์ราคาขั้นที่หนึ่งสาหรับน้ามัน เตายังได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้อ้างอิงกับราคาเทียบเท่าราคาส่งออกเนื่องจากความต้องการน้ามันเตาในเกรดที่โรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ ผลิตได้นั้นส่วนใหญ่จะอยู่นอกประเทศไทย ส่วนเกณฑ์ราคาสาหรับยางมะตอยตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อ
ผลิตภัณฑ์จะอ้างอิงจากราคา ณ จุดคุ้มทุน (breakeven price) บวกด้วยส่วนเพิ่มคงที่ต่อตันซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลส่วนต่าง
(Spread) ระหว่างจุดคุ้มทุนและราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตของบริษัทฯ โดยมีการคาดการณ์ว่าราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จะยังคงกาหนดโดยอ้างอิงจากสูตรคานวณที่รัฐบาลใช้ในการกาหนดราคาขายภายในประเทศ ทั้งนี้ เกณฑ์ราคาที่มีการแก้ไข
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ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้อ งกับ ราคาและสภาวะตลาดในประเทศไทยมากขึ้น
กว่าเดิม อนึ่ง หากการกาหนดราคาที่ได้ปรับปรุงใหม่ภายใต้การแก้ไขสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องนามาใช้กับผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่บริษัทฯ ขายในปี 2556 ปี 2557 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 แล้ว บริษัทฯ ประเมินว่ายอดขาย
เสมือนสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าวจะลดลงประมาณ 40.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 37.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 42.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ ทั้งนี้ ราคาสาหรับยางมะตอยตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ฉบับปัจจุบันเป็นไปตามราคาตลาดซึ่ง
ได้มาจากราคาอ้างอิง (market benchmarks) ปรับด้วยปัจจัยต่าง ๆ รวมไปถึง ต้นทุน ณ จุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และ
สภาวะการแข่งขันในตลาด ในขณะที่ราคาสาหรับยางมะตอยตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์จะอ้างอิงจาก
ราคา ณ จุดคุ้มทุน (breakeven price) บวกด้วยส่วนเพิ่มคงที่ต่อตันซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลส่วนต่าง (Spread) ระหว่างจุดคุ้มทุนและ
ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตของบริษัทฯ โดยผลกระทบของรายได้เสมือนจากการขายที่ลดลงในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 มีจานวนค่อนข้างมากเนื่องจากบริษัทฯ มีกาไร (margins) จากการจาหน่ายยางมะตอยสาหรับช่วงเวลา
ดังกล่าวที่สูงกว่าปกติ อันเป็นผลมาจากในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ราคาขายยางมะตอยในตลาดที่ปรับตัว
ลดลงในอัตราที่ช้ากว่าการปรับตัวของต้นทุนการผลิตซึ่ง ในอดีตไม่ค่อยเกิดขึ้น ทาให้รายได้เสมือนจากการขายในงวดเก้า
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีค่าลดลงมากกว่า เทียบกับรายได้เสมือนจากการขายที่ลดลงในปี 2556 และปี 2557 อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลยอดขายและผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่สามารถเป็นข้อบ่งชี้ถึงยอดขายและผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในอนาคตเมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์มีผลบังคับใช้ในวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใต้ ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขในสั ญ ญาแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญารั บ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ์ บริ ษั ท ฯ อาจจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียมภายในประเทศที่เกินปริมาณรับซื้อขั้นต่าให้แก่ผู้ค้าน้ามันภายในประเทศ ในราคาที่สูงกว่าเกณฑ์ราคาขั้นที่หนึ่งได้
เล็กน้อย ทั้งนี้ การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในส่วนที่เกินปริมาณรับซื้อขั้ นต่าให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. โดยมีการให้
ส่วนลดเล็กน้อยจากราคาที่บริษัทฯ อาจเสนอขายให้แก่ผู้ค้าน้ามันภายในประเทศรายอื่นนั้น เป็นผลมาจากการขายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมในปริมาณมากให้แก่เชฟรอน และ บมจ. ปตท. และการที่เชฟรอน และ บมจ. ปตท. สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใน
การรับซื้อตามปริมาณรับซื้อขั้นต่าได้อย่างต่อเนื่อง
ประมาณการยอดขายเสมือนที่ลดลงข้างต้นของบริษัทฯ เป็นผลจากจานวนส่วนปรับมูลค่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐานและความไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงจานวนส่วนปรับมูลค่าตามสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ความต้องการโดยรวมและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ
บริษัทฯ โดยการประมาณการดังกล่าว บริษัทฯ จะตั้งสมมติฐานว่าสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่บริษัทฯ ผลิตได้ และ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะภายในประเทศหรือลูกค้าในตลาดส่งออกจะไม่ ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับเปลี่ยนการกาหนดราคา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “3.1.1 ราคาตลาดของนามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่
บริษัทฯ ใช้ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทฯ ผลิต มีความผันผวนและเป็นวัฏจักร อีกทังมักได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ
ทั่วโลกที่ไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ โดยง่าย” และหัวข้อ “3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญ และบริษัทฯ จะพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหานามันดิบและวัตถุดิบ อื่น ๆ ที่จาเป็น
สาหรับการดาเนินงานโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถขายให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลัง
จากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ”
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16.2.3 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Product Slate)
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯได้รับผลกระทบจากการกาหนดสัดส่วน
ของผลิตภัณฑ์แต่ล ะชนิด ที่บริษั ทฯ ผลิตเพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้ าและเพื่อเพิ่มมูล ค่าโดยรวมสูงสุ ดให้แ ก่
ผลิตภัณฑ์ที่ขาย การกาหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิด
ต่าง ๆ ที่ผลิตและจาหน่ายให้แก่ลูกค้า และส่วนผสมของน้ามันดิบที่บริษัทฯ ใช้ในการกลั่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถ
กลั่นน้ามันดิบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงสุดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการกลั่นน้ามันดิบจะทาให้
ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีความหลากหลาย (บางรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่า) และในปริมาณที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จะ
กาหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีกาไรขั้นต้นโดยรวมสูงสุด และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประเภทและปริมาณใกล้เคียง
กับที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดภายในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีบางส่วนที่ได้รับ
อนุญาตจากเชฟรอนนั้นถูกออกแบบเพื่อให้สามารถนาน้ามันดิบและวัตถุดิบที่หลากหลายมาผ่านกระบวนการกลั่น น้ามันดิบ
และวัตถุดิบเหล่านี้บางส่วนมีต้นทุนต่า เนื่องจากการนามาผ่านกระบวนการนั้นทาได้ยาก การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทาให้บริษัทฯ
มีความยืดหยุ่นในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนของวัตถุดิบลง
ด้วย ความสามารถที่สาคัญประการหนึ่งของบริษัทฯ คือการที่บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากน้ามันดิบ วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้ฐานข้อมูลน้ามันดิบของเชฟรอน ซึ่งเชฟรอนได้วิเคราะห์น้ามันดิบหลากหลายประเภทและ
จัดเก็บเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้ามันดิบที่แสดงการจัดหมวดหมู่ของคุณลักษณะของน้ามันดิบในแต่ละประเภท
บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้ในระบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program) ของเชฟรอน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ เลือกใช้
วัตถุดิบที่ใช้ในโรงกลั่นน้ามัน ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเพื่อเพิ่มค่ าการกลั่นสูงสุ ดที่จะได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “2.2.11(จ) การจัดหาและการขนส่งนามันดิบใน
ประเทศไทย”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ใช้หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (residue fluidized
catalytic cracker unit technology) ของ Stone & Webster International, Inc. สาหรับโครงการสาหรับปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อ
ว่าส่งผลให้การผลิตและความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีมูลค่าสูงขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถใช้วัตถุดิบหนักและ
ยากต่อกระบวนการกลั่นมากขึ้น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่มีความเชื่อถือได้มากขึ้นนั้น จะสามารถเพิ่มค่าการกลั่นโดยรวม
ของบริษัทฯ ได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “2.2.3(ค)(2) โครงการสาหรับปี 2557” และหัวข้อ “8.3.11
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสาหรับเทคโนโลยี ที่ใช้หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (License Agreement for Residue
Fluidized Catalytic Cracker Unit Technology) กับเชฟรอน”
16.2.4 อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Equivalent Distillation Capacity Utilized หรือ EDC Utilized)
อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) เป็นค่าที่อ้างอิงกับดัชนีที่โซโลมอนพัฒนาขึ้นเพื่อใช้วัด
ประสิทธิภาพว่าโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ใช้กาลังการกลั่น น้ามันจริงเท่าใด (แต่ไม่รวมการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ และการ
ตรวจสอบตามระยะที่กาหนด) โดยแสดงเป็นอัตราส่วนร้อยละ บริษัทฯ เชื่อว่าอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC
Utilized) เป็นวิธีตรวจวัดการใช้สินทรัพย์ที่ครอบคลุมกว่าอัตราการใช้กาลังผลิต (utilization rate) เนื่องจากมีการใช้วิธีถ่วง
น้าหนักและปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้กับแต่ละหน่วยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริงที่สูงจะแสดงให้เห็นว่า
บริษัทฯ เพิ่มการใช้สินทรัพย์ และสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายใน
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การดาเนินการแบบคงที่บนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในจานวนที่มากขึ้นได้ โดยทั่วไป หน่วยการผลิตต่าง ๆ สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีอัตราการใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้น
อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) ยังได้รับผลกระทบจากการหยุดโรงกลั่นน้ามันเพื่อการซ่อม
บารุงย่อยทั้งที่เป็นไปตามกาหนดการและนอกกาหนดการที่วางไว้ รวมถึงระยะเวลาที่ต้องลดกาลังการผลิตในช่วงที่มีการหยุด
โรงกลั่นดังกล่าว หรือในช่วงก่อนการกลับมาผลิตเต็มอัตราภายหลังจากที่ได้ปิดโรงกลั่น อนึ่ง โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มี
กาลังการผลิตสูงสุดที่สามารถรักษาระดับไว้ได้ที่ 165,000 บาร์เรลต่อวัน ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มี
การใช้จริง (EDC Utilized) ของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “3.1.2 การ
หยุดชะงักอย่างมีนัยสาคัญ ในการดาเนินงานของโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ อาจทาให้การผลิตของบริษัทฯ”
ข้อมูลจากการสารวจของโซโลมอน
อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized)(1) .....................................................
___________
(1)

91.9

อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) สาหรับปี 2557 รวมผลกระทบจากการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ จานวนสาม
โครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาหรับปี 2557 แต่ไม่ได้นับรวมผลกระทบที่เกิดจากการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ
ในช่วงต้นปี 2557 ทั้งนี้ หากไม่นับรวมผลกระทบจากการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ จานวนสามโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการสาหรับปี 2557 บริษัทฯ ประมาณการว่าอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) ของบริษัทฯ สาหรับปี 2557 จะ
เท่ากับร้อยละ 95.0

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ(1)

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) ........................................................
___________
(1)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2557
(ร้อยละ)
95.0

92.4

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2557
2558
(ร้อยละ)
90.3
97.5

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คานวณโดยอ้างอิงวิธีการที่ใช้โดยโซโลมอนสาหรับจัดทาดัชนีชี้วัดดังกล่าว โปรดพิจ ารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “คานิยาม”

บริษัทฯ มีการปิดโรงกลั่นเป็นครั้งคราวเพื่อซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการเพื่อดาเนินการแก้ไขหรือในกรณี
ฉุกเฉินซึ่งจะมิได้เป็นไปตามกาหนดการ บริษัทฯ มีแผนที่จะซ่อมบารุงรักษาครั้งใหญ่ตามกาหนดการทุก ๆ 5 ปีโดยประมาณ
โดยครั้งล่าสุดที่บริษัทฯ ซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ คือในช่วงต้นปี 2557 เป็นระยะเวลา 39 วัน เพื่อการบารุงรักษา
หลักและเพื่อทาการตรวจสอบ ตลอดจนการดาเนินการตามโครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มอุณ หภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air
pre-heater project) และการดาเนินการตามโครงการปรับปรุงความเชื่อถือได้ และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของหน่วยแตกโมเลกุล
ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU reliability project) เป็นระยะเวลา 59 วัน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ จึงส่งผลให้รายได้ในปี 2557 ลดลง
ในระหว่างที่มีการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ และเพื่อป้องกันมิให้มีการหยุดโรงกลั่นซึ่งมิได้เป็นไปตาม
กาหนดการ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะซ่อมบารุงประจาเป็นครั้งคราว โดยในระหว่างที่มีการซ่อมประจาเป็นครั้งคราวนี้ บริษัทฯ
จะปิดหน่วยกลั่นบางส่วน การซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการจะลดอัตราการใช้กาลังการผลิต แต่ขณะเดียวกัน ก็จะเพิ่ม
ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 25
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ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทางาน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดความเป็นไปได้ที่จะต้องปิดโรงกลั่นซึ่ง
มิได้เป็นไปตามกาหนดการในอนาคต หรือการที่เครื่องจักรขัดข้อง อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของหน่วยการผลิตของบริษัทฯ ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ (Reliability and Integrity Program) ที่ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะเกิดการขัดข้อง และการที่ต้องซ่อมบารุงนอกกาหนดการที่
วางไว้ อนึ่ง การต้องปิดหน่วยการผลิตบางหน่วยนอกกาหนดการที่วางไว้มักจะทาให้บริษัทฯ สูญเสียการผลิตและยอดขาย
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง อีกทั้งยังทาให้ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราวทั้งก่อนและระหว่างที่ปิดหน่วย
การผลิตนั้น บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
จากการต้องปิดหน่วยการผลิตนอกกาหนดการที่วางไว้ได้ด้วยการดาเนินงานในส่วนงานผลิตอื่น ๆ ต่อไป (บนสมมติฐานว่ามี
หน่วยการผลิตเพียงบางส่วนที่ต้องหยุดการผลิตในแต่ละครั้ง) และโดยเก็บชิ้นส่วนอะไหล่บางส่วนไว้เพื่อลดระยะเวลาที่ต้อง
ปิดโรงกลั่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2.2.3(ค) การบารุงรักษาโรงกลั่นนามัน” และหัวข้อ “3.1.13 บริษัทฯ
อาจไม่สามารถดาเนินโครงการในอนาคตได้สาเร็จภายในกาหนดเวลาและงบประมาณที่ตังไว้ หรืออาจไม่สามารถดาเนิน
โครงการดังกล่าวได้เลย”
16.2.5 กฎระเบียบที่รัฐบาลกาหนด
ในอดีตรัฐบาลเคยประกาศเพดานราคาขายปลีกและราคาขายส่งสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และรัฐบาลอาจจะมี
การประกาศดังกล่าวอีกในอนาคต โดยที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้ควบคุมราคาขายปลีกและราคาขายส่งของผลิตภัณฑ์หลาย
ประเภทด้วยการปรับอัตราภาษีและจานวนเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งรวมอยู่ในราคาขายปลีกและราคาขายส่ง โดย
ก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยควบคุมราคาหน้าโรงกลั่นของน้ามันดีเซล แม้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้เงินชดเชยเพื่อหักกลบกับผลขาดทุน
จากเพดานราคาหน้าโรงกลั่นนี้ แต่ในอนาคตรัฐบาลอาจไม่ให้เงินชดเชยดังกล่าวอีกก็เป็นได้
ปัจจุบัน รัฐบาลควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งรวมถึงราคาหน้าโรงกลั่น ราคาขายปลีก และราคาขายส่งของ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รัฐบาลกาหนดว่าโรงกลั่นน้ามันทุกรายรวมทั้งบริษัทฯ จะต้องจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ผู้ซื้อที่
ราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งเป็นราคาควบคุม อนึ่ง ยอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวคิดเป็นร้อยละ 3.2 ร้อยละ 2.9 ร้อยละ 2.9 และร้อยละ
2.8 ของยอดขายทั้งหมดสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 ตามลาดับ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้วางข้อกาหนดที่เป็นการจากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการส่งออกก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ การควบคุมราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่ต่ากว่าราคาที่ควรจะได้หากเป็นราคาตลาดแข่งขั นเสรี ทา
ให้รายได้ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านลบ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงพลังงานได้เริ่มมีแผนปฏิรูปโครงสร้าง
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยการยกเลิกการชดเชยราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดหนึ่งด้วยการเรียกเก็บเงินกองทุนสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอีกชนิดหนึ่ง (cross-subsidization) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มอัตราการเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
และภาษีสรรพสามิตสาหรับน้ามันดีเซลเพิ่มเติม การเพิ่มสัดส่วนการควบคุมราคาราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการลด
อัตราการเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและภาษีสรรพสามิตสาหรับน้ามันเบนซิน ทั้งนี้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากราคาเดิมซึ่งคิดจากอัตราส่วนระหว่างราคาในประเทศ (ซึ่งอยู่ที่
333 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน) และราคาตามสัญญารายเดือนของ Saudi Aramco (ราคาสัญญา Saudi) เป็นเท่ากับราคาสัญญา
Saudi ลบ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบในเชิงบวกกับบริษัทฯ เนื่องจากมีส่วนลดสาหรับ
ราคาสัญญา Saudi ที่ลดลงเมื่อเทียบกับนโยบายราคาแบบเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ประมาณการว่าหากปรับใช้ราคาสัญญา Saudi ลบ
20 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันกับยอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบริษัทฯ ในปี 2556 และปี 2557 ค่าการกลั่นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.61 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ 0.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตามลาดับ และจะทาให้บริษัทฯ มีกาไรในปี
ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 26

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจานวน 28.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจานวน 19.2 ล้า นดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ ทั้งนี้ การประมาณการ
ดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานและความไม่แน่นอนหลายประการซึ่งรวมถึง ราคาน้ามันดิบและระดับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเมื่อ
เทียบกับราคาน้ามันดิบ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือผลกระทบที่บริษัทฯ อาจจะได้รับใ น
อนาคตจากการปรับนโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังกล่าวและปัจจัยอื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น ราคาน้ามันดิบและระดับราคา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเมื่อเทียบกับราคาน้ามันดิบ อีกทั้งการที่รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายอื่น ๆ เกี่ยวกับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ซึ่ง อาจท าให้ ผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ฯ ในอนาคตได้ รับ ผลกระทบที่แ ตกต่ างจากที่ บ ริษั ท ฯ ประมาณการเกี่ย วกับ
ผลกระทบในอดีตไว้อย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังมีแนวโน้มที่จะปรับใช้แผนปฏิรูปโครงสร้างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่อไปในปี
2558 เพื่อเป็นการเปิดเสรีด้านการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและทาให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากยิ่งขึ้น โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “2.2.12 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย” และหัวข้อ “3.2.5 การแทรกแซงของรัฐบาลในการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ”
ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับมาตรฐานยูโร 4 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อกาหนดให้น้ามันเบนซินมี
ปริมาณกามะถันและสารเบนซีนลดลง และกาหนดให้น้ามันดีเซลมีปริมาณกามะถันลดลง หากกฎเกณฑ์ของรัฐบาลมีความ
เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การที่บริษัทฯ พยายามปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีผลเป็นการเพิ่มต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติอัด (compressed natural gas
หรือ CNG) ในยานพาหนะ ด้วยการลดภาษีและการควบคุมราคา ทั้งนี้ ระดับการควบคุมราคาได้ลดลงแล้วในช่วงหลัง แต่
ราคาของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติอัดสาหรับผู้บริโภคภายในประเทศยังคงต่ากว่าราคาตลาดในต่างประเทศ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ส่งเสริมการใช้ส่วนผสมพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น เอทานอล และไบโอดีเซล ในน้ามันเบนซินและ
น้ามันดีเซล โดยการกาหนดนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการชดเชยโดยกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง และในอนาคต
อาจมีการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อห้ามมิให้มีการใช้น้ามันเบนซินบางชนิดภายในประเทศ ซึ่งทาให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มปริมาณการ
ส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วไปยั ง ตลาดอื่ น โดยราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วอาจต่ ากว่ า ราคาในประเทศไทย ทั้ งนี้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติโดยผ่านความเห็นชอบของกระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะยกเลิกการใช้น้ามันเบนซิน
บางชนิดในอนาคต (รวมถึงน้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91) บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีการ
บั ง คั บ ใช้ ใ นอนาคตจะไม่ มี ผ ลกระทบในทางลบอย่ างมี นั ย สาคั ญ ต่ อ การจ าหน่ ายน้ ามั น เบนซิ น บางชนิ ด ของบริ ษั ท ฯ
ภายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับ
การปล่อยสารประกอบออกไซด์ของซัลเฟอร์ (sulfur oxide หรือ SOx) และสารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน (nitrogen
oxides หรือ NOx) จากทั้งขั้นตอนการผลิตน้ามันเชื้อเพลิงและการดาเนินการต่าง ๆ ในโรงกลั่นน้ามันเข้าสู่อากาศ ทั้งนี้
การใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เอทานอล และไบโอดีเซล ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดน้ามันเชื้อเพลิง หรือ การที่บ ริษัท ฯ
ไม่สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์บางชนิดภายในประเทศ หรือการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อการควบคุมการปล่อย
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มลพิษเข้าสู่อากาศที่มีความเข้มงวดมากขึ้น อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหั วข้อ “3.2.4 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือข้อกาหนด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ อาจทาให้บริษัทฯ ต้องมีความรับผิดอย่างมากหรือมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก”
16.2.6 การแข่งขัน
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ามันเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงในด้านการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดภายในประเทศ
สาหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ผลิตนั้น โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบ
กิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมหลักในประเทศอีกห้าราย ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมในประเทศซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ได้
เพิ่มกาลังการกลั่นน้ามันในช่วงทศวรรษ 1990 ในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
นั้นทาให้เกิดกาลังการผลิตส่วนเกิน (overcapacity) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สาคัญหลายรายการ ปัจจุบัน มีอุปทานส่วนเกิน
สาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดในตลาดภายในประเทศ ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ามันดีเซลและน้ามันเตา
อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ภายในประเทศสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมโดยส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น การที่ระดับของอุปสงค์
และอุปทานสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางรายการในตลาดภายในประเทศยังคงขาดสมดุลอยู่เช่นนี้จะทาให้เกิดแรงกดดัน
ด้านราคา โดยทาให้ราคาในตลาดภายในประเทศลดต่าลง และทาให้บริษัทฯ ต้องจาหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนเกินในตลาดส่ งออก
ซึ่งโดยปกติจะทากาไรได้น้อยกว่า
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ การแข่งขันในตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่าง
ประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจึงขึ้นอยู่กับราคาเป็นสาคัญ ซึ่งจะปรับขึ้นลงตามลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
ต้นทุนการขนส่ง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถแข่งขันโดยอาศัยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ และอาจไม่สามารถผลัก
ภาระด้านราคาที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคได้
16.2.7 ความสัมพันธ์กับเชฟรอน
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครื อของเชฟรอน บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการที่เชฟรอนสามารถจัดหา
น้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ในราคาที่แข่งขันได้ในตลาด บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากโอกาสในการซื้อ
สินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเข้าทาสัญญาไว้กับเชฟรอน รวมทั้งจากการที่เชฟรอนซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ที่ ผลิตได้ในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญตามข้อตกลงในสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์
และบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญและการให้ความช่วยเหลือของเชฟรอนทั้งใน
ด้านการดาเนินงานและด้านเทคนิค และการที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เชฟรอนเป็นเจ้าของได้
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงที่บริษัทฯ มีกับเชฟรอน และความเสี่ยงที่บริษัทฯ มี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากเชฟรอน หรือหากสัญญาที่จาเป็นต่อการดาเนินงานบางฉบับที่บริษัทฯ มีกับเชฟรอนถูกยกเลิก โปรดพิจารณา
“3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญ และบริษัทฯ จะ
พึ่งพาเชฟรอนในการจัดหานามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ ภายหลังจาก
ที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถ
ขายให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ” และ
หัวข้อ “3.1.4 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนสาหรับบริการสนับสนุนด้านต่าง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตาแหน่ง”
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16.2.8 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ
โดยการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานนั้นช่วยลดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท
ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องชาระเป็นเงินสกุลบาท การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับเงินดอลลาร์สหรัฐจะทาให้ต้นทุนของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในสกุลเงินบาท เมื่อคานวณเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรั ฐเพิ่มสูงขึ้น
และส่งผลกระทบด้านลบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้ง การเพิ่มขึ้นของความผันผวน
ของค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแปลงค่าเงินที่
ได้รับชาระจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งอยู่ในสกุลเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อนาไปชาระค่าน้ามันดิบและ
วัตถุ ดิบ อื่นที่ นาเข้ามาเพิ่ มมากขึ้ นเช่ นกัน นอกจากนี้ อัต ราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน บาทและเงิ นดอลลาร์ สหรัฐยั งได้รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศและนโยบายทางการเงินของประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทาธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ความผันผวน
และความไม่แน่นอนของค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
16.2.9 นโยบายการบัญชีหลัก
การรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจในการกลั่นผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในการจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ต้องจัดทาการประมาณการและสมมติฐานซึ่งจะกระทบจานวนสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งได้มีการรายงาน ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน อีกทั้งข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่
เสนองบการเงินดังกล่าว ข้อมูลสรุปต่อไปนี้ แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของ
บริษัทฯ ในการนานโยบายบัญชีเหล่านั้นมาใช้
(ก)

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการค้าในงบการเงินวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทฯ ดาเนินงานอยู่ (สกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน) ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่กาหนดให้กิจการต้องนาเสนองบการเงินในสกุลเงินบาท
(สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน) บริษัทฯ จึงนาเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้
วิธีการแปลงค่าตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
ณ วันสิ้นงวดบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม การรับรู้กาไร

ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 29

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

หรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ไว้ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือ
ขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย
(ข)

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดต่ากว่า ราคาทุนคานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก ส่วนมูลค่าสุทธิที่จะได้รั บประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็น เพื่อให้
สินค้านั้นสาเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย
การเลือกวิธีในการคานวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของ
โรงกลั่นเนื่องจากความผันผวนอย่างมากของราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินค้านั้น เช่นค่าอากรขาเข้า
ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทาประกอบด้วยค่า
วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผลิต แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม
บริษัทฯ ได้ทาการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่า สาหรับสินค้าล้าสมัย สินค้าเคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จาเป็น
(ค)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทฯ และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อเกิดค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่น ๆ ขึ้น บริษัทฯ จะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือ
ขาดทุน
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละ
ชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคาร........................................................................................................................................... 20-50 ปี
โรงกลั่น และอุปกรณ์ .................................................................................................................. 5-33 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ ................................................................................................ 5-25 ปี
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ ของ
สินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทันที
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ได้รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(ง)

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน มีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อ
มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้
เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคานวณจากจานวนสูงสุด
ระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด ซึ่งเป็นหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
ที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
บริษัทฯ จะทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการกลับบัญชีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปี 2558
บริษัทฯ ไม่มีการด้อยค่าของสินทรัพย์
(จ)

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในกาไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคานวณจากอัตราตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศไทย ที่บริษัทฯ ดาเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะ
ประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนากฎหมายภาษีอากรไป
ปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชาระภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้จานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
รับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และ
กฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตรา
ภาษีดังกล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีได้มีการจ่ายชาระ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะรับรู้
จานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่ างชั่วคราวของ
ผลขาดทุนจากการดาเนินการ ต้นทุนเงินกู้ยืมระยะยาว ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเสื่อม
ราคาสะสม เว้นแต่บริษัทฯ สามารถสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราว และการกลับรายการ
ผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะมีการหักลบกลบหนี้กันก็ต่อเมื่อบริษัทฯ
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกลบหนี้กับหนี้สินภาษีเงิน ได้ของงวดปัจจุบัน และ
ทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงาน
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เดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
(ฉ)

ผลประโยชน์พนักงาน
โครงการสมทบเงิน – กองทุนสารองเลียงชีพ บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่าย
สมทบตามที่ได้กาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาหนดพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจ่ายสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
โครงการผลประโยชน์ – ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุเพื่อจ่าย
ให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชน์พนักงานคานวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณการจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคานวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามอายุเงื่อนไขและ
ระยะเวลาใกล้เคียงกับจานวนหนี้สินดังกล่าวโดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการ
จากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อ งกับ
ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่เกิดสิทธิในการรับประโยชน์
(ช)

การสารองนามันดิบขันต่า
บริษัทฯ จัดหาน้ามันดิบมาจากโรงกลั่นน้ามันอื่น ๆ ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวบ้างเป็นครัง้ คราวเพื่อให้บริษัทฯ
มีปริมาณสารองน้ามันดิบเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าทางกฎหมาย และบริษัทฯ ก็ได้จัดหาน้ามันดิบให้โรงกลั่นน้ามันอื่น ๆ
ในประเทศไทยในลักษณะเดียวกันเพื่อให้โรงกลั่นน้ามันเหล่านั้นมีปริมาณสารองน้ามันดิบเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าทาง
กฎหมายเช่นกัน ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เรื่องปริมาณการสารองน้ามันดิบขั้นต่าจาก
ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 ของปริมาณน้ามันดิบที่ผลิตได้ระหว่างปี ทั้งนี้ ในการจัดหาหรือสารองน้ามันดิบในลักษณะนี้ บริษัทฯ
ดาเนินการโดยใช้วิธีการซื้อหรือขายน้ามันดิบโดยมีข้อตกลงที่จะขายคืนหรือซื้อคืน แล้วแต่กรณี ปริมาณน้ามันดิบที่จะซื้อคืน
หรือขายคืนนั้นจะเท่ากับปริมาณน้ามันดิบที่ได้ซื้อมาหรือขายไป การทารายการเหล่านี้ ไม่มีการถ่ายโอนน้ามันดิบแต่อย่างใด
หากแต่ต้องมีการดาเนินการปรับปรุงสินค้าคงเหลือเพื่อให้แสดงถึงปริมาณน้ามันดิบที่เป็นของบริษัทฯ
16.3

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

16.3.1 องค์ประกอบหลักของรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ก)

รายได้รวม
รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ
น้ามัน รายได้จากการขายที่สาคัญประกอบด้วยการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมุ่งเน้นที่น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเบนซิน
และน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามัน
เบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ามันเตา รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ก๊าซผสม C4 และรีฟอร์เมท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ยางมะตอยและกามะถัน
ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ (by-products) ที่ได้รับจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ส่วนเงินชดเชยจาก
การจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันเป็นเงินชดเชยที่บริษัทฯ ได้รับจากรัฐบาลผ่านกองทุ นน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อชดเชย
จากการที่รัฐบาลควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการขายเมื่อ ผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสาคัญของความเป็น
เจ้าของ
ทั้งนี้ ราคาขายของบริษัทฯ เป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตที่ใช้บังคับตลอดจนเงินส่งกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งถือ
เป็นรายการที่รวมอยู่ในราคาที่ขายให้ลูกค้าและนาส่งให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเงินชดเชยจากการจาหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามัน และอัตราส่วนร้ อยละของรายได้จากการขายดังกล่าวเทียบกับยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ
สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์ .......
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(1) ...........
ผลิตภัณฑ์เบา
แนฟทาเบา ...............................
น้ามันเบนซิน (พิเศษและ
ธรรมดา) ............................
รวมผลิตภัณฑ์เบา
ทั้งหมด.......................
น้ามันสาเร็จรูปกึ่งหนักกึ่ง
เบา
น้ามันดีเซล..............................
น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ....
รวมน้ามันสาเร็จรูปกึ่ง
หนักกึง่ เบา.................
ผลิตภัณฑ์หนัก
น้ามันเตา..................................
ยางมะตอย................................
รวมผลิตภัณฑ์หนัก
ทั้งหมด.......................

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2556

2557

2557

ยอดขาย

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ร้อยละ
ร้อยละ
ของ
ของ
ยอดขาย
ยอดขาย
ทั้งหมด ยอดขาย ทั้งหมด ยอดขาย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)

ยอดขาย

170.3
272.5

2.0
3.2

176.1
242.5

2.1
2.9

135.2
205.9

1.9
2.9

295.0

3.5

246.0

2.9

232.4

2,314.0

27.4

2,431.1

28.8

2,609.0

30.9

2,677.2

2,844.4
818.3

33.7
9.7

3,662.7

2558

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

99.3
162.9

1.9
3.1

106.7
113.7

2.6
2.8

3.3

186.5

3.5

111.9

2.7

2,158.5

30.7

1,687.2

31.6

1,223.1

29.9

31.7

2,390.9

34.0

1,873.7

35.1

1,335.1

32.6

3,073.0
684.0

36.4
8.1

2,506.4
417.1

35.6
5.9

1,816.9
307.2

34.0
5.8

1,636.2
238.9

40.0
5.8

43.4

3,756.9

44.5

2,923.5

41.6

2,124.1

39.8

1,875.1

45.8

835.6
80.9

9.9
1.0

679.5
87.8

8.1
1.0

504.9
83.7

7.2
1.2

397.2
62.5

7.4
1.2

231.4
61.6

5.7
1.5

916.5

10.9

767.3

9.1

588.6

8.4

459.7

8.6

293.0

7.2
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ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ก๊าซผสม C4.............................
น้ามันดิบ .................................
อื่น ๆ(2).......................................
รวมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ .......
รวมยอดขายทั้งหมด.......
_________________
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2556

2557

2557

ยอดขาย

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ร้อยละ
ร้อยละ
ของ
ของ
ยอดขาย
ยอดขาย
ทั้งหมด ยอดขาย ทั้งหมด ยอดขาย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)

ยอดขาย

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

8,444.8

100.0

8,436.5

100.0

7,034.6

100.0

2558

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

120.5
85.6
413.3
619.4

2.3
1.6
7.7
11.6

101.4
4.0
265.0
370.4

2.5
0.1
6.5
9.0

5,339.1

100.0

4,093.9

100.0

(1)

รวมถึงเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามัน

(2)

กามะถัน รีฟอร์เมท และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทาการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นกลางสาหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker
Feed Exchange) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ขันกลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล”

(ข)

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนขายโดยหลักประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบซึ่งได้แก่น้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ามัน
รวมถึงภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทย ตลอดจนเงินส่งกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงจากรายได้ในการขายในประเทศ และ
ก๊าซธรรมชาติที่จัดซื้อมาและต้นทุนอื่น ๆ ต้นทุนขายยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการกลั่นน้ามัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาและการวางแผน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการกลั่นน้ามัน และค่า
ตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการส่วนประกอบของต้นทุนขายของบริษัทฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในสินค้า
สาเร็จรูป .................................

3.5

2556

2557

ร้อยละของ
ร้อยละของ
ต้นทุนขายและ ต้นทุนขาย ต้นทุนขายและ ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการ และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการ และค่าใช้จ่าย
บริหารรวม(1) ในการบริหาร บริหารรวม(1) ในการบริหาร
(ล้านดอลลาร์สหรัฐยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)
0.0
ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 34

9.7

0.1

16.7

ร้อยละของ
ต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวม(1)

0.2

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ...
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ...........
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ..................
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ์ ...................................
ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ......................................
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน .....
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวม ..................
_________________
(1)

2556

2557

ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ต้นทุนขาย ต้นทุนขายและ ต้นทุนขาย ต้นทุนขายและ ต้นทุนขาย ต้นทุนขายและ
และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการ และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการ และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
ในการบริหาร บริหารรวม(1) ในการบริหาร บริหารรวม(1) ในการบริหาร บริหารรวม(1)
(ล้านดอลลาร์สหรัฐยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)
8,173.9
98.5
8,158.5
98.3
7,128.5
97.6
29.1
0.4
30.8
0.4
32.8
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

ร้อยละของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ จะมีความแตกต่างกับร้อยละของต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมที่คานวณมาจากสกุลเงินบาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557
ต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูป..................................
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป......................................
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ...............................................
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ....
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์................................
ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ............................
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน........................................

39.5
5,212.9
23.6
39.6
56.6
0.6
0.1

2558

ร้อยละของต้นทุน
ต้นทุนขายและ
ร้อยละของต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายใน ค่าใช้จ่ายในการ ขายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารรวม(1)
บริหาร
การบริหารรวม(1)
(ล้านดอลลาร์สหรัฐยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)
0.7
22.1
0.6
97.0
3,728.4
96.5
0.4
27.4
0.7
0.7
25.2
0.7
1.1
59.6
1.5
0.0
0.6
0.0
0.0
0.1
0.0

5,373.0
100.0
3,863.3
100.0
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ......................
_________________
(1)
ร้อยละของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ จะมีความแตกต่างกับร้อยละของต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมที่คานวณมาจากสกุลเงินบาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร

2556

ร้อยละของ
ต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวม(1)

2557

ร้อยละของ
ต้นทุนขาย ต้นทุนขายและ ต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการ และค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร บริหารรวม(1) ในการบริหาร
(ล้านบาท ยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)

ร้อยละของ
ต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวม(1)

การเปลี่ยนแปลงในสินค้า
สาเร็จรูป .................................
130.4
0.1
298.6
0.1
544.0
0.2
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ...
255,289.4
98.5
252,130.9
98.3
232,435.2
97.6
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ...........
906.2
0.3
953.0
0.4
1,070.5
0.4
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ..................
664.7
0.3
989.6
0.4
1,521.8
0.6
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ์ ...................................
2,094.7
0.8
2,159.0
0.8
2,489.7
1.0
ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
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
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน .....
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
259,119.9
100.0
256,557.7
100.0
238,093.1
100.0
บริหารรวม ..................
_________________
(1)
ร้อยละของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ จะมีความแตกต่างกับร้อยละของต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมที่คานวณมาจากสกุลเงินบาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557
ต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูป..................................
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป......................................
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ...............................................
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ....
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์................................
ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ............................
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน........................................
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ......................
_________________
(1)

1,241.0
169,576.7
771.0
1,297.8
1,840.1
20.8
3.1
174,750.4

2558

ร้อยละของต้นทุน
ต้นทุนขายและ
ร้อยละของต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายใน ค่าใช้จ่ายในการ ขายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารรวม(1)
บริหาร
การบริหารรวม(1)
(ล้านบาท ยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)
0.7
812.1
0.6
97.0
126,094.4
96.4
0.4
931.8
0.7
0.7
853.7
0.7
1.1
2,019.2
1.5
0.0
21.4
0.0
0.0
3.2
0.0
100.0
130,735.8
100.0

ร้อยละของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ จะมีความแตกต่างกับร้อยละของต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมที่คานวณมาจากสกุลเงินบาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

(ค)

กาไรขันต้น
กาไรขั้นต้นเท่ากับรายได้รวมหักด้วยต้นทุนขาย

(ง)

รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้ทางการเงินและรายได้อื่น เช่นรายได้จากการจัดเก็บสินค้าและค่าธรรมเนียมท่าเรือใน
การขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(จ)

กาไร (หรือขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไร (หรือขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับกาไร (หรื อขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินอื่นที่
ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดังกล่าวกับสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ
(ฉ)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ รวมถึงรายการขาดทุนจากการจาหน่ายหรือค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ที่เลิกใช้

(ช)

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินได้แก่ค่าธรรมเนียมผูกพันสินเชื่อ (commitment fees) ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลาย
แห่งในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ เบิกใช้ในปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ชาระคืนครบถ้วนแล้ว
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “16.8 หนีสิน – สินเชื่อ” ต้นทุนทางการเงินยังรวมถึงค่าธรรมเนียมสาหรับการ
ออกหนังสือค้าประกันโดยธนาคารแทนบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“16.12 รายการนอกงบดุล”
(ซ)

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ในงวดปัจ จุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี บริษัทฯ รับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
โดยใช้วิธีหนี้สิน ซึ่งเกิดจากผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ หรืออัตราภาษีที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดังกล่าวหรือมีการจ่ายชาระหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดังกล่าว อนึ่ง
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 23 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ร้อยละ 20 สาหรับแต่ละปี
สิ้นสุดปี 2556 และ 2557 และร้อยละ 20 สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 รัฐบาล
ประกาศขยายเวลาลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 20 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
16.3.2 ผลการดาเนินงาน
ตารางต่อไปนี้แสดงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในช่วงระยะเวลาที่แสดง
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแล้ว)
2555

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

2556

2557

2557

2558

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ของ
ของ
ของ
ของ
(1)
(1)
(1)
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้(1)
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นส่วนที่เป็นจานวนต่อหุ้น (ซึ่งมีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ) และร้อยละ)
ข้อมูลงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย ........................
8,362.9
เงินชดเชยจากการ
จาหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
81.9
และน้ามัน ...............................
รายได้รวม....................................
8,444.8
(8,252.4)
ต้นทุนขาย ....................................
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ..................
192.4
รายได้อื่น .....................................8.3
กาไรจากอัตรา
45.8
แลกเปลี่ยน .............................
กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ค่าใช้จ่าย .................................
246.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร.................
(43.4)
ค่าใช้จ่ายอื่น .................................
(0.6)
(0.2)
ต้นทุนทางการเงิน ........................
กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ..................
202.3
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติ
(46.9)
บุคคล .....................................
กาไร (ขาดทุน) สาหรับ
ปี/งวด .....................................
155.4
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
พื้นฐาน(2) ................................
0.04

ร้อยละ
ของ
รายได้(1)

99.0

8,371.1

99.2

6,985.4

99.3

5,296.7

99.2

4,092.1

100.0

1.0
100.0
(97.7)
2.3
0.1

65.3
8,436.5
(8,275.1)
161.3
8.3

0.8
100.0
(98.1)
1.9
0.1

49.2
7,034.6
(7,275.5)
(240.9)
6.7

0.7
100.0
(103.4)
(3.4)
0.1

42.4
5,339.1
(5,354.6)
(15.5)
5.0

0.8
100.0
(100.3)
(0.3)
0.1

1.8
4,093.9
(3,838.2)
255.7
6.4

0.0
100.0
(93.8)
6.2
0.2

0.5

12.5

0.1

28.9

0.4

25.7

0.5

12.7

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)

15.2
(18.3)
(5.7)
(0.6)

0.3
(0.3)
(0.1)
(0.0)

274.7
(25.1)
(0.4)
(0.1)

6.7
(0.6)
(0.0)
(0.0)

2.4

154.4

1.8

(238.0)

(3.4)

(9.5)

(0.2)

249.2

6.1

(0.6)

(25.8)

(0.3)

44.0

0.6

1.1

0.0

(56.0)

(1.4)

1.8

128.6

1.5

(194.1)

(2.8)

(8.4)

(0.2)

193.2

4.7

(0.00)

-

0.05

-

0.03

(0.05)

(1)

ร้อยละของรายได้ในตารางผลการดาเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีความแตกต่างกับร้อยละของรายได้ที่คานวณมาจากสกุลเงิน
บาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

(2)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการนากาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปีหรืองวดนั้นมาหารด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วในระหว่างปีหรืองวดดังกล่าว
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

2555
2556
2557
2557
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
(1)
(1)
(1)
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้(1)
(หน่วยเป็นล้านบาท ยกเว้นส่วนที่เป็นจานวนต่อหุ้น (ซึง่ มีหน่วยเป็นบาท) และร้อยละ)
ข้อมูลงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย ........................
260,826.7
เงินชดเชยจากการ
จาหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและ
น้ามัน .....................................
2,549.5
รายได้รวม....................................
263,376.1
ต้นทุนขาย ....................................
(257,763.6)
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ..................
5,612.5
รายได้อื่น .....................................
257.8
กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน .............................
1,431.6
กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ค่าใช้จ่าย .................................
7,301.9
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร.................
(1,356.2)
ค่าใช้จ่ายอื่น .................................
(19.9)
ต้นทุนทางการเงิน ........................(5.3)
กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ..................
5,920.5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติ
บุคคล .....................................
(1,435.7)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
สาหรับปี / งวด........................
4,484.8
กาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน ...........................
(1,296.2)
กาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับ
ปี / งวด – สุทธิจาก
ภาษี ........................................
(1,296.2)
กาไร (ขาดทุน)
3,188.6

2558
ร้อยละของ
รายได้(1)

99.0 258,690.7

99.2 227,712.4

99.3 172,267.1

99.2 138,256.3

100.0

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 1,387.5
100.0 173,654.6
(103.4) (174,153.6)
(3.4) (499.1)
0.1
163.2

0.8
61.1
100.0 138,317.4
(100.3) (129,881.2)
(0.3) 8,436.2
0.1
213.7

0.0
100.0
(93.9)
6.1
0.2

0.5

379.5

2.8
(0.5)
(0.0)
(0.0)

0.1

943.1

0.4

836.7

0.5

465.9

0.3

5,628.2
(824.6)
(26.7)
(7.4)

2.2 (6,739.5)
(0.3) (864.9)
(0.0) (186.2)
(0.0)
(19.0)

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

500.8
(596.8)
(186.1)
(19.0)

0.3
(0.3)
(0.1)
(0.0)

9,115.8
(854.6)
(12.4)
(3.9)

6.6
(0.6)
(0.0)
(0.0)

2.2

4,769.5

1.8 (7,809.7)

(3.4)

(301.1)

(0.2)

8,244.8

6.0

(0.5)

(792.3)

1,442.3

0.6

33.8

0.0 (1,862.9)

(1.3)

1.7

3,977.1

1.5 (6,367.4)

(2.8)

(267.4)

(0.2)

6,381.9

4.6

(0.5)

3,442.9

1.3

0.0

(786.5)

(0.5)

3,931.7

2.8

(0.5)
1.2

3,442.9
7,420.0

1.3
96.1
2.8 (6,271.3)

(0.5) 3,931.7
(0.6) 10,313.6

2.8
7.5

(0.3)

96.1
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

2555
2556
2557
2557
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
(1)
(1)
(1)
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้(1)
(หน่วยเป็นล้านบาท ยกเว้นส่วนที่เป็นจานวนต่อหุ้น (ซึง่ มีหน่วยเป็นบาท) และร้อยละ)
เบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี / งวด .......................
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
พื้นฐาน(2) ................................1.09

0.97

(1.55)

(0.07)

2558
ร้อยละของ
รายได้(1)

1.55

(1)

ร้อยละของรายได้ในตารางผลการดาเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีความแตกต่างกับร้อยละของรายได้ที่คานวณมาจากสกุลเงิน
บาทเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

(2)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการนากาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปีหรืองวดนั้นมาหารด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วในระหว่างปีหรืองวดดังกล่าว

16.3.3 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557
(ก)

รายได้รวม
สาหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวั น ที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษั ทฯ มี รายได้ รวมเท่ ากับ 4,093.9 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
(138,317.4 ล้านบาท) โดยลดลงร้อยละ 23.3 จากรายได้รวมจานวน 5,339.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (173,654.6 ล้านบาท) สาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงร้อยละ 22.7 หรือจาก 5,296.7 ล้าน
ดอลลาร์ สหรั ฐ (172,267.1 ล้ า นบาท) ในงวดเก้ าเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557 เป็ น 4,092.1 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
(138,256.3 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ
น้ามันที่มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 95.6 จาก 42.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,387.5 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557 เป็น 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (61.1 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
รายได้จากการขายลดลงเนื่องจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งแปรผันตามราคา
น้ามันดิบ (เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอ้างอิงกับราคาน้ามันดิบ ) โดยราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 32.8 จาก 119.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
เป็น 80.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลง
ของราคา MOPS เนื่องจากราคาน้ามันดิบในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ งวด
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ทั้งนี้ ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เนื่องจาก
การผลิตน้ามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ามันเพื่อการส่งออก (non-OPEC) นั้นมีปริมาณ
มากเกินความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ นั้นถูกหักกลบบางส่วนโดยการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณการขายโดยรวมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 หรือคิดเป็น 51.1 ล้าน
บาร์เรลในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เมื่อเทียบกับ 44.7 ล้านบาร์เรลในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
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2557 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่ต่าเนื่องจากการหยุดโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ในช่วงต้นปี 2557 เพื่อดาเนินการตาม
โครงการสาหรับปี 2557
บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาขายซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด
กับราคาขายหน้าโรงกลั่นซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาลซึ่งมีค่าน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม หากราคาขายหน้าโรงกลั่นซึ่งถูกควบคุมโดย
รัฐบาลมีค่ามากกว่าราคาขายซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด บริษัทฯ จะต้องนาส่งเงินส่วนต่างดังกล่าวเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ เงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันที่ลดลงอย่างมากในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
เทียบกับในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีสาเหตุหลักจาก (1) การที่รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 จากโครงสร้างเดิมที่ราคาขายหน้าโรงกลั่นซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาลเป็นราคา
ที่ต่ากว่าราคาขายที่บริษัทฯ จะได้รับซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด จึงทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยจากส่วนต่างดังกล่าวสาหรับ
เดือนมกราคม 2558 เท่านั้น และ (2) ราคาตลาดของก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเดือนมกราคม 2558 มีค่าต่ากว่าในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 จึงส่งผลให้เงินชดเชยเฉลี่ยต่อตันที่บริษัทฯ ได้รับในเดือนมกราคม 2558 มีค่าน้อยลง ทั้งนี้
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาทัง้ ในส่วนราคาควบคุมหน้าโรงกลั่น และราคาขายที่โรง
กลั่นน้ามันจะได้รับ ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด โดยรัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคาขายหน้าโรงกลั่นของก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ่งถูก
ควบคุมและกาหนดโดยรัฐบาลให้สูงขึ้น และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาขายที่บริษัทฯ จะได้รับซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด จึงทาให้
บริษัทฯ ต้องนาส่งเงินส่วนต่างดังกล่าวเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินชดเชยจากการจาหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเงินส่วนต่างที่บริษัทฯ ต้องนาส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนั้น จะถูกบันทึกรวมอยู่ในต้นทุนขายของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งได้
รวมอยู่ในรายได้จากการขาย
(ข)

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 28.3 เป็น 3,838.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (129,881.2 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จากเดิม 5,354.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (174,153.6 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557 สาเหตุที่สาคัญเนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาเฉลี่ยของน้ามันดิบเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.8 จาก 113.13 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรลในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มาอยู่ที่ 60.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งสอดคล้องกับราคาอ้างอิงเฉลี่ยโดย MOPS สาหรับน้ามันดิบในดูไบ ซึ่งปรับตัวลดลงเป็น 54.38
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จาก 103.97 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่ลดลงนั้นถูกหักกลบบางส่วนจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งบริษัทฯ มี
การดาเนินการผลิตลดลงเนื่องจากต้องหยุดโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ เพื่อดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557 ทั้งนี้
ต้นทุนขายของบริษัทฯ เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมดลดลงจากร้อยละ 100.3 สาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นร้อยละ 93.8 สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
จากต้นทุนน้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(ค)

กาไร (ขาดทุน) ขันต้น
ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 255.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,436.2
ล้านบาท) เทียบกับที่บริษัทฯ ขาดทุนขั้นต้น 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (499.1 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557 ทั้งนี้ เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละเปรียบเทียบกับรายได้รวม ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มี
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กาไรขั้นต้นร้อยละ 6.2 เทียบกับในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งขาดทุนขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 0.3
เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละเปรียบเทียบกับรายได้รวม โดยการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 มีสาเหตุหลักมาจาก (1) การซ่อมบารุงโรงกลั่นน้ามันอื่นภายในประเทศและอัตรากาลังการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่มี
การหยุดโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ตามกาหนดเพื่อดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557 (2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ
บริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าต้นทุนน้ามันดิบของบริษัทฯ โดยในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของบริษัทฯ นั้นปรับตัวลดลงเพียงร้อยละ 32.8 ในขณะที่ต้นทุนน้ามันดิบของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมการ
กลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ปรับตัวลดลงถึงร้ อยละ 45.3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและต้นทุนน้ามันดิบของบริษัทฯ ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
และ (3) การกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 75.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (2,476.8 ล้านบาท) ซึ่งส่งผลทาให้ต้นทุนขายทางบัญชีในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ลดลง
ทั้งนี้ การกลับรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ที่คานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักมี
มูลค่าต่ากว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยของบริษัทฯ มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเนื่ องจากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับยังคงมีมูลค่าสูงกว่า
ราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 20.3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (712.3 ล้านบาท) เนื่องจากราคาน้ามันในช่วงดังกล่าวได้มีการปรับตัวลดลงจากกาลังการผลิตน้ามันดิบที่ยังคง
มากกว่าความต้องการน้ามันดิบ ทาให้ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงในอัตราที่มากกว่าการลดลง
ของต้นทุนน้ามันดิบของบริษัทฯ ซึ่งคานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักซึ่งเป็นวิธีทางบัญชี โดยราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลง
คิดเป็นร้อยละ 16.7 จาก 85.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 70.8 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรลในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งสอดคล้องกับราคาน้ามันดิบดูไบที่ปรับตัวลดลงในงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าการกลั่นในหัวข้อ “16.2.1 ค่าการกลั่น”
(ง)

รายได้อื่น
ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 รายได้อื่นของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 26.6 เป็น 6.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (213.7 ล้านบาท) จากเดิม 5.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (163.2 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
(จ)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของของบริษทั ฯ ลดลงร้อยละ 50.7 เป็น 12.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (465.9 ล้านบาท) ในงวด
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จากเดิม 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (836.7 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2557 โดยสาเหตุที่สาคัญมาจากมูลค่าของลูกหนี้ในสกุลเงินบาทปรับตัวลดลงเนื่องจากมูลค่าของเงินบาทมีการอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาทที่มีการแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557
(ฉ)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 36.8 เป็น 25.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (854.6 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จากเดิม 18.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (596.8 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
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2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการตัดจาหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุอื่นที่ล้าสมัย (obsolete spare
parts) และค่าที่ปรึกษาในการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เมื่อ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 0.6 ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
0.3 ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่
รายได้รวมในช่วงเวลาดังกล่าวปรับตัวลดลงร้อยละ 23.3 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ที่ปรับตัวลดลง
(ช)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 93.5 เป็น 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (12.4 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 จาก 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (186.1 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีสาเหตุ
สาคัญมาจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์บางส่วน ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อันเนื่องมาจากโครงการสาหรับ
ปี 2557
(ซ)

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงเป็น 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.9 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 เทียบกับ 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (19.0 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีสาเหตุหลัก
เนื่องมาจากในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ในขณะที่ในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจากการที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินกู้ระยะสั้นในระหว่างงวด
และได้ชาระคืนครบถ้วนแล้ว
(ฌ)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทฯ เท่ากับ 249.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,244.8 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 เทียบกับในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ขาดทุนเท่ากับ 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(301.1 ล้านบาท) เนื่องจากสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
(ญ)

(ค่าใช้จ่าย)/รายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 56.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,862.9 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 เทียบกับรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (33.8 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(ฎ)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไรสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของบริษัทฯ เท่ากับ 193.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,381.9 ล้าน
บาท) เทียบกับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ขาดทุนเท่ากับ 8.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (267.4 ล้านบาท)
ทั้งนี้ ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนสาหรับงวดเท่ากับ 17.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (609.0 ล้าน
บาท) เนื่องจากสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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16.3.4 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ก)

รายได้รวม
ในปี 2557 บริษัทฯ บันทึกรายได้ รวมเท่ากับ 7,034.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (229,325.4 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 16.6
จากรายได้รวมจานวน 8,436.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (260,724.7 ล้านบาท) ในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการ
ขายที่ลดลงร้อยละ 16.6 หรือจาก 8,371.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (258,690.7 ล้านบาท) ในปี 2556 เป็น 6,985.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (227,712.4 ล้านบาท) ในปี 2557 และเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันมีสัดส่วนลดลงร้อยละ
24.6 จาก 65.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,034.0 ล้านบาท) ในปี 2556 เป็น 49.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,613.0 ล้านบาท) ในปี 2557
รายได้จากการขายลดลงเนื่องจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งแปรผันตาม
ราคาน้ามันดิบ (เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอ้างอิงกับราคาน้ามันดิบ ) โดยราคาขายเฉลี่ย ของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 8.4 จาก 123.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2556 เป็น 112.64 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล ในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาน้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้ ราคาน้ามันดิบ
ในตลาดโลกปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เนื่องจากการผลิตน้ามันโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ามันเพื่อการส่งออก (non-OPEC) นั้นมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด อีกทั้งรายได้จากการขาย
ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเนื่องจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ โดยรวมลดลงร้อยละ 8.9 เป็น 62.5
ล้านบาร์เรลในปี 2557 เมื่อเทียบกับ 68.6 ล้านบาร์เรลในปี 2556 เนื่องจากการหยุดโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ในช่วงต้นปี
2557 เพื่อดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557
เงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันลดลงเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดจานวนเงินชดเชยลง
เพื่อทดแทนราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดที่รัฐบาลควบคุมอยู่ ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคา
หน้าโรงกลั่นของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งทาให้ช่วงต่างระหว่างราคาที่ควบคุมโดยรัฐบาลและราคาตลาดปรับตัวลดลงและ
ทาให้ปริมาณเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงตาม
(ข)

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษทั ฯ ลดลงร้อยละ 12.1 เป็น 7,275.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (237,228.2 ล้านบาท) ในปี 2557 จากเดิม
8,275.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (255,733.1 ล้านบาท) ในปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ
บริษัทฯ ที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ต้องหยุดโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ เพื่อดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557 ราคาเฉลี่ย
ของน้ามันดิบปรับตัวลดลงร้อยละ 5.7 เป็น 109.64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2557 จากเดิม 116.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใน
ปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับราคาอ้างอิงเฉลี่ยโดย MOPS สาหรับน้ามันดิบในดูไบที่ปรับตัวลดลงเหลือ 96.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรลในปี 2557 จาก 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2556 ต้นทุนขายที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ามันดิบ
ปรับตัวลดลงทั่วโลก ทั้งนี้ ต้นทุนขายของบริษทั ฯ เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 103.4 ในปี
2557 จากร้อยละ 98.1 ในปี 2556 เนื่องจากราคาขายของบริษัทฯ ลดลงในอัตราที่มากกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนของน้ามันดิบของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ ต้นทุนขายของบริษัทฯ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือทั้งที่เป็นรายการเงินสดและ
ไม่ใช่เงินสดซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เนื่องจากการปรับตัวลดลงของต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของราคาน้ามันดิบในช่วงเวลาดังกล่าว
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(ค)

กาไร (ขาดทุน) ขันต้น
ในปี 2557 บริษัทฯ ขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 240.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,902.8 ล้านบาท) เทียบกับในปี 2556 ที่บริษัทฯ
มีกาไรขั้นต้น 161.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,991.6 ล้านบาท) ทั้งนี้ เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละเปรียบเทียบกับรายได้รวมของปี
2557 บริษัทฯ ขาดทุนขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 3.4 เทียบกับในปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 1.9 โดยการลดลง
ของกาไรขั้นต้นเป็นผลขาดทุนขั้นต้นในปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในปี 2557 มีค่าติดลบจากที่มีค่า
เป็นบวกในปี 2556 สาเหตุหลักเป็นเพราะการขาดทุนจากมูลค่าของสินค้าคงเหลืออย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากราคาน้ามันใน
ตลาดโลกลดลงในช่วงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2557 และการลดอัตรากาลังการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ ในปี 2557 จากการหยุดโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ตามกาหนดช่วงต้นปี 2557 เพื่อดาเนินการตามโครงการสาหรับปี
2557 เทียบกับอัตรากาลังการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ในปี 2556 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าการกลั่น
ในหัวข้อ “16.2.1 ค่าการกลั่น”
(ง)

รายได้อื่น
ในปี 2557 รายได้อื่นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.1 เป็น 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (220.1 ล้านบาท) จากเดิม
8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (257.1 ล้านบาท) ในปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงรายได้จากดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากบัญชี
เงินฝากธนาคาร ซึ่งบางส่วนได้ถูกหักกลบกับการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาน้ามัน
(จ)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 132.1 เป็น 28.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (943.1 ล้านบาท) ในปี
2557 จากเดิม 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (379.5 ล้านบาท) ในปี 2556 โดยสาเหตุที่สาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่าของเงิน
ดอลลาร์สหรัฐที่มาจากลูกหนี้สกุลเงินบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในปี 2557
(ฉ)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 เป็น 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (864.9 ล้านบาท) ในปี
2557 จากเดิม 26.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (824.6 ล้านบาท) ในปี 2556 อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เมื่อคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละเปรียบเทียบกับรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.4 ในปี 2557 จากเดิมร้อยละ 0.3 ในปี 2556
(ช)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 587.3 เป็น 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (186.2 ล้านบาท) ในปี 2557 จาก 0.8
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (26.7 ล้านบาท) ในปี 2556 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เลิกใช้ในปี 2557 อัน
เนื่องมาจากโครงการสาหรับปี 2557
(ซ)

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (19.0 ล้านบาท) ในปี 2557 จาก 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(7.4 ล้านบาท) ในปี 2556 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นในปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ชาระคืน
ครบถ้วนแล้วและค่าธรรมเนียมสาหรับการออกหนังสือค้าประกันโดยธนาคารแทนบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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(ฌ)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 238.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,809.7 ล้านบาท) ในปี 2557 จากเดิมที่บริษัทฯ
มีกาไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 154.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,769.5 ล้านบาท) ในปี 2556 เนื่องจากสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
(ญ)

(ค่าใช้จ่าย)/รายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ มีรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 44.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,442.3 ล้ านบาท) ในปี 2557 จากเดิม
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 25.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (792.3 ล้านบาท) ในปี 2556 รายได้ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลดังกล่าวนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ขาดทุนจากการดาเนินการในปี 2557 และคาดว่าจะสามารถนามาใช้ในการ
ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในอนาคต
(ฎ)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ในปี 2557 บริษัทฯ ขาดทุนเท่ากับ 194.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,367.4 ล้านบาท) จากเดิมที่บริษัทฯ มีกาไรเท่ากับ
128.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,977.1 ล้านบาท) ในปี 2556 เนื่องจากสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
16.3.5 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ก)

รายได้รวม
ในปี 2556 บริษัทฯ บันทึกรายได้รวมเท่ากับ 8,436.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (260,724.7 ล้านบาท) โดยลดลงเล็กน้อยคิด
เป็นร้อยละ 0.1 จากรายได้รวมจานวน 8,444.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (263,376.1 ล้านบาท) ในปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจากการที่
เงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันลดลงร้อยละ 20.3 จาก 81.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,549.5 ล้านบาท)
ในปี 2555 เป็น 65.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,034.0 ล้านบาท) ในปี 2556 ซึ่งบางส่วนได้ถูกหักกลบโดยรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.1 จาก 8,362.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (260,826.7 ล้านบาท) ในปี 2555 เป็น 8,371.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (258,690.7 ล้านบาท)
ในปี 2556
เงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันลดลงเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดเงินชดเชยลงเพื่อ
ทดแทนกับการที่รัฐบาลควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าว ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคา
หน้าโรงกลั่นของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งทาให้ช่วงต่างระหว่างราคาที่ควบคุมโดยรัฐบาลและราคาตลาดปรับตัวลดลงและทา
ให้ปริมาณเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงตาม
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการขายโดยรวมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ร้อยละ 1.8 เป็น 68.6 ล้านบาร์เรลในปี 2556 เมื่อเทียบกับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในช่วงปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 67.4 ล้าน
บาร์เรล อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายส่วนหนึ่งถูกหักกลบกับราคาขายเฉลี่ยของน้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน น้ามันดีเซล และน้ามันเตา ในปี 2556 ที่ลดลงเท่ากับร้อยละ 3.4 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 8.6 ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในปี 2555 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ราคาน้ามันดิบลดลงในปี 2556 เมื่อ
เทียบกับปี 2555 โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์”
(ข)

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 เป็น 8,275.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (255,733.1 ล้านบาท) ใน
ปี 2556 จากเดิม 8,252.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (257,763.6 ล้านบาท) ในปี 2555 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากปริมาณการขาย
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ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ทั้งนี้ ราคาโดยเฉลี่ยที่บริษัทฯ ซื้อน้ามันดิบลดลงร้อยละ
2.7 เป็น 116.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2556 จากเดิม 119.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสอดคล้องกับราคาอ้างอิง
เฉลี่ยโดย MOPS สาหรับน้ามันดิบในดูไบ ซึ่งปรับตัวลดลงเป็น 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2556 จาก 109.05
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2555 ทั้งนี้ ต้นทุนขายของบริษัทฯ เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 98.1 ในปี 2556 จากร้อยละ 97.7 ในปี 2555 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของบริษัทฯ มีการปรั บตัวลดลงเมื่อ
เทียบกับต้นทุนขายของบริษัทฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
(ค)

กาไรขันต้น
กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.1 เหลือ 161.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,991.6 ล้านบาท) ในปี 2556
จาก 192.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,612.5 ล้านบาท) ในปี 2555 ทั้งนี้ กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ
เปรียบเทียบกับรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 1.9 ในปี 2556 เทียบกับร้อยละ 2.3 ในปี 2555 โดยการลดลงของกาไรขั้นต้นในปี
2556 มีสาเหตุหลักมาจากค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่ลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักเป็น
เพราะอุปทานส่วนเกินของผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ามัน รวมทั้งอุปสงค์ที่ลดลงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสงค์ของ
น้ามันเบนซินและน้ามันเตา นอกจากนี้ การที่โรงกลั่นน้ามันในประเทศซาอุดิอาระเบียเริ่มดาเนินการผลิตในปี 2556 ยังมีส่วน
ทาให้มีอุปทานส่วนเกินของผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ามันในภูมิภาค โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าการกลั่นใน
หัวข้อ “16.2.1 ค่าการกลั่น”
(ง)

รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (257.1 ล้านบาท) ในปี 2556 และ 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(257.8 ล้านบาท) ในปี 2555
(จ)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 72.8 เป็น 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (379.5 ล้านบาท) ในปี 2556 จาก
เดิม 45.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,431.6 ล้านบาท) ในปี 2555 โดยมีสาเหตุที่สาคัญมาจากการลดลงในมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
ที่มาจากรายการลูกหนี้ที่เป็นสกุลเงินบาทเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2556
(ฉ)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 38.6 เป็น 26.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (824.6 ล้านบาท) ในปี
2556 จากเดิม 43.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,356.2 ล้านบาท) ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เมื่อคิดเป็นสัดส่วน
เปรียบเทียบกับรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 0.3 ในปี 2556 จากร้อยละ 0.5 ในปี 2555 การปรับตัวลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลัก
มาจากการตั้งสารองภาษีศุลกากรในปี 2555 แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 2556
(ช)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 เป็น 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (26.7 ล้านบาท) ในปี 2556 จาก 0.6
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (19.9 ล้านบาท) ในปี 2555 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการตัดจาหน่ายอุปกรณ์ที่เลิก
ใช้แล้ว
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(ซ)

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 0.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7.4 ล้านบาท) ในปี 2556 จาก 0.16 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (5.3 ล้านบาท) ในปี 2555 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมผูกพันสินเชื่อ (commitment
fees) สาหรับสัญญาวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้เข้าทา
(ฌ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีกาไรก่อนภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 23.7 เป็น 154.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,769.5 ล้านบาท) ในปี 2556
เทียบกับกาไรก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทฯ จานวน 202.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,920.5 ล้านบาท) ในปี 2555 เนื่องจากสาเหตุ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
(ญ)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงร้อยละ 45.0 เท่ากับ 25.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (792.3 ล้านบาท) ในปี
2556 จากเดิมบริษัทฯ มีรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 46.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,435.7 ล้านบาท) ในปี 2555 การลดลง
ของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีกาไรที่ต้องเสียภาษีลดลงในปี 2556 และมีการ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รั บสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจานวน 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (386.3 ล้านบาท) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2556 เมื่อเทียบกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทฯ ได้รับจานวน 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (29.1 ล้านบาท) ในปี 2555 โดยภายใต้สิทธิประโยชน์
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกาไรสุทธิจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
(ฎ)

กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปีลดลงร้อยละ 17.3 เหลือ 128.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,977.1 ล้านบาท) ในปี 2556 จากเดิม 155.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (4,484.8 ล้านบาท) ในปี 2555 เนื่องจากสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
16.4

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

16.4.1 สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จานวน 1,793.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (65,502.0 ล้านบาท) โดย
ลดลงร้อยละ 13.3 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจานวน 2,068.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (68,476.9 ล้านบาท)
โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข) สินค้าคงเหลือ และ (ค) ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.9 ร้อยละ 17.7 และร้อยละ 16.6 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จานวน 2,068.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (68,476.9 ล้านบาท) โดย
ลดลงร้อยละ 24.9 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีจานวน 2,753.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (90,692.6 ล้านบาท)
โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข) สินค้าคงเหลือ และ (ค) ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.3 ร้อยละ 19.5 และร้อยละ 18.8 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จานวน 2,753.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (90,692.6 ล้านบาท) โดย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีจานวน 2,745.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (84,488.7 ล้านบาท)
โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข) สินค้าคงเหลือ และ (ค) ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.0 ร้อยละ 27.0 และร้อยละ 24.4 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
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(ก)

สินทรัพย์หมุนเวียน

(1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 70.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,571.0
ล้านบาท) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (284.9 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 จากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีจานวน 69.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,286.1 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากกระแส
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดาเนินงาน 461.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (15,522.3 ล้านบาท) ในขณะที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 447.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (14,863.0 ล้านบาท) และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการ
ลงทุน 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (277.2 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์และการรักษา
สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 69.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,286.1
ล้านบาท) โดยลดลงประมาณ 33.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,094.1 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 จากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจานวน 102.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,380.2 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากกระแส
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 60.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,855.7 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และ
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 52.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,723.1 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
โครงการปรับปรุงความเชื่อถือได้ และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU reliability
project) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP recovery project) และโครงการหน่วยเพิ่มอุณหภูมิ
ของอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air pre-heater project) ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน 78.0
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,525.9 ล้านบาท)
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 102.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,380.2 ล้าน
บาท) โดยลดลงประมาณ 143.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,183.8 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 58.2 จากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจานวน 246.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,564.0 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากกระแสเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 145.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,461.8 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น กระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 109.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,378.2 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุงความเชื่อถือได้
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU reliability project) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP recovery project) และโครงการหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air preheater project) ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน 113.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,509.8 ล้านบาท)
(2)
สินค้าคงเหลือ
บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 317.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,590.1 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 86.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,787.6 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 21.5 จากสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ที่มีจานวน 404.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (13,377.7 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้าคงเหลือที่ลดลงเหลือ 6.0
ล้านบาร์เรล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จาก 6.6 ล้านบาร์เรลในปี 2557 เนื่องจาก (1) การลดลงของปริมาณน้ามันดิบในถังน้ามัน
ของบริษัทฯ และน้ามันสาเร็จรูปจานวน 1.7 ล้านบาร์เรล และ 0.1 ล้านบาร์เรล ตามลาดับ ซึ่งส่วนหนึ่งถูกหักกลบด้วยปริมาณ
น้ามันดิบระหว่างทาง ที่เพิ่มขึ้นจานวน 1.2 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ ในการดาเนินการปกตินั้น บริษัทฯ จะสั่งซื้อน้ามันดิบในแต่ละ
เดือนในปริมาณที่เ หมาะสมกับปริมาณการผลิตและปริมาณการขายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ
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สิ้นงวดบัญชี หรือวันใดวันหนึ่ง อาจมีความผันผวน ขึ้นอยู่กับกาหนดเวลาของการส่งมอบน้ามันดิบของบริษัทฯ ซึ่งมีปริมาณ
ที่สูงในการส่งมอบในแต่ละครั้ง และ (2) การลดลงของราคาเฉลี่ยของสินค้าคงเหลืออย่างมากในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 โดยมีค่าเท่ากับ 49.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของ
สินค้าคงเหลือที่ 57.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องมาจากการลดลงของราคาน้ามันในตลาดโลก
บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 404.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (13,377.7 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 340.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,137.5 ล้านบาท) หรือคิดเป็ นร้อยละ 45.7 จากสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่มีจานวน 744.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (24,515.3 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาต้นทุนสินค้า
คงเหลือตามราคาน้ามันในตลาดโลกที่ลดลงในปี 2557 และจากค่าเผื่อปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 75.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(2,476.8 ล้านบาท) ซึ่งเกิดจากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ณ วันสิ้นงวดมีมูลค่ าต่ากว่าต้นทุนสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ที่คานวณ
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก โดยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 744.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (24,515.3 ล้านบาท) โดย
เพิ่มขึ้นประมาณ 65.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,618.8 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 จากสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ที่มีจานวน 679.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (20,896.4 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากปริมาณสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเป็น 6.5 ล้าน
บาร์เรลในปี 2556 จาก 5.9 ล้านบาร์เรลในปี 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ามันดิบระหว่างทางและน้ามันดิบในถัง
น้ามันของบริษัทฯ
(3)
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 297.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10,858.9 ล้านบาท)
โดยลดลงประมาณ 90.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,973.6 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 จากลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ที่มีจานวน 388.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (12,832.6 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ (1) ราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ในเดือนกันยายน 2558 ที่ลดลงตามราคาน้ามันในตลาดโลก เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 และ (2) การลดลงของ
ปริมาณการขายในเดือนกันยายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 เนื่องจากที่ผ่านมา ลูกค้ารายหลักของบริษั ทฯ ได้แก่
เชฟรอน และ บมจ. ปตท. จะมารับสินค้าจากบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม เป็นปริมาณที่มากกว่าเดือนอื่น ๆ ของปี
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 388.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (12,832.6 ล้าน
บาท) โดยลดลงประมาณ 282.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (9,237.4 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 42.1 จากลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่มีจานวน 670.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (22,069.9 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากการลดลงของราคาขายผลิตภัณฑ์ตาม
ราคาน้ามันในตลาดโลก และเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามัน
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 670.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (22,069.9 ล้าน
บาท) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 13.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,839.1 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 จากลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ที่มีจานวน 657.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (20,230.9 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า (บุคคล
หรือกิจการอื่น)
บริษัทฯ มีนโยบายการพิจารณากาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ (credit term) แก่ลูกค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
สถานะทางการเงินของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ การกาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ (credit term) ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติเดียวกันกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสาหรับปี
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2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวดเก้ าเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กัน ยายน 2558 เท่ ากับ 28.0 วั น 28.3 วั น 27.1 วั น และ 27.1 วั น
ตามลาดับ ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมปกติซึ่งอยู่ระหว่าง 19 – 30 วัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการใช้นโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า
เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของลู กหนี้การค้า ซึ่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะถูกบันทึกไว้ในงบกาไรขาดทุน โดยที่ผ่านมา
บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลาชาระหนี้ที่ได้ตกลงกันมาโดยตลอด
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เคยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใด ๆ
(ข)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 1,092.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (39,911.3 ล้าน
บาท) โดยลดลงประมาณ 51.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ที่มีจานวน 1,144.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (37,885.6 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจาก (1) ค่าเสื่อมราคา 59.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(2,019.2 ล้านบาท) (2) หักกลบด้วยเครื่องจักรและงานระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (281. 7 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากงบการเงินในสกุลเงินบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้น 2,025.6 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้น
เนื่องจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลงค่างบการเงินเท่ากับ 36.53
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ 33.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 1,144.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (37,885.6 ล้าน
บาท) โดยลดลงประมาณ 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (253.9 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจานวน 1,157.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (38,139.6 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจาก (1) ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี
76.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,489.7 ล้านบาท) (2) การจาหน่ายสินทรัพย์ระหว่างปี 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (181.9 ล้านบาท) (3)
หักกลบด้วยเครื่องจักร อาคาร และงานระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 68.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,234.9 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุง ความเชื่อ ถือได้และมูลค่าของผลิตภั ณฑ์ของหน่ วยแตกโมเลกุลด้ วยตัวเร่ งปฏิกิริย า
(RFCCU reliability project) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP recovery project) และ
โครงการหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air pre-heater project)
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 1,157.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (38,139.6 ล้าน
บาท) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 22.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,207.2 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจานวน 1,135.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (34,932.4 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจาก (1) สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นสุทธิ จานวน 73.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,268.5 ล้านบาท) และเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจานวน 17.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (536.0 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุงความเชื่อถือได้และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของ
หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU reliability project) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์
(PGP recovery project) และโครงการหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air pre-heater project) (2) เฟอร์นิเจอร์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ และอาคารเพิ่มขึ้น จานวน 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (49.1 ล้านบาท) และ 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(26.7 ล้านบาท) ตามลาดับ (3) หักกลบด้วยค่าเสื่อมราคาระหว่างปี จานวน 70.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,159.0 ล้านบาท)
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16.4.2 หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีส่วนประกอบหลักได้แก่ (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ข) เจ้าหนี้จากการลดทุน (ค)
เงินปันผลค้างจ่าย (ง) หนี้สินหมุนเวียนอื่น และ (จ) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.0 ร้อยละ 39.2 ร้อยละ
18.7 ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 5.0 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จานวน 882.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (32,247.9 ล้านบาท) โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23.7 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจานวน 713.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (23 ,633.7 ล้านบาท) โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้จากการลดทุนเนื่องมาจากการลดทุนของบริษัทฯ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
โดยถูกหักกลบบางส่วนจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินปันผลค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จานวน 713.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (23,633.7 ล้านบาท) โดยลดลง
ร้อยละ 37.7 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีจานวน 1,144.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (37,722.4 ล้านบาท) โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จานวน 1,144.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (37,722.4 ล้านบาท) โดย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีจานวน 1,120.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (34,476.8 ล้านบาท)
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยถูกหักกลบบางส่วน
จากการลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เงินปันผลค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น
(ก)

หนีสินหมุนเวียน

(1)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 282.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10,317.7 ล้านบาท)
โดยลดลงประมาณ 50.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (692.4 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 15.1 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ที่มีจานวน 332.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,010.2 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้น้ามันดิบค้างจ่ายที่ลดลง ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 เมื่อเทียบกับเจ้าหนี้น้ามันดิบค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ในการดาเนินการปกตินั้น บริษัทฯ
จะสั่งซื้อน้ามันดิบในแต่ละเดือนในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณการผลิตและปริมาณการขายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
เจ้าหนี้น้ามันดิบค้างจ่าย ณ สิ้นงวดบัญชี หรือวันใดวันหนึ่งอาจมีความผันผวน ขึ้นอยู่กับกาหนดเวลาของการส่งมอบน้ามันดิบ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีปริมาณที่สูงในการส่งมอบในแต่ละครั้ง และจะถูกบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้การค้า ณ เวลาเดียวกันกับที่มีการ
ส่งมอบน้ามันดิบนั้น
บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 332.5 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ (11,010.2 ล้าน
บาท) โดยลดลงประมาณ 406.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (13,347.1 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 55.0 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจานวน 739.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (24,357.3 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากการลดลงของราคา
น้ามันดิบ และวัตถุดิบอื่น ๆ ตามการลดลงของราคาน้ามันในตลาดโลกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557
บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 739.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (24,357.3 ล้าน
บาท) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 65.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,627.2 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจานวน 673.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (20,730.1 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากปริมาณการซื้อ
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น้ามันดิบของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 และค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทีย บกับเดือนธันวาคม ปี
2555
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการใช้นโยบายในการจ่ายชาระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ ตามที่กาหนดในสัญญา โดย
การซื้อน้ามันดิบของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะกาหนดชาระหนี้ในระยะเวลา 30 วันนับจากวันส่งมอบ ส่วนการชาระหนี้เจ้าหนี้อื่น
จะกาหนดชาระเดือนละ 2 ครั้งตามตารางที่กาหนด
(2)
เจ้าหนีจากการลดทุน
บริษัทฯ มีเจ้าหนี้จากการลดทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 345.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (12,637.1 ล้านบาท)
ซึ่งเกิดจากการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 6.92 บาท แต่บริษัทฯ
ยังไม่ได้ชาระเงินค่าลดทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าลดทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเป็นสกุลเงินบาท
จึงเป็นผลให้เจ้าหนี้จากการลดทุนที่รายงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะถูกแปลงค่าจากเจ้าหนี้จากการลดทุนที่อยู่ในสกุลเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
(3)
เงินปันผลค้างจ่าย
ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติเงินปันผลเป็นจานวนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ จะทาการจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้น เงินปันผลค้างจ่ายที่บันทึกอยู่ในงบการเงิน
ที่เปิดเผยเป็นสกุลเงินบาทจะมีจานวนคงที่ ในขณะที่เงินปันผลค้างจ่ายที่บันทึกอยู่ในงบการเงินที่เปิดเผยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
จะถูกแปลงค่าจากจานวนสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวดนั้น ๆ
บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 165.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,026.9 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 180.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,400.0 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 52.2 จากเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ที่มีจานวน 345.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,426.9 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลที่อนุมัติใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2558 และวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ตามลาดับ โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายจากเงินปันผลที่ประกาศในสกุลเงินบาท
ซึ่งเป็นผลให้เงินปันผลค้างจ่ายที่รายงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะถูกแปลงค่าจากเงินปันผลค้างจ่ายที่อยู่ในสกุลเงินบาทโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 345.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,426.9 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (0.0 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 จากเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่มีจานวน 346.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,426.9 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการแปลงค่าเงินปันผลค้างจ่ายที่อยู่ใน
สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 โดยสกุลเงินบาทมีการอ่อนค่าลงจึงทาให้เงินปันผลค้างจ่ายมีมูลค่าลดลง
บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 346.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,426.9 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (0.0 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 จากเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ที่มีจานวน 371.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,426.9 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการแปลงค่าเงินปันผลค้างจ่ายที่
อยูใ่ นสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยสกุลเงินบาทมีการอ่อนค่าลงจึงทาให้เงินปันผลค้างจ่ายมีมูลค่าลดลง
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(4)
หนีสินหมุนเวียนอื่น
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 36.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,331.2 ล้านบาท) โดย
เพิ่มขึ้นประมาณ 6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (330.7 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 20.6 จากหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ที่มีจานวน 30.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,000.5 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน
เดือนถัดไป
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 30.2 ล้านดอลลาร์สหรั ฐ (1,000.5 ล้านบาท) โดย
เพิ่มขึ้นประมาณ 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (445.6 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 79.4 จากหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่มีจานวน 16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (554.9 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเข้ากองทุน
น้ามันเชื้อเพลิงค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของอัตราภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเข้ากองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (554.9 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 15.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (432.0 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.5 จากหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ที่มีจานวน 32.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (987.0 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงค้างจ่าย
ที่ลดลงเนื่องมาจากการลดลงโดยเฉลี่ยของอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
(ข)

หนีสินไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ มีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 44.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,614.4
ล้านบาท) โดยเปลี่ยนแปลงประมาณ 60.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,160.2 ล้านบาท) จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีจานวน 16.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (545.7 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากการกลับรายการเนื่องจาก
การใช้ประโยชน์ทางภาษีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการขาดทุนในการดาเนินงานในปี 2557
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 16.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (545.7
ล้านบาท) โดยเปลี่ยนแปลงประมาณ 47.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,567.7 ล้านบาท) จากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจานวน 31.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,022.0 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการขาดทุนในการดาเนินงานในปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนาผลขาดทุนนั้นมาใช้
ประโยชน์ทางภาษีได้
บริษัทฯ มีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 31.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,022.0
ล้านบาท) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 15.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (531.7 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 94.7 จากหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจานวน 15.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (490.3 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากผลต่างระหว่าง
การคานวณทางบัญชีและภาษีซึ่งมีผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด
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16.4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีส่วนประกอบหลักได้แก่ (ก) ทุนที่ออกและชาระแล้ว (ข) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ซึ่งเกิด
จากผลต่างระหว่างราคาขายหุ้นเพิ่มทุนที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ และ (ค) กาไรสะสม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.0
ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 7.7 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลาดับ
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 910.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (33,254.2 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 444.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,589.1 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 32.8 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ที่มีจานวน 1,354.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (44,843.2 ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดทุนของบริษัทฯ
จานวน 365.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (12,637.1 ล้านบาท) และ (2) การอนุมัติจ่ายเงินปันผลซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินปันผลจานวน
62.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,922.6 ล้านบาท) จากกาไรของบริษัทฯ ในปี 2556 (ข) เงินปันผลจานวน 15.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(509.3 ล้านบาท) จากกาไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการนาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาใช้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(functional currency) ในปี 2556 หักกลบด้วยผลขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2557 และ (ค) เงินปันผลระหว่างกาลจานวน 200.4
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,031.0 ล้านบาท) จากกาไรของบริษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2558 ซึ่ง การลดทุนและการ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าวถูกหักกลบบางส่วนด้วยผลกาไรสุทธิในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 193.2
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,381.9 ล้านบาท) และกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 0.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจาก
งบการเงินในสกุลเงินบาท จะมีกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 3,931.7 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 1,354.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (44,843.2 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 254.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,127.0 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่มีจานวน 1,609.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (52,970.2 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผล
จากผลกาไรสุทธิในปี 2556 จานวน 60.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,855.7 ล้านบาท) และผลขาดทุนสุทธิในปี 2557 จานวน 194.1
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,367.4 ล้านบาท) ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนด้วยกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 0.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็
ตามหากพิจารณาจากงบการเงินในสกุลเงินบาท จะมีกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 96.1 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 1,609.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (52,970.2 ล้านบาท) โดย
ลดลงประมาณ 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากงบการเงินที่เปิดเผยใน
สกุลเงินบาทจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,958.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.9 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่มีจานวน 1,625.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (50,012.0 ล้านบาท) มีสาเหตุมาจากการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลกาไรสุทธิ
ในปี 2555 จานวน 145.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,461.8 ล้านบาท) ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนด้วยผลกาไรสุทธิในปี 2556 จานวน
128.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,977.1 ล้ านบาท) รวมถึงกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 0.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาจากงบการเงินในสกุลเงินบาท จะมีกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 3,442.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
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16.5

คาอธิบายและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

16.5.1 อัตราส่วนที่แสดงสภาพคล่องของบริษัทฯ
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรก คือ อัตราส่วนสภาพคล่อง ซึ่งได้แก่
อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด โดยในช่วงปี 2555 ปี 2556 ปี
2557 อัตราส่วนสภาพคล่องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งเท่า อันเป็นผลมาจากมูลค่ารวมของสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่ามูลค่ารวม
ของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินปันผลค้างจ่าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องได้ลดลงไปอยู่ที่ระดับ
น้อยกว่าหนึ่งเท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ามันดิบและราคาวัตถุดิ บปรับตัวลดลง ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงและสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง ประกอบกับบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 6.92 บาท แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ชาระเงินค่า
ลดทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จึงเป็นผลให้เกิดเจ้าหนี้จากการลดทุนเป็นจานวน 345.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้มูลค่ารวมของ
หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นสุดปี 2557 ทั้งนี้
สาหรับปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วมีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าหนึ่งเท่า เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นองค์ประกอบหลักในสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ โดยคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 45.7
ของสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น คิดเป็น
เฉลี่ยร้อยละ 10.2 และร้อยละ 42.9 ของสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ตามลาดับ ดังนั้น มูลค่ารวมของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จึงมีผลรวมน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน ประกอบกับในงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้จากการลดทุนจานวน 345.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดจากการจดทะเบียนลดทุนของ
บริษัทฯ จากมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 6.92 บาท แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ชาระเงินค่าลดทุนให้ กับผู้ถือหุ้น
เดิมส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งทาให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตัวลดลงจาก 0.6 เท่า ณ สิ้นปี 2557 เป็น 0.4
เท่าในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ในด้านอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2557 มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหนึ่งเท่า เป็นผลจากกระแสเงินสดที่ได้จากการดาเนินงานซึ่งมีค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนที่รวม
มูลค่าของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินปันผลค้างจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
หนี้สินหมุนเวียน และสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดได้ปรับตัวดีขึ้น
แต่ยัง มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง เท่า เป็ นผลมาจากกระแสเงิ นสดสุทธิที่ ได้ม าจากการดาเนิน งานในงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวัน ที่ 30
กันยายน 2558 เป็นหลัก
เมื่อดูแนวโน้มของอัตราส่วนดังกล่าวจะพบว่าอัตราส่วนทั้งสามลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2557 โดย
มีสาเหตุหลักเนื่องมาจาก ในปี 2556 มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้เงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและน้ามัน และในปี 2557 มีการลดลงของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้ารวมถึงลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้า
รวมถึงเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ามันดิบและราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง ทั้งนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ามันดิบ
และราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า
รวมถึงลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้ารวมถึงเจ้าหนี้อื่นลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 56

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดาเนินงานใน
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ส่วนที่สอง คือ อัตราส่วนหมุนเวียนซึ่งได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
และอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ซึ่งจะพบว่า อัตราส่วนดังกล่าวสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ได้รับผลกระทบจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และราคาซื้อน้ามันดิบลดลงในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์และการซื้อน้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2557 ซึ่งมีการหยุดซ่อมบารุงครั้งใหญ่ ตามกาหนดการ
เนื่องจากอัตราส่วนหมุนเวียนทั้งสามมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและลดลงไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
ปี 2557 ส่งผลให้ว งจรเงินสดค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม วงจรเงินสดสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ปรับตัวสูงขึ้นจาก 29.0 วันในปี 2557 เป็น 33.8 วัน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยใน งวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 34.6 วัน จาก 28.4 วัน ณ สิ้นสุดปี 2557
16.5.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไรที่ สาคั ญ ได้แก่ อั ตรากาไรขั้น ต้น อัต รากาไรจากการดาเนิน งาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มีค่าลดลงตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2557
โดยเฉพาะขาดทุนปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อันเป็นผลเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
ราคาน้ามันดิบ รวมทั้งการหยุดหน่วยผลิตของโรงกลั่นเพื่อทาการซ่อมบารุงใหญ่และดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557
ทั้งนี้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไรปรับตัวดีขึ้นจากสิ้นปี
2557 เนื่องมาจากผลกาไรจากการดาเนินงานที่ดีขึ้น
16.5.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อั ต ราส่ ว นแสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ อั ต ราผลตอบแทนจากสิ นทรั พ ย์ และอั ต รา
ผลตอบแทนจากสิ นทรั พ ย์ถ าวร ลดลงตั้ ง แต่ปี 2555 จนถึ ง ปี 2557 โดยเฉพาะปี สิ้นสุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 สาเหตุ
เนื่องมาจากผลขาดทุนในปี 2557 ดังที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ตามผลกาไรสุทธิ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงานมีผลที่ดีขึ้นจากสิ้นปี 2557
16.5.4 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงเจ้าหนี้การค้า
รวมถึงเจ้ าหนี้อื่น ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ามันดิ บและราคาวัตถุดิบ ปรับตัวลดลง ทั้ง นี้สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2558 บริษัทฯ มีการลดทุนที่ออกและชาระแล้วจาก 1,184.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2557 คงเหลือ 820.0 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.5 เท่า เป็น 1.0 เท่า ณ สิ้นงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558
ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง ปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสาคัญ อันเป็นผลมาจาก
ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้นเพื่อใช้ในการดาเนินงานในช่วงเวลาการปิดซ่อมบารุง
ครั้งใหญ่ เพิ่มเติมจากรายการค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้อันเป็นปกติในการดาเนินงานทุกปี นอกจากนี้ เงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมดาเนินงานลดลงเนื่องจากจานวนของสินค้าคงเหลือและมูลค่าลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
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ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย ณ สิ้น งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 ที่เพิ่มขึ้นจากปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มี
ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องมาจากบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ในงวดดังกล่าวเมื่อเทียบกับในปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างปี และ
ได้ชาระคืนครบถ้วนแล้ว และภาษีเงินได้จ่ายจากกระแสเงินสดที่ลดลงเนื่องมาจากการนาผลขาดทุนในปี 2557 มาใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง ปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันค่อนข้างคงที่ และมีค่า
น้อยกว่าหนึ่งเท่า โดยบริษัทฯ มีเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเชื้อเพลิง สะอาดในปี 2555 และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสาหรับปี 2557 นอกจากนี้ ในช่วง
ดังกล่าว บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน ณ สิ้นงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานและเงินปันผลจ่าย
ที่เพิ่มขึ้นในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
16.5.5 อัตราส่วนปรับลด (Fully Diluted)
ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน) และการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
(ESOP) จานวนหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 470.22 ล้านหุ้น (ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปจานวนไม่เกิน 345.02 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจานวนไม่เกิน 86.77 ล้าน
หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับโครงการ ESOP จานวนไม่เกิน 38.43 ล้านหุ้น) จากเดิม 4,102.95 ล้านหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ
มีจานวนหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,573.17 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท
ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการไว้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้รับเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง เนื่องด้วย
ผลประโยชน์ทางภาษีจากการบันทึกค่าใช้จ่ายตามโครงการ ESOP จานวนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้จานวน
เงินสุทธิที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นจานวน 3,668.06 ล้านบาท อันมีผลทาให้อัตราส่วนต่าง ๆ ที่เปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
หรือจานวนหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต (เช่น กาไรสุทธิต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น)
ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นและจานวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการคานวณเพิ่มขึ้น (Dilution Effect) นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการ
จัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการ
ไว้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบวกกลับเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง เนื่องด้วยผลประโยชน์ทางภาษี จาก
การบันทึกค่าใช้จ่ายตามโครงการ ESOP อันจะส่งผลให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และเป็นเหตุให้อัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์ลดลง
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
(รวมทั้งหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
จานวน 431.78 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 9.44 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการ
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เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP (รวมถึงจานวนหุ้น
ที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
16.6

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

ในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมาแหล่งเงินทุนในเบื้องต้นของบริษัทฯ คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน บริษัทฯ
ใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรายจ่ายประเภททุนเป็นหลัก บริษัทฯ ทบทวนและประเมินความต้องการเงินทุนของ
บริษัทฯ อย่างสม่าเสมอเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดที่ได้จากการดาเนินงานและสภาพตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด หาก
บริษัทฯ ไม่อาจสร้างกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้เพียงพอบริษทั ฯ อาจพึ่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินอย่าง
อื่น และอาจต้องก่อภาระหนี้สินเพิ่มหรือระดมทุนเพิ่ม

16.6.1 กระแสเงินสดสุทธิ
ตารางต่อไปนี้แสดงการสรุปงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแล้ว)
2555

2556

2557

2557

2558

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ข้อมูลงบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรม
ดาเนินงาน ....................................
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุน ......................................
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
การจัดหาเงิน..................................
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ......................
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต้นปี/งวด .......................................
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงิน
ต่างประเทศ ...................................
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปลายปี/งวด ...................................

177.5

113.2

78.0

(2.9)

461.7

(74.5)

(109.4)

(52.8)

(50.3)

(8.2)

(170.0)

(145.3)

(60.0)

-

(447.7)

(67.0)

(141.5)

(34.9)

(53.2)

5.9

317.5

246.0

102.9

102.9

69.0

(4.5)

(1.7)

1.0

0.9

(4.4)

246.0

102.9

69.0

50.5

70.5
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแล้ว)
2555

2556

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
2557

2557

2558

(ล้านบาท)
ข้อมูลงบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรม
ดาเนินงาน ....................................
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุน ......................................
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
การจัดหาเงิน..................................
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ......................
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต้นปี/งวด .......................................
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงิน
ต่างประเทศ ...................................
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปลายปี/งวด ...................................

5,124.9

3,509.8

2,525.9

(78.9)

15,522.3

(2,326.7)

(3,378.2)

(1,723.1)

(1,636.4)

(277.2)

(5,400.0)

(4,461.8)

(1,855.7)

-

(14,863.0)

(2,601.7)

(4,330.2)

(1,052.9)

(1,715.3)

382.1

10,102.5

7,564.0

3,380.2

3,380.2

2,286.1

63.2

146.4

(41.2)

(30.4)

(97.2)

7,564.0

3,380.2

2,286.1

1,634.4

2,571.0

(ก)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน ได้แก่ เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน รายการปรับปรุง
และกระแสเงินสดรับสุทธิหรือจ่ายสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานของบริษัทฯ เท่ากับ
461.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (15,522.3 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดาเนินงานของบริษัทฯ จานวน
2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (78.9 ล้านบาท) สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุหลัก
มาจาก (1) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีกาไรก่อนภาษีเงินได้จานวน 249.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(8,244.8 ล้านบาท) จากเดิมในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จานวน 9.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (301.1 ล้านบาท) (2) ผลสุทธิของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งทาให้มีเ งินสด
ได้มาจานวน 38.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,307.2 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับเงินสด
ใช้ไปจานวน 26.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (870.1 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ (3) เงินสดได้มา
เนื่องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจานวน 162.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,493.2 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 เนื่องมาจากการลดลงของปริมาณสินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบกับเงินสดใช้ไปจานวน 46.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(1,499.0 ล้านบาท) ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม เงินสดสุทธิดังกล่าวถูกหักกลบบางส่วนโดย
รายการปรับปรุงในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สาหรับการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จานวน 75.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,476.8 ล้านบาท) ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งการกลับรายการดังกล่าวมีผลให้กาไร
ก่อนภาษีเงินได้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้น
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สาหรับปี 2557 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานของบริษัทฯ เท่ากับ 78.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,525.9 ล้านบาท)
เปรียบเทียบกับจานวน 113.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,509.8 ล้านบาท) สาหรับปี 2556 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมา
จากบริษัทฯ ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 238.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7.809.7 ล้านบาท) ในปี 2557 เปรียบเทียบกับในปี 2556
ซึ่งบริษัทฯ มีกาไรก่อนภาษีเงินได้จานวน 154.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,769.5 ล้านบาท) และเนื่องจากผลสุทธิของลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งทาให้มีเงินสดใช้ไปเท่ากับ 134.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,391.5 ล้านบาท) ในปี
2557 เปรียบเทียบกับเงินสดได้มาจานวน 20.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (628.5 ล้านบาท) ในปี 2556 ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก
กาหนดเวลาของการขนส่งน้ามันดิบและเวลาในการชาระค่าน้ามันดิบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เงินสดใช้ไปดังกล่าวบางส่วนถูก
หักกลบโดยเงินสดได้มาจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจานวน 263.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,607.6 ล้านบาท) ในปี
2557 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของราคาน้ามันดิบและราคาผลิตภัณฑ์อื่นที่ลดลงในปี 2557 เปรียบเทียบกับเงินสดใช้ไป
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจานวน 64.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,999.0 ล้านบาท) ในปี 2556 และจากภาษีเงินได้ที่จ่าย
น้อยลงเหลือจานวน 11.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (372.1 ล้านบาท) ในปี 2557 เทียบกับภาษีเงินได้ที่จ่ายในปี 2556 จานวน 42.1
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,290.9 ล้านบาท)
สาหรับปี 2556 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานของบริษัทฯ เท่ากับ 113.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,509.8
ล้านบาท) เปรียบเทียบกับ 177.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,124.9 ล้านบาท) สาหรับปี 2555 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุหลัก
มาจากบริษัทฯ มีกาไรก่อนภาษีเงินได้ลดลงจาก 202.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,920.5 ล้านบาท) ในปี 2555 เหลือ 154.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (4,769.5 ล้านบาท) ในปี 2556 และเนื่องจาก (1) เงินสดใช้ไปจากการเพิ่มขึ้ นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและ
สินทรัพย์อื่นจานวน 50.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,557.5 ล้านบาท) ในปี 2556 เทียบกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
และสินทรัพย์อื่นจานวน 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (145.4 ล้านบาท) ในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 และ (2) เงินสดใช้ไปจากการเพิ่มขึ้นของ สินค้าคงเหลือ
จานวน 64.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,999.0 ล้านบาท) ในปี 2556 เปรียบเทียบกับเงินสดใช้ไปจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ
จานวน 36.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,137.8 ล้านบาท) ในปี 2555
(ข)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ได้แก่ เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน และ
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(277.2 ล้านบาท) โดยเป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพื่อ
การดาเนินการตามโครงการขนาดเล็กเกี่ยวกับการปรับปรุงอุปกรณ์ในหน่วยการผลิตและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 52.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,723.1
ล้านบาท) ประกอบด้วยเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการที่เกี่ยวเนื่องโครงการสาหรับปี 2557 ซึ่งส่วนหนึ่งถูกหักกลบโดยเงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจานวน 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6.8 ล้านบาท)
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ในปี สิ้น สุดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2556 เงิน สดสุ ทธิ ใช้ไ ปในกิจกรรมการลงทุน เท่ ากับ 109.4 ล้านดอลลาร์สหรั ฐ
(3,378.2 ล้านบาท) ประกอบด้วยเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสาหรับปี 2557
ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 74.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,326.7 ล้านบาท)
ประกอบด้วยเงินสดจ่ายเพื่อ ซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็น เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสาหรับปี 2557
โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “16.10 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ผ่านมาและที่วางแผนไว้”
(ค)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน ได้แก่ เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจานวน 447.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (14,863.0 ล้านบาท)
ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินประกอบด้วย
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจานวน 170.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,400.0 ล้านบาท) 145.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,461.8 ล้านบาท)
และ 60.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,855.7 ล้านบาท) ตามลาดับ
16.6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 246.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,564.0 ล้านบาท) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 จานวน 102.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,380.2 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 69.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(2,286.1 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจานวน 70.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,571.0 ล้านบาท) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
16.7

การปรับโครงสร้างทุน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทุน ซึ่งประกอบด้วย การลดกาไรสะสมและเงินทุนโดย
(1) การจ่ายเงินปันผลงวดต่าง ๆ รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาลตามสัดส่วนให้แก่เชฟรอนและบมจ. ปตท. (2) การลดทุนโดย
การลดมูลค่าที่ตราไว้แต่ละหุ้นให้ต่าลงจากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 6.92 บาท และ (3) การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน
ภายนอกเพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงิ นทุนในการจ่ายเงินปันผลงวดที่สามและการชาระเงินค่าลดทุน
16.7.1 การจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ตามลาดับ) ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล
จานวน 16,826.9 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็นสามงวด โดยเงินปันผลงวดแรกจานวน 5,400.0 ล้านบาทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 และเงินปันผลงวดที่สองจานวน 5,400.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ทาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไป
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และเงินปันผลงวดสุดท้ายจานวน 6,026.9 ล้านบาท จะจ่ายในวันที่ตรงกับ 120 วันนับจากวันแรก
ที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสามงวดนี้ โดยจานวนเงินปันผลเกือบทั้งหมดนี้จะ
จ่ายให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิได้รับ เงินปันผลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้
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ภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกาไรสะสมที่ยังไม่ ได้จัดสรรจานวน
88.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,756.4 ล้านบาท) และ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 บริษัท ฯ มีข าดทุน สะสมที่ยัง ไม่จัด สรร
จานวน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หากพิจารณาจากงบการเงินในสกุลเงินบาท จะมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจานวน
2,362.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะไม่ลดกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ เนื่องจาก
ได้ทาการบันทึกรายการไว้แล้วเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวั นที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในจานวนทั้งสิ้นเท่ากับ 4,461.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ทาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปในวันที่ 12
กรกฎาคม 2556
ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้นซึ่งจัด ขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ผู้ถือ หุ้นของบริษัท ฯ มีมติอ นุมัติให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในจานวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,855.7 ล้านบาท ซึ่งได้ทาการจ่ายไปในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ตามลาดับ) ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล
ในจานวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,922.6 ล้านบาท จากกาไรของบริษัทฯ ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษั ทฯ ได้ทาการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (ตามลาดับ) ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล จานวนทั้งสิ้น 509.3 ล้านบาท จากกาไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกิด
จากการนาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาใช้เป็น สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (functional currency) ในปี 2556 หักกลบด้วย
ผลขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้ทาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในจานวนทั้งสิ้นเท่ากับ 7,031.0 ล้านบาท สาหรับกาไรของบริษัทฯ สาหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้ทาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 11
กันยายน 2558
16.7.2 การลดทุน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ตามลาดับ) ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจากจานวน
ที่จดทะเบียนไว้แล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้แต่ละหุ้นให้ต่าลงจากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 6.92 บาทตาม
พรบ. บริษัทมหาชนจากัด โดยจานวนทุนจดทะเบียนที่ลดลงมีจานวนทั้งสิ้นเท่ากับ 12,637.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
ลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 และจะชาระเงินค่าลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
ที่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าลดทุน (ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินลดทุนจานวน 9,057.1 ล้าน
บาทในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และจะทยอยจ่ายเงินลดทุนส่วนที่เหลือภายในปี 2559) แต่อย่างใด อนึ่ง ผลกระทบจากการ
ลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้แต่ละหุ้นจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในตารางข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(unaudited selected pro forma financial information) ที่ปรากฏในหัวข้อ “16.7.4 ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบ (unaudited selected pro forma financial information)”
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16.7.3 การกู้ยืมเงิน
บริษัทฯ กาลังอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารสัญญาสินเชื่อเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับสถาบันการเงิน โดยมี
รายละเอียดเบื้องต้นของข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาสินเชื่อเงินกูย้ ืม ดังนี้
วงเงินกู้ยืม
สกุลเงินกู้ยืม
อายุสัญญาเงินกู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
การจ่ายชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้ยืมที่สาคัญ

ไม่เกิน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
2 – 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่ม (LIBOR plus spread)
กาหนดชาระคืนเงินต้นภายใน 2 – 3 ปี และกาหนดชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะทาการกู้ยืมเงินดังกล่าวในช่วงระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2558 ถึงไตรมาสที่สอง
ของปี 2559 เพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชาระเงินปันผลงวดที่สามจานวน 6,026.9 ล้านบาท และการชาระเงินลดทุน
จานวน 12,637.1 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินรวมสุทธิที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ไปใช้ในการลด
และ/หรือ ชาระคืนภาระหนี้ที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
16.7.4 ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (unaudited selected pro forma financial information)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ฉบับนี้ยังไม่ได้แสดงถึงรายการชาระค่าเงินปันผลงวดที่สามและการลดทุน รวมทั้งเงินกู้ยืมซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเบิกถอน
เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น ส่วนหนึ่ ง ของการชาระค่ า เงิน ปั น ผลและการลดทุ น ดั ง กล่ าว ทั้ ง นี้ ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงข้ อ มูล เกี่ย วกับ
ผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินเฉพาะรายการ (selected financial information) รวมทั้งข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะรายการ
ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (unaudited selected pro forma financial information) หากมีการปรับรายการดังต่อไปนี้ในข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดและ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(1)
การชาระเงินปันผลงวดที่สามจานวน 6,026.9 ล้านบาท (จะจ่ายในวันที่ตรงกับ 120 วันนับจากวันแรกที่หุ้น
ของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
(2)
การชาระเงินลดทุนบางส่วนจานวนประมาณ 9,337.6 ล้านบาท (ประกอบด้วย (ก) เงินลดทุนจานวน 9,057.1
บาท ซึ่งจะจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และ (ข) เงินลดทุนส่วนที่เหลืออีกบางส่วนจานวน 280.5 ล้านบาท) จากเงินลดทุน
ทั้งสิ้นจานวน 12,637.1 ล้านบาท โดยใช้เงินสดคงเหลือที่บริษัทฯ จะมีอยู่ภายหลังจากการชาระเงินในข้อ (1) และเงินสดจาก
การเบิกถอนเงินกู้ยืมในข้อ (3) (จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะ
มีการจ่ายเงินลดทุนจานวน 9,057.1 ล้านบาทคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และจะทยอยจ่ายเงินลดทุน
ส่วนที่เหลือภายในปี 2559) และ
(3)
การเบิกถอนเงินกู้ยืมจานวนไม่เกิน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะทยอยกู้ยืมเงินในช่วงระหว่างไตรมาสที่สี่
ของปี 2558 ถึงไตรมาสที่สองของปี 2559 เพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชาระเงิน ในข้อ (1) และการชาระเงินลดทุนของ
บริษัทฯ
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รายการตามงบการเงิน
ผลรวมภายหลังการปรับปรุง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
รายการเสมือน
(1)
(ก่อนการปรับปรุงรายการเสมือน)
การปรับปรุงรายการเสมือน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐยกเว้นที่เป็นอัตราส่วนและจานวนต่อหุ้น)
สินทรัพย์รวม ......................................
1,793.6
(70.5)
1,723.0
หนี้สินรวม ..........................................
882.7
(70.5)
812.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ..........................
910.9
910.9
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92
บาท)..............................................
0.22
N.A.
0.22
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) ..........................
0.97
N.A.
0.89
_________________
(1)

จานวนเงินปันผลและเงินลดทุนบางส่วนข้างต้นที่นามาทาการปรับปรุงรายการเสมือน คานวณโดยการแปลงจานวนเงินดังกล่าวในสกุล
เงินบาทให้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 36.5344 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

การปรับปรุงรายการเสมือนในตารางข้างต้นนี้ไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินหากมีการ
ชาระเงินลดทุนในส่วนที่ยังไม่ได้รวมอยู่ในการแสดงข้อมูลการชาระเงินตามข้อ (2) อีกจานวน 3,299.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
จะใช้เงินที่ได้จากกระแสเงินสดส่วนเกินในอนาคตของบริษัทฯ มาชาระเงินลดทุน ส่วนที่เหลือดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า
จะมีการจ่ายเงินลดทุนส่วนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นเดิมภายในปี 2559
ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในตารางข้างบนนี้ ได้จัดเตรียมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
อธิบายถึงผลของรายการดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น รวมทั้งตั้งอยู่บนสมมติฐานบางประการและเป็นผลภายหลังจากการทาการ
ปรับปรุงรายการบางรายการแล้ว โดยทั่วไป สมมติฐานดังกล่าวมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดทาข้อมูลทาง
การเงินเสมือนดังกล่าวยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ หากว่ารายการดังกล่าวและ
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ได้เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ได้ระบุไว้ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ในอนาคตแต่อย่างใด อนึ่ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลที่เสนอข้างต้นนี้ควบคู่กับข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึง
ข้อมูลในหัวข้อ “15.ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ” ตลอดจนข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ได้นาเสนอในเอกสาร
ฉบับนี้
16.8

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมใด ๆ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย เงินปันผลค้างจ่าย ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย รายจ่ายฝ่ายทุนค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ค้าง
จ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สินเชื่อ
บริษัทฯ มีสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศไทย ดังนี้
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(1)
สินเชื่อที่ผูกมัดในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้สาหรับกิจการทั่วไป และบริษัทฯ ได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมผูกพันสินเชื่อ อย่างต่อเนื่องสาหรับสินเชื่อจานวนนี้ บริษัทฯ ยังมีสินเชื่อที่ไม่ผูกมัดในวงเงินไม่เกิน 25 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ วันครบกาหนดชาระของสินเชื่อจานวนนี้คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสินเชื่อดังกล่าวอาจเบิกถอนเป็นเงิน
บาทหรือดอลลาร์สหรัฐก็ได้ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอนเป็นเงินบาทจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นการกู้ยืม
เงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอนเป็นดอลลาร์สหรัฐจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงระยะสั้นการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน (London Interbank Offered Rate)
(2)
สินเชื่อที่ผูกมัดในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้สาหรับกิจการทั่วไป และบริษัทฯ ได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมผูกพันสินเชื่อ อย่างต่อเนื่องสาหรับสินเชื่อจานวนนี้ บริษัทฯ ยังมีสินเชื่ อที่ไม่ผูกมัดในวงเงินไม่เกิน 25 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ วันครบกาหนดชาระของสินเชื่อจานวนนี้คือ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 และสินเชื่อดังกล่าวอาจถูกเบิกถอนเป็นเงิน
บาทหรือดอลลาร์สหรัฐก็ได้ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอนเป็นเงินบาทจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้ นการกู้ยืม
เงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอนเป็นดอลลาร์สหรัฐจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงระยะสั้นการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน และ
(3)
สินเชื่อที่ผูกมัดในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้สาหรับกิจการทั่วไป และบริษัทฯ ได้ชาระ
ค่าธรรมเนี ยมผู กพันสิ นเชื่ อ อย่างต่อ เนื่องสาหรับสิน เชื่อ จานวนนี้ วันครบกาหนดชาระของสิ นเชื่ อจานวนนี้ คือ วั นที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 และสินเชื่อดังกล่าวอาจถูกเบิกถอนเป็นเงินบาทหรือดอลลาร์สหรัฐก็ได้ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่เบิกถอน
เป็นเงินบาทจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ และอัตราดอกเบี้ยของ
สินเชื่อที่เบิกถอนเป็นดอลลาร์สหรัฐจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ยังไม่มีการเบิกถอนสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
16.9

ทรัพยากรทางการเงินอื่น ๆ

แหล่งที่มาของสภาพคล่องของบริษทั ฯ ในเบื้องต้นคือเงินสดจากการดาเนินงาน บริษัทฯ คาดหมายว่าแหล่งที่มาของ
สภาพคล่องของบริษัทฯ ในเบื้องต้นจะยัง คงเป็นเงินสดจากการดาเนินงาน บริษัทฯ อาจก่อหนี้สิน เพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุน
บางส่วนสาหรับการขยายกิจการและการลงทุน ในอนาคตที่บริษัทฯ อาจมีขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอสาหรับความต้องการในปัจจุบัน บริษัทฯ อาจระดมเงินทุนด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้หรือประเภททุน
หรือการขายหรือจาหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ข้อจากัดตามสัญญาที่มีผลบังคับใช้
กับบริษัทฯ สภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ
16.10

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ผ่านมาและที่วางแผนไว้

บริษัทฯ มีรายจ่ายประเภททุน 68.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,236.8 ล้านบาท) ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน 95.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,934.2 ล้านบาท) ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจานวน 57.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(1,808.9 ล้านบาท) ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาหรับปี 2558 นั้น บริษัทฯ มีรายจ่ายประเภททุนที่วางแผนไว้ จานวน
24.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสาหรับปี 2559 บริษัทฯ คาดหมายว่าจะมีรายจ่ายประเภททุนที่วางแผนไว้ จานวน 20.0 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 รายจ่ายประเภททุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสาหรับปี 2557 (รวมถึงการปรับปรุงหน่วยบางหน่วย ในโรงกลั่นที่เกี่ยวข้องกับ
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หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit) โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต
โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP recovery project) และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของหน่วยกลั่นน้ามันดิบ
และหอกลั่นสุญญากาศ) และโครงการขนาดเล็กอื่น ๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ “2.2.3(ค)(2) โครงการ
สาหรับปี 2557”
ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายจ่ายประเภททุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เชื้อเพลิงสะอาด และรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการสาหรับปี 2557 ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยทั่วไปที่มี
ขนาดเล็กกว่า
16.11

ภาระผูกพันตามสัญญาและข้อผูกพัน

ตารางต่อไปนี้สรุปภาระผูกพันในรูปเงินสดตามสัญญาซึ่งมีนัยสาคัญ และข้อผูกพันในรูปเงินสดที่มีนัยสาคัญอื่น ๆ
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ครบกาหนดชาระภายในปี
รวม

2558
2559-2562
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ค่าเช่าที่ดิน ........................................................................................................
2.0
น้ามันดิบ...........................................................................................................
818.6
การจัดหาไฮโดรเจน ..........................................................................................
12.9
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ.....................................................................................
9.7
(1)
การจัดหาไฟฟ้า ..............................................................................................
0.1
5.7
รายจ่ายฝ่ายทุน ..................................................................................................
849.0
รวม...................................................................................................................

0.2
818.6
1.8
2.3
0.1
5.7
828.8

2562 เป็นต้นไป

0.9
7.4
7.4
15.6

0.9
3.7
4.6

_________________
(1)

บริษัทฯ ซื้อไฟฟ้าในบางส่วนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นแหล่งสารองพลังงานสาหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ

16.12

รายการนอกงบดุล

ภาระผูกพันบางอย่างของบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องบันทึกไว้เป็นหนี้สินในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันเหล่านี้อาจก่ อให้เกิดความต้องการเงินสดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีหนังสือค้าประกันธนาคารซึ่งออกในนามของบริษัทฯ โดยเกี่ยวข้องกับ การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้ที่ดินใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไฟฟ้า และรายการอื่น ๆ จานวน 31.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,025.4 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับ
จานวน 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (26.2 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจานวน 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (26.6 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทฯ ไม่มีรายการนอกงบดุลอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น
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16.13

ภาษีอากร

16.13.1 โดยทั่วไป
ปัจจุบัน อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สาหรับบริษัทไทยโดยทั่วไปคือร้อยละ 30 อย่างไรก็ดี โดยพระราชกฤษฎีกา
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับสามรอบปีบัญชีแรกเริ่มตั้งแต่ปี 2555 มีผลให้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ
ลดลงเหลือร้อยละ 23 สาหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่หรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 สาหรับรอบปีบัญชี
ถัดไป รวมถึงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังจากนั้นหากไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็จะกลับไปใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ในปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการ
คานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามสิทธิพิเศษดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและอากรบางประเภท ซึ่งรวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของกาไรสุทธิจากรายได้จากกิจการ
ส่งเสริมการลงทุน
16.13.2 ลูกหนี้สรรพากร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้สรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
16.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (491.4 ล้านบาท) และ 59.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,958.0 ล้านบาท) ตามลาดับ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้สรรพากรเกี่ยวข้องกับ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นาส่งล่วงหน้า
จานวน 36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,221.4 ล้านบาท) ทั้งนี้ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ
จากการขายของบริษัทฯ มีจานวนน้อยกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายในการซื้อของบริษัทฯ (ส่วนใหญ่คือการซื้อน้ามันดิบ) เนื่องจาก
บริษัทฯ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการซื้อสินค้าส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าสาหรับการขายเพื่อการ
ส่งออก นอกจากนี้ ลูกหนี้สรรพากรสาหรับปี 2557 ยังเกิด จากการที่บริษัทฯ นาส่ง ภาษีเ งินได้นิติบุคคลสาหรับปี 2557
ล่วงหน้า
16.14

ภาวะเงินเฟ้อ

ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตราภาวะเงินเฟ้อโดยรวมประจาปีของประเทศไทยซึ่งวัดค่าจากดัชนีราคา
ผู้บริโภคเท่ากับร้อยละ 3.0 ในปี 2555 ร้อยละ 2.2 ในปี 2556 และร้อยละ 1.9 ในปี 2557 ภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยไม่มี
ผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา
16.15

การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านตลาด

ความเสี่ยงทางด้านตลาดในเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ามันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้ดาเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมป้องกันความเสี่ยง (hedging activities) ในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ อาจพิจารณาการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและกลยุทธ์
การป้องกันความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย ในระดับที่
มีนัยสาคัญเกินกว่าที่บริษัทฯ เห็นว่ารับได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะดาเนินการดังกล่าว
และไม่สามารถรับรองได้ว่าการดาเนินการป้องกันความเสี่ยงทางด้านตลาดของบริษัทฯ จะประสบผลสาเร็จ
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16.15.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์
บริษัท ฯ มีค วามเสี่ย งที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความผัน ผวนของราคาน้ามัน ดิบ และผลิต ภัณฑ์ปิโ ตรเลีย ม ความผันผวน
เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ขาย อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวของราคาน้ามันดิบอาจไม่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับกาไรสุทธิของบริษัทฯ ในระยะยาว ในการพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ามันดิบต่อ
กาไรสุทธิของบริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงความรวดเร็วและระดับในการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูป
ตามการเปลี่ยนแปลงราคาน้ามันดิบ เมื่อราคาของน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูป เปลี่ยนแปลงก็อาจมีผลกระทบ
ต่อค่าการกลั่น (gross refining margin) ของบริษัทฯ ด้วย และอาจมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ามันดิบอาจทาให้บริษัทฯ ต้องการเงินทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
การจัดเก็บน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูปคงคลัง โดยมูลค่าของน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูปคงคลัง
ดัง กล่ าวจะแปรผั น ตามราคาตลาด โปรดพิ จารณารายละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม ในหัวข้ อ “16.2.2 ราคาน ามั น ดิ บ และผลิ ต ภั ณฑ์
ปิโตรเลียม” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาซื้อขายโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่ค้างอยู่
16.15.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมค้างชาระในสกุลเงินตราต่างประเทศ และบริษัทฯ ไม่มีสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังคงค้างอยู่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ใน
หัวข้อ “3.1.15 บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบีย และการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อชาระคืนหนีเดิม”
16.15.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัททั้งหมดปลอดจากดอกเบี้ย ยกเว้นเงินฝาก
ธนาคาร และบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ค้างชาระอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของ
สัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยกาหนดไว้ (interest rate cap agreement) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap
agreement)
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