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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1/2563 

บทสรปุผูบ้รหิำร  
 

 หนว่ย 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2563 1/2562 4/2562 YoY QoQ 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 17.11 17.97 17.51 (5%) (2%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 48,910 59,721 55,757 (18%) (12%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 43,617 54,274 50,337 (20%) (13%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 3,665 4,958 3,605 (26%) 2% 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 6.82 8.68 6.76 (21%) 1% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท (3,146) 5,678 4,341 (155%) (172%) 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl (5.84) 9.94 8.14 (159%) (172%) 

EBITDA ลำ้นบำท (6,436) 2,355 543 n.a. n.a. 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท (8,905) 153 (513) n.a. n.a. 

 

หมำยเหต ุ: [1] รำยไดจ้ำกกำรขำย ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำก (1) ธรุกจิปิโตรเลยีม (2) ธรุกจิปิโตรเคม ี(3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค  

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจผุลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 

 [2] รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิประกอบดว้ยรำยไดจ้ำก (1) ธรุกจิปิโตรเลยีม (ไมร่วมภำษีสรรพสำมติ) (2) ธรุกจิปิโตรเคม ี 

  (3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

 [3] ก ำไรข ัน้ตน้ตำมรำคำตลำด (Market GIM : USD/bbl) : [(ก ำไรขัน้ตน้ตำมรำคำตลำด/ปรมิำณกำรผลติ)/อัตรำแลกเปลีย่น] 
 

 

ไตรมำส 1/2563 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 4/2562 : ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร 

ขำยสทุธ ิ43,617 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน จำกรำคำขำยลดลงรอ้ยละ 11 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับตัวลดลง และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 2 โดยโรงกลัน่น ้ำมันใชอ้ัตรำกำรกลัน่ใกลเ้คยีงกับไตรมำสที่

ผ่ำนมำอยู่ที ่188,000 บำรเ์รลตอ่วัน ลดลง 2,000 บำรเ์รลตอ่วัน ทัง้นี้ หน่วยก ำจัดก ำมะถัน (Hyvahl) ของโรงงำน 

RDCC หยดุผลติตำมแผนเพือ่เปลีย่นตวัเร่งปฏกิริยิำ (Catalyst) เป็นเวลำ 27 วนั 

       บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลิต

ตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยูท่ี ่3,665 

ลำ้นบำท (6.82 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) 

เพิ่มขึ้น ร อ้ยละ  2  จำกส่วนต่ ำ ง ร ำค ำ

ผลติภัณฑปิ์โตรเคมีปรับตัวสูงขึน้ เป็นผล

จำกรำคำผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงชำ้กว่ำ

รำคำวัตถุดบิแนฟทำซึง่ปรับตัวลดลงอย่ำง

รวดเร็วตำมรำคำน ้ำมันดบิ ส ำหรับสว่นต่ำง

รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปรับตัวลดลง

43,617 50,337 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ

72%

27%

1%

ไตรมาส 4/2562

69%

29%

2%

ไตรมาส 1/2563

หน่วย : ลำ้นบำท 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

13% 



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1/2563 

 

3 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

อยำ่งมำกเกอืบทกุผลติภัณฑส์ว่นใหญ่ไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19)  

ในไตรมำส 1/2563 รำคำน ้ำมันดบิไดป้รับตัวลดลงอย่ำงมำก โดยชว่งตน้ไตรมำส รำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่

67.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เทยีบกับสิน้ไตรมำสที ่23.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลงถงึ 43.9 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เป็นผลจำกสภำวะอปุทำนลน้ตลำด เนือ่งจำกกลุม่โอเปกและพันธมติรไม่สำมำรถบรรลขุอ้ตกลง

ในกำรปรับลดก ำลังกำรผลติได ้ประกอบกับกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีม่ยีอดผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ทั่วโลกอย่ำง

ตอ่เนื่อง น ำไปสูก่ำรหยุดท ำกจิกรรมทำงเศรษฐกจิและมำตรกำรปิดเมอืง (Lockdown) สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรใช ้

น ้ำมันปรับตัวลดลงอย่ำงมำก ท ำใหบ้รษัิทฯ มผีลขำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธริวม 6,811 ลำ้นบำท หรือ 12.66 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ยขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 4,461 ลำ้นบำท ขำดทนุจำกกำรบนัทกึคำ่เผือ่กำร

ลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 2,673 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี ำไรจำก Oil Hedging 323 ลำ้นบำท เทยีบกบัไตรมำส

กอ่นทีม่กี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 736 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มผีลขำดทนุขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี

(Accounting GIM) จ ำนวน 3,146 ลำ้นบำท หรอื 5.84 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกับไตรมำสก่อนทีม่กี ำไร

ขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญชจี ำนวน 4,341 ลำ้นบำท   

รำยไดอ้ืน่ๆ มจี ำนวน 439 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 15 คำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำนมจี ำนวน 3,395 ลำ้นบำท ลดลง

รอ้ยละ 14 สว่นใหญ่ลดลงจำกคำ่ใชจ้่ำยพนักงำนและคำ่เชำ่ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มผีลขำดทนุกอ่นดอกเบีย้ ภำษีและ

คำ่เสือ่มรำคำ (EBITDA) จ ำนวน 6,436 ลำ้นบำท เทยีบกบัไตรมำสกอ่นทีม่ ีEBITDA จ ำนวน 543 ลำ้นบำท 

บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 464 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบัไตรมำสทีแ่ลว้ที ่466 ลำ้นบำท และมี

ขำดทนุจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิจ ำนวน 558 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กี ำไร 382 ลำ้นบำทในไตรมำสที่

ผ่ำนมำ จำกคำ่เงนิบำทอ่อนค่ำเมือ่เทยีบกับสิน้ไตรมำส 4/2562 ซึง่สว่นใหญ่เกดิจำกกำรบันทกึขำดทุนทีเ่กดิขึน้

จรงิของสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตน้สกลุเงนิบำทเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ (CCS) จ ำนวน 346 ลำ้นบำท และบันทกึ

ขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นอัตรำดอกเบีย้ทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิ (IRS) จ ำนวน 217 ลำ้นบำท ตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่9 เรือ่งเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS 9) ซึง่มผีลบังคับใชต้ัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 

ก ำหนดใหร้ำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งตอ้งวดัมลูคำ่สญัญำทียั่งไมค่รบก ำหนดตำมมลูคำ่ยุตธิรรม 

นอกจำกนี้บรษัิทฯ บนัทกึขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 500 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสกอ่นทีม่กี ำไร 

88 ลำ้นบำท เนือ่งจำกคำ่เงนิบำทออ่นคำ่ โดยบรษัิทฯ มเีงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 200 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 และบันทกึขำดทนุจำก Oil Hedging ทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ (ตำม TFRS 9) จ ำนวน 993 ลำ้นบำท 

บรษัิทฯ มเีครดติภำษีเงนิได ้2,246 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสก่อนมเีครดติภำษีเงนิได ้445 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิ

จำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนในไตรมำส 1/2563 มผีลขำดทนุสทุธ ิ8,905 ลำ้นบำท 

เทยีบกบัไตรมำสกอ่นมผีลขำดทนุสทุธ ิ513 ลำ้นบำท  

ไตรมำส 1/2563 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 1/2562 : บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิลดลง 

10,657 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 20 เนื่องจำกรำคำขำยลดลงรอ้ยละ 14 และปรมิำณลดลงรอ้ยละ 6 โดยโรงกลั่น

น ้ำมันใชอ้ัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่188,000 บำรเ์รลตอ่วัน ลดลงรอ้ยละ 6 Market GIM ลดลง 1,293 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

26 (ลดลง 1.86 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) เนื่องจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑท์ัง้ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมปีรับตัว

ลดลง จำกผลกระทบต่อเนื่องของสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน รวมถงึผลกระทบจำก COVID-19 โดย

บริษัทฯ มีผลขำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธิ 6,811 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 7,531 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับก ำไร 720 

ลำ้นับำท ในไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน สง่ผลให ้Accounting GIM ลดลง 8,824 ลำ้นบำท และ EBITDA ลดลง 
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8,791 ลำ้นบำท ขณะทีค่ำ่เสือ่มรำคำเพิม่ขึน้ 211 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 10 จำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนที่

แลว้เสร็จในปี 2562 เชน่ โครงกำร Catalyst Cooler เป็นตน้  

บรษัิทฯ บันทกึขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ จ ำนวน 558 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กี ำไร 86 

ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 และบันทกึขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 500 ลำ้นบำท เทียบกับไตรมำส 

1/2562 มกี ำไร 127 ลำ้นบำท จำกคำ่เงนิบำทออ่นคำ่ บรษัิทฯ มเีครดติภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ 2,237 ลำ้นบำท จำกผล

กำรด ำเนนิงำนทีป่รับตัวลดลง สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1/2563 มผีลขำดทนุสทุธ ิ8,905 ลำ้นบำท เทยีบ

กบัไตรมำส 1/2562 มกี ำไรสทุธ ิ153 ลำ้นบำท 

เหตุกำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 1/2563 

 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิซึง่ไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ และมผีลบังคับใชเ้มือ่วันที ่1 มกรำคม 

2563 ประกอบดว้ย 

1) มำตรฐำนกลุม่เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

 TAS 32    กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

TFRS 7     กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

TFRS 9   เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

TFRIC 16  กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงำนตำ่งประเทศ 

TFRIC 19  กำรช ำระหนีส้นิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 

2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 สญัญำเชำ่  
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมกลุม่ธุรกจิ 

 1.1. กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

  1.1.1  สถำนกำรณต์ลำดน ำ้มนั 
 

  สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัดบิในไตรมำส 1/2563 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 94 

ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน ลดลงจำกทีค่ำดกำรณ์เมือ่เดอืนมกรำคม 2563 ถงึ 7 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วันเนื่องจำกควำมตอ้งกำร

เชือ้เพลงิส ำหรับกำรคมนำคมปรับลดลงอย่ำงรุนแรง โดยรำคำน ้ำมันดบิดไูบเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบ 23.20-69.60 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รำคำเฉลีย่อยู่ที ่50.74 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับลดลง 11.34 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล จำกไตรมำส 4/2562 ทีม่รีำคำเฉลีย่อยู่ที ่62.08 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยชว่งตน้ปี รำคำน ้ำมันดบิ

ปรับตวัเพิม่ขึน้จำกกำรทีโ่รงกลัน่กลับมำเดนิก ำลงักำรผลติอยำ่งเต็มทีห่ลงัจำกหยดุซอ่มบ ำรุงใหญใ่นไตรมำสทีแ่ลว้ 

เพื่อผลติน ้ำมันตำมมำตรฐำนน ้ำมัน

เดนิเรอืใหม ่(IMO) และกำรประกำศ

ลดก ำลังกำรผลติน ้ำมันดบิของกลุ่ม

โอเปกและพันธมติรเพิม่เตมิอกี 0.5 

ลำ้นบำร์เรลต่อวัน จำก 1.2 ลำ้น

บำร์เรลต่อวัน เป็น 1.7 ลำ้นบำร์เรล

ต่อวัน แต่รำคำน ้ ำมันดิบกลับถูก

กดดันอย่ำงหนักในเวลำต่อมำจำก

ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม

ทีใ่ชส้ ำหรับกำรคมนำคมลดลงอย่ำง

รุนแรงตำมมำตรกำรปิดประเทศเพื่อ

ควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึง่เริ่มตน้จำกประเทศจีนตัง้แต่ช่วงปลำยเดือน

มกรำคม 2563 และแพร่กระจำยไปทัว่โลกอย่ำงรวดเร็ว จนท ำใหก้ลุม่โอเปกและพันธมติรตอ้งเรยีกประชมุอกีครัง้ใน

เดอืนมีนำคม เพื่อลดก ำลังกำรผลติเพิม่เตมิใหส้มดุลกับควำมตอ้งกำรน ้ำมันดบิทีล่ดลง แต่กำรประชุมครัง้นี้ไม่

สำมำรถบรรลขุอ้ตกลงได ้สง่ผลใหผู้ผ้ลติน ้ำมันดบิรำยใหญข่องโลกเริม่ด ำเนนิกำรผลติเพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่งจนเกดิ

สงครำมรำคำ (Price War) ท ำใหร้ำคำน ้ำมันดบิปรับลดลงต ำ่สดุในรอบ 29 ปี   

แนวโนม้ภำวะตลำดน ำ้มนัดบิในไตรมำส 2/2563 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันยังคงมแีนวโนม้ลดลงคำดวำ่

จะต ำ่กวำ่ 90 ลำ้นบำรเ์รลต่อวัน รำคำน ้ำมันดบิมแีนวโนม้ทรงตัวในระดับต ่ำต่อเนื่องจำกสิน้ไตรมำส 1/2563 โดย

เคลือ่นไหวในกรอบ 20-25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีย่ังไม่

สำมำรถควบคุมได ้ท ำใหป้ระเทศต่ำง ๆ ยังคงมำตรกำรจ ำกัดกำรเดนิทำงทัง้ในและนอกประเทศ สง่ผลใหก้ำร

บรโิภคน ้ำมันเชือ้เพลงิส ำหรับกำรคมนำคมลดลง ท ำใหโ้รงกลัน่มแีนวโนม้ทีจ่ะลดก ำลงักำรผลติถงึ 15 ลำ้นบำรเ์รล

ต่อวันในไตรมำส 2/2563 ถงึแมว้่ำจะมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรบรรลุขอ้ตกลงในกำรประชมุเมือ่ตน้เดอืนเมษำยน 

ของกลุม่โอเปก รัสเซยี อเมรกิำ และประเทศผูผ้ลติน ้ำมันทำงแถบยุโรป ทีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรลดก ำลังกำรผลติ

ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภำคมมำกกว่ำ 9 ลำ้นบำรเ์รลต่อวัน แตย่ังไม่เพยีงพอกับปรมิำณน ้ำมันดบิทีเ่กนิควำมตอ้งกำรจน
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คลงัเก็บน ้ำมันดบิใกลเ้ต็มควำมจุ สง่ผลใหก้ำรซือ้ขำยสญัญำน ้ำมันดบิ WTI ในตลำด NYMEX เริม่มรีำคำตดิลบครัง้

แรกในประวัตศิำสตรต์ัง้แตเ่ริม่มกีำรซือ้ขำยโดยตดิลบถงึ -37.63 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ส ำหรับสญัญำกำรสง่

มอบในเดอืนพฤษภำคม ซึง่เป็นปัจจัยกดดันรำคำน ้ำมันดบิใหล้ดลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ควำมตอ้งกำร

น ้ำมันมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมำสที ่3/2563 หลังจำกสถำนกำรณ์ไวรัสคลีค่ลำย จนสำมำรถเปิดประเทศและมี

กำรเดนิทำงเพิม่ขึน้  

 1.1.2 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ 

ปิโตรเลยีม 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2563 1/2562 4/2562 YoY QoQ 

น ำ้มนัดบิน ำเขำ้กล ัน่  

   ลำ้นบำรเ์รล 17.11 17.97 17.51 (5%) (2%) 

   พันบำรเ์รลตอ่วัน 188 200 190 (6%) (2%) 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ  

 โรงกลั่นน ้ำมัน 87% 93% 89% (6%) (2%) 

 โรงงำน RDCC 93% 70% 112% 23% (19%) 

 โรงน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 79% 84% 84% (5%) (5%) 

 
 

ปรมิำณกำรกลั่นรวมในไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่17.11 

ลำ้นบำรเ์รล คดิเป็น 188,000 บำรเ์รลตอ่วัน (188 KBD) โดยมี

อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ที่รอ้ยละ 87 เทียบกับไตรมำส 

4/2562 ซึง่มอีัตรำกำรใชก้ ำลังผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 89 ลดลงรอ้ย

ละ 2 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อัตรำกำรใชก้ ำลังผลติ

อยู่ทีร่อ้ยละ 93 ลดลงรอ้ยละ 6 เนื่องจำกในไตรมำส 1/2563 มี

กำรหยุดผลติของหน่วยเตรียมวัตถุดบิ (Hyvahl) ของโรงงำน 

RDCC ตำมแผน เพือ่เปลีย่น Catalyst ซึง่สำมำรถด ำเนนิกำรได ้

เร็วกวำ่แผนถงึ 5 วัน ท ำใหใ้นไตรมำส 1/2563 โรงงำน RDCC มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 93 เทยีบ

กับไตรมำส 4/2562 ทีม่ีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติเฉลี่ยอยู่ทีร่อ้ยละ 112 ลดลงรอ้ยละ 19 และเมื่อเทียบกับ 

ไตรมำส 1/2562 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ำรผลติเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 70 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 เนื่องจำกในไตรมำส 1/2562 มี

กำรหยดุผลติของโรงงำน RDCC ตำมแผน เพือ่ตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler  

ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนในไตรมำส 1/2563 มอีตัรำกำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 79 เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 และไตรมำส 1/2562 ทีม่กี ำลังกำรผลติเฉลีย่เท่ำกันอยู่ทีร่อ้ยละ 84 ลดลงรอ้ยละ 5 เนื่องจำก

ควำมตอ้งกำรยำงมะตอยในประเทศปรับตัวลดลง จำกกำรชะลอตัวของโครงกำรสรำ้งถนนซึง่ตอ้งรอกำรอนุมัติ

งบประมำณรำยจำ่ยของภำครัฐ  

 

ในไตรมำส 1/2563 อัตรำกำรใชก้ ำลงักำร

ผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 87 เทยีบกบัไตรมำส 

4/2562 ลดลงรอ้ยละ 2 เนื่องจำกมกีำรหยดุ

ผลติตำมแผนของหน่วย Hyvahl  

เพือ่เปลีย่น Catalyst  
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1.1.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (ลำ้นบำรเ์รล)  มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  ไตรมำส 

1/2563 1/2562 4/2562  1/2563 1/2562 4/2562 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 13.42 14.16 14.04 
 

 26,384  33,336  32,193  

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.74 1.81 1.68 
 

 3,860  4,437  3,823  

รวม 15.16 15.97 15.72 
 

 30,244  37,773  36,016  

 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุ่มปิโตรเลยีม ส ำหรับ

ไตรมำส 1/2563 มีจ ำนวน 30,244 ลำ้นบำท ลดลง 5,772 

ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 16 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 โดย

สำเหตหุลกัจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับลดลงรอ้ยละ 

12 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยลดลงจำก 

15.72 ลำ้นบำรเ์รลเป็น 15.16 ลำ้นบำรเ์รล หรอืลดลงรอ้ยละ 4 

โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญ่มำจำกน ้ำมันดเีซล น ้ำมันเตำ 

แนฟทำ และยำงมะตอย  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 7,529 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 20 เนื่องจำก

รำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 15 ตำมรำคำน ้ำมันดบิ และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 5 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงส่วน

ใหญม่ำจำกแนฟทำ น ้ำมันดเีซล และยำงมะตอย ขณะทีป่รมิำณขำยน ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมันเตำเพิม่ขึน้  

1.1.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส 

1/2563 1/2562 4/2562 

Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 64% 36% 58% 42% 56% 44% 

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 34% 66% 42% 58% 41% 59% 

 รวม 60% 40% 56% 44% 54% 46% 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลยีม มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 60:40 ตำมล ำดับ โดยสัดสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

4/2562 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกน ้ำมันดเีซล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 

สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกน ้ำมันเตำก ำมะถันต ำ่ (LSFO 0.5%) และน ้ำมันดเีซล  

ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกส ำหรับไตรมำส 1/2563 สว่นใหญเ่ป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ประเทศกมัพูชำ 

และประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีมใน

ไตรมำส 1/2563 ลดลงรอ้ยละ 16 เมือ่เทยีบกบั

ไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำขำยเฉลีย่ลดลงตำม

รำคำน ้ำมันดบิและปรมิำณขำยลดลง 
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 1.1.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 
 

 

รำคำเฉลีย่ 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2563 1/2562 4/2562 YoY QoQ 

 น ้ำมันดบิดไูบ (USD/bbl) 50.74 63.53 62.08 (20%) (18%) 

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)      

 แนฟทำ – น ้ำมันดบิดไูบ (2.9) (7.5)  (2.2) 61% (32%) 

 ULG95 - น ้ำมันดบิดไูบ 6.7 3.7  12.9 81% (48%) 

 Gas Oil 0.05%S - น ้ำมันดบิดไูบ 11.0 12.8  14.3 (14%) (23%) 

 FO 180 3.5%S - น ้ำมันดบิดไูบ (7.4) 0.6  (18.7) N/A 60% 

น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน (USD/MT)      

500SN - FO 180 3.5%S 370 330  384 12% (4%) 

150BS - FO 180 3.5%S 536 482  553 11% (3%) 

Asphalt - FO 180 3.5%S 27 (40)  98 168% (72%) 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถดุบิในไตรมำส 1/2563  

สว่นตำ่งรำคำกลุม่น ำ้มนัเชือ้เพลงิกบัรำคำน ำ้มนัดบิดูไบ  

 Naphtha Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่-2.9 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 อยู่ที ่-2.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลงรอ้ยละ 32 จำกควำมตอ้งกำร

แนฟทำเพือ่ผสมเป็นน ้ำมันเบนซนิลดลง โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่-7.5 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 61  

 ULG95 Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กบัรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่6.7 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 อยูท่ี ่12.9 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 48 จำกควำม

ตอ้งกำรในประเทศจนีและญี่ปุ่ นทีช่ะลอตัว เนื่องจำกกำรปิดประเทศเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่3.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 81  

 Gas Oil Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันดเีซลกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่11.0 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 อยูท่ี ่14.3 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 23 จำกควำมตอ้งกำร

ทีล่ดลงจำกมำตรกำรควบคมุกำรเดนิทำงในประเทศจนี สง่ผลตอ่กำรหยดุชะงักของภำคกำรขนสง่ รวมถงึผลกระทบ

จำกโรงงำนตำ่ง ๆ ซึง่ไม่สำมำรถด ำเนนิกำรผลติไดจ้ำกมำตรกำรดังกล่ำว โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2562 อยูท่ี ่12.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 14  

  Fuel Oil Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเตำก ำมะถันสงู (HSFO) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่ 

-7.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 อยูท่ี ่-18.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 11.3 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกกำรทีก่ ำลังกำรผลติ HSFO มจี ำกัด เนื่องจำกกำรผลติเปลีย่นไปผลติเป็นน ้ำมันเตำ
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ก ำมะถันต ำ่ (LSFO 0.5%) ตำมมำตรฐำน IMO ใหม ่รวมถงึสนิคำ้คงคลังปรับลดลง โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่0.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัหลอ่ลืน่กบัรำคำน ำ้มนัเตำ 

 500 SN Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำกลุม่ผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ (500 SN) กับรำคำน ้ำมันเตำอยู่

ที ่370 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 อยู่ที ่384 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 4 ตำม

ควำมตอ้งกำรทีล่ดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำใหผู้ผ้ลติลดก ำลังกำรผลติเพือ่รักษำสมดลุของตลำด 

โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่330 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 

 Asphalt Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำอยู่ที ่27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 อยู่ที ่98 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 72 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรยำงมะตอย

ในภูมภิำคลดลง และควำมตอ้งกำรในประเทศปรับตัวลดลงเชน่กัน เป็นผลจำกกำรชะลอตัวของโครงกำรสรำ้งถนน

ซึง่ตอ้งรอกำรอนุมัตงิบประมำณรำยจ่ำยของภำครัฐ โดยสว่นต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่-40 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 168 
 

1.1.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 

 
(458) 469 56 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

907 615 875 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

449 1,084 931 Market GRM 

    

 

 
(0.85) 0.82 0.10 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

1.69 1.08 1.64 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

0.84 1.90 1.74 Market GRM 
 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นตำม

รำคำตลำด (Market GRM) อยู่ที่ 449 ลำ้นบำท หรือ 0.84 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 482 ลำ้นบำท หรือ 0.90 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 สำเหตุ

หลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑส์ว่นใหญ่ปรับลดลงอย่ำงมำก 

โดยเฉพำะน ้ ำมันเบนซินและน ้ำมันดีเซล ประกอบกับตน้ทุน 

Crude Premium ที่ปรับเพิ่มขึ้น  และเมื่อเทียบกับไตรมำส 

1/2562 Market GRM ลดลง 635 ลำ้นบำท หรือ 1.06 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยมสีำเหตหุลกัจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑป์รับตวัลดลง โดยเฉพำะสว่นตำ่งรำคำน ้ำมันดเีซล 

และตน้ทนุ Crude Premium ทีป่รับเพิม่ขึน้  

ในไตรมำส 1/2563 กลุ่มปิโตรเลยีมขำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธิ 4,928 ลำ้นบำท หรือ 9.16 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล แบง่เป็นขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 3,067 ลำ้นบำท คำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 

449 
1,084 931 

(4,928)

1,022 935 

(4,479)

2,106 1,866 

1Q63 1Q62 4Q62

Accounting GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market GRM

0.84 
1.90 1.74 

(9.16)

1.78 1.75 

(8.32)

3.68 3.49 

1Q63 1Q62 4Q62

Accounting GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market GRM

หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 Market GRM ลดลง 

482 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น 

เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม

สว่นใหญ่ปรับตัวลดลงโดยเฉพำะสว่นตำ่ง

รำคำน ้ำมันเบนซนิและรำคำน ้ำมันดเีซล   

 

หน่วย: ลำ้นบำท 
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2,184 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี ำไรจำก Oil Hedging 323 ลำ้นบำท สง่ผลใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมผีลขำดทุนขัน้ตน้จำก

กำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 4,479 ลำ้นบำท หรอื 8.32 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ก ำไรลดลง 

6,345 ลำ้นบำท หรือ 11.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อนที ่Accounting GRM มีก ำไร 

1,866 ลำ้นบำท และก ำไรลดลง 6,585 ลำ้นบำท หรือ 12.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทยีบกับไตรมำส 

1/2562 

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี 

1.2.1 สถำนกำรณต์ลำดปิโตรเคม ี

สถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 1/2563 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมใีนชว่งตน้ไตรมำส

ปรับตัวเพิม่ขึน้โดยมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรผ่อนคลำยควำมตงึเครยีดของสงครำมทำงกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ และ

จนีทีย่ดืเยือ้มำ 18 เดอืนจนสำมำรถลงนำมขอ้ตกลงกำรคำ้เฟสแรกในวันที ่15 มกรำคม 2563 ประกอบกับรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับตัวลดลงอย่ำงรุนแรงเนื่องจำกสงครำมรำคำน ้ำมัน (Price War) ส่งผลต่อรำคำแนฟทำซึง่เป็น

วัตถุดบิของโรงงำนปิโตรเคมปีรับตัวลดลงตำมรำคำน ้ำมันดบิ ท ำใหส้ว่นตำ่งรำคำปิโตรเคมปีรับตัวดขี ึน้ อย่ำงไรก็

ตำม กำรแพร่ระบำดของไวรัสสำยพันธุใ์หม่ COVID-19 ทีเ่ริม่ตน้กำรแพร่ระบำดในประเทศจนีในเดอืนกุมภำพันธ์ 

ต่อเนื่องไปทั่วโลก จนรัฐบำลจนีตอ้งออกมำตรกำรควบคุมกำรท ำกจิกรรม และกำรเดนิทำงของประชำชนรวมถงึ

ภำคกำรขนสง่ในประเทศ เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดเป็นเหตุใหภ้ำคกำรบรโิภคและกำรผลติของประเทศจนีตอ้ง

หยดุชะงักสง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรปรับตัวลดลง ถงึแมว้ำ่จะมคีวำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ในกลุม่เวชภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์

เพื่อธุรกจิ Food Delivery แต่ควำมตอ้งกำรในสว่นของอุตสำหกรรมยำนยนต ์อเิล็กทรอนิกส ์เครื่องใชส้ ำนักงำน 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และงำนกอ่สรำ้งกลับลดลงอย่ำงมำก กอ่ใหเ้กดิปัญหำกำรหยุดชะงักของห่วงโซก่ำรผลติ (supply 

chain disruption) ในประเทศจนีทีม่กีำรบรโิภคพลำสตกิอันดับหนึง่ของโลก ท ำใหอ้ัตรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ 

(GDP) ของจนีในไตรมำสที ่1/2563 อยู่ที ่-6.8% จำกรำยงำนส ำนักงำนสถติแิห่งชำตจินี (National Bureau of 

Statistics, NBS) โดยตดิลบครัง้แรกตัง้แตปี่ 2535  

แนวโนม้ภำวะตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 2/2563 ปรมิำณควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมียังคงมี

แนวโนม้ปรับตัวลดลงจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีแ่พร่ระบำดเพิม่ขึน้ทั่วโลกจนมผีูต้ดิเชือ้

มำกกวำ่สำมลำ้นคน ถงึแมว้ำ่ประเทศจนีจะสำมำรถเปิดประเทศและเริม่ด ำเนนิกำรผลติไดแ้ลว้ ทัง้นี ้กองทนุกำรเงนิ

ระหวำ่งประเทศ (IMF) คำดวำ่จะเกดิภำวะเศรษฐกจิถดถอยทั่วโลก โดยคำดกำรณ์อัตรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ 

(GDP) ของโลกปี 2563 อยูท่ีร่อ้ยละ -3 และประเทศไทยอยูท่ีร่อ้ยละ -6.7 ซึง่ต ำ่ทีส่ดุนับตัง้แตปี่ 2473 ในสว่นภำค

กำรผลติของอุตสำหกรรมปิโตรเคมยีังคงมแีนวโนม้ลดก ำลังกำรผลติอย่ำงต่อเนื่องจำกไตรมำสทีแ่ลว้โดยเฉพำะ

ผูผ้ลติทีม่ตีน้ทุนทีส่งูเนื่องจำกควำมตอ้งกำรสนิคำ้ทีล่ดลง ส ำหรับรำคำวัตถุดบิแนฟทำทีป่รับตัวลดลงตำมรำคำ

น ้ำมันดบิยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑ ์และเป็นโอกำสใหผู้ผ้ลติซือ้สนิคำ้ในรำคำทีต่ ำ่ลงเก็บไว ้

ใชใ้นกำรผลติ ตำมกำรคำดกำรณ์วำ่ควำมตอ้งกำรสนิคำ้จะกลับมำ หลังจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสดขีึน้

จนสำมำรถเปิดประเทศและกจิกรรมต่ำง ๆ ไดเ้พิม่ขึน้ ประกอบกับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลประเทศต่ำง ๆ ทีไ่ด ้

จัดเตรยีมงบประมำณส ำหรับมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิในอัตรำทีส่งู โดยคำดกำรณ์วำ่เศรษฐกจิจะเริม่ฟ้ืนตัวไดใ้น

ไตรมำส 3/2563 ถงึสิน้ปี 2563   
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1.2.2 ก ำลงักำรผลติปิโตรเคม ี

 ปิโตรเคม ี
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2563 1/2562 4/2562 YoY QoQ 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ   

กลุม่โอเลฟินส ์ 95% 89% 90% 6% 5% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิส ์ 94% 82% 96% 12% (2%) 
  

ในไตรมำส 1/2563 อตัรำกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 95 เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 

ทีม่อีตัรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 90 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 ทีม่อีตัรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 

89 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เนื่องจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ับวัตถุดบิปรับตัวดขี ึน้ และหน่วยผลติ Hyvahl ของโรงงำน 

RDCC สำมำรถกลบัมำผลติไดเ้ร็วกวำ่ก ำหนด ท ำใหก้ำรใชก้ ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้ 

กลุ่มอะโรเมตกิสแ์ละสไตรีนิคสใ์นไตรมำส 1/2563 มีอัตรำกำรผลติอยู่ที่รอ้ยละ 94 เทียบกับไตรมำส 

4/2562 ทีอ่ัตรำกำรผลติอยู่รอ้ยละ 96 ลดลงรอ้ยละ 2 จำกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของโรงงำน PS ประมำณ 2 

สปัดำห ์และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 ทีอ่ัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 82 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เนื่องจำกในไตรมำส 

1/2562 มกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของโรงงำน EBSM เพื่อเปลีย่นตัวเร่งปฏกิรยิำ (Catalyst) และกำรเปลีย่น

อปุกรณ์ควบคมุกำรผลติของโรงงำน ABS เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติของโรงงำน 

 1.2.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (พนัตนั)  มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  ไตรมำส 

1/2563 1/2562 4/2562  1/2563 1/2562 4/2562 

กลุม่โอเลฟินส ์ 274 282 266 
 

 8,090  9,987  8,277  

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิส ์  155  181  168  
 

 4,407  5,642  5,150  

รวม 429 463 434 
 

 12,497  15,629  13,427  
   

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมี

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ12,497 ลำ้นบำท ลดลง 930 ลำ้น

บำท หรือลดลงรอ้ยละ 7 เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน โดยมี

สำเหตหุลกัจำกรำคำเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 6 ตำมรำคำวตัถดุบิที่

ปรับลดลง และปริมำณขำยลดลงรอ้ยละ 1 ส่วนใหญ่จำก

กลุม่สไตรนีคิส ์ 

 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 3,132 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 

20 โดยมสีำเหตจุำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 13 ตำมรำคำวัตถุดบิทีล่ดลง และปรมิำณขำยรวม

ลดลง 34,000 ตนั หรอืลดลงรอ้ยละ 7  

 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมี

ในไตรมำส 1/2563 ลดลงรอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำเฉลีย่ของ

ผลติภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 6 และปรมิำณขำย 

ลดลงรอ้ยละ 1 
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1.2.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส 

1/2563 1/2562 4/2562 

Local Export Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 63% 37% 63% 37% 59% 41% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิส ์ 44% 56% 52% 48% 38% 62% 

 รวม 56% 44% 59% 41% 51% 49% 
  

 สัดสว่นกำรขำยของผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเคมสี ำหรับไตรมำส 1/2563 มสีัดสว่นกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 56:44 โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกผลติภัณฑโ์พลี

โพรพลินี (PP) ในกลุม่โอเลฟินส ์และผลติภัณฑโ์พลสีไตรนีคิส ์(PS) ในกลุม่สไตรนีคิส ์และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2562 สดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 3 สว่นใหญล่ดลงจำก PP และ Mixed Xylene  

ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกสว่นใหญใ่นไตรมำส 1/2563 เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ฮอ่งกง และประเทศ

เวยีดนำม ตำมล ำดบั 
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1.2.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมแีละวตัถดุบิ 

รำคำเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2563 1/2562 4/2562 YoY QoQ 

แนฟทำ  440 519 539 (15%) (18%) 

โอเลฟินส ์      

เอทลินี - แนฟทำ 240 409 203 (41%) 18% 

HDPE –เอทลีนี 315 262 254 20% 24% 

HDPE – แนฟทำ  555   671  457 (17%) 21% 

โพรพลินี– แนฟทำ 347 320 321 8% 8% 

PP – โพรพลินี 180 291 178 (38%) 1% 

PP – แนฟทำ 527 611 499 (14%) 6% 

อะโรเมตกิส ์      

เบนซนี - แนฟทำ 174 71 132 145% 32% 

โทลอูนี - แนฟทำ 123 93 120 32% 3% 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 148 154 149 (4%) (1%) 

สไตรนีคิส ์      

SM - แนฟทำ 367 523 354 (30%) 4% 

ABS - แนฟทำ  892   1,000  848 (11%) 5% 

PS (GPPS) - แนฟทำ  678   788  622 (14%) 9% 

 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิในไตรมำส 1/2563 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัรำคำแนฟทำ 

 HDPE Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำอยู่ที ่555 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 4/2562 อยู่ที ่457 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ตำมฤดู

กำรกอ่สรำ้ง ประกอบกับควำมตอ้งกำรผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้อย่ำงมำกในกลุม่เวชภัณฑ ์โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่671 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 17 

 PP Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่527 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 อยู่ที่ 499 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑ์เพิ่มขึน้ในกลุ่ม

เวชภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑเ์พื่อธุรกจิ Food Delivery ประกอบกับอุปทำนตงึตัวจำกกำรเลือ่นกำรผลติของโรงงำน 

ปิโตรเคมแีห่งใหม่ในภูมภิำคเอเชยี ถงึแมว้ำ่ควำมตอ้งกำรบำงผลติภัณฑจ์ะลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

สง่ผลใหร้ำคำผลติภัณฑป์รับตัวลดลงในอัตรำนอ้ยกวำ่รำคำวัตถดุบิแนฟทำทีล่ดลงอย่ำงรวดเร็วตำมรำคำน ้ำมันดบิ 

โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่611 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 14 
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สว่นตำ่งรำคำกลุม่อะโรเมตกิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 TOL Spread และ MX Spread ทรงตวั ในไตรมำส 1/2563 สว่นต่ำงรำคำโทลูอนีกับแนฟทำ

อยู่ที ่123 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำอยู่ที ่148 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ทรงตัวเมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 จำกสภำวะอุปทำนของผลติภัณฑล์น้ตลำด ประกอบกับควำมตอ้งกำรพำรำไซลนีลดลงจำกกำร

แพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลต่อควำมตอ้งกำรโทลูอีนและมิกซ์ไซลีน ซึง่เป็นวัตถุดบิปรับตัวลดลงตำม 

สอดคลอ้งกับรำคำวัตถุดบิแนฟทำทีล่ดลงอย่ำงรวดเร็วตำมรำคำน ้ำมันดบิ โดยสว่นตำ่งรำคำโทลอูนีกบัแนฟทำเมือ่

เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่93 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32 และสว่นตำ่งรำคำมกิซไ์ซลนีกับแนฟ

ทำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่154 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนัลดลงรอ้ยละ 4  

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลสีไตรนีคิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 ABS Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำ ABS กับแนฟทำอยู่ที ่892 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 4/2562 อยู่ที ่848 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จำกรำคำผลติภัณฑ ์ABS ปรับตัวลดลง

นอ้ยกวำ่รำคำวัตถุดบิแนฟทำทีป่รับตัวตำมรำคำน ้ำมันดบิทีล่ดลงอย่ำงรวดเร็ว ถงึแมว้ำ่จะมคีวำมตอ้งกำรลดลง

จำกควำมตอ้งกำรสนิคำ้ยำนยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และเครื่องใชใ้นครัวเรือนที่ลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่1,000 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 11 

 

 PS Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่678 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 อยูท่ี ่622 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จำกรำคำผลติภัณฑท์ีป่รับลดลงนอ้ยกวำ่รำคำ

วตัถดุบิแนฟทำทีป่รับตวัลงตำมรำคำน ้ำมันดบิ ถงึแมว้ำ่ควำมตอ้งกำร PS เพือ่ใชผ้ลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำมเีขำ้มำอย่ำง

เบำบำงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เป็นปัจจัยกดดันรำคำผลติภัณฑ์ โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่788 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 14 

1.2.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติ (Product to Feed : PTF)   

 

 

 

1,847 2,420 1,352 กลุม่โอเลฟินส ์

656 827 662 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีคิส ์

2,503 3,247 2,014 Market PTF 
 

 

3.44 4.23 2.53 กลุม่โอเลฟินส ์

1.22 1.45 1.25 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีคิส ์

4.66 5.68 3.78 Market PTF 
 

   

2,503 3,247 
2,014 

(1,883)
(302)

(199)

620 
2,945 

1,815 

1Q63 1Q62 4Q62

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อคน ้ามันสทุธิ

Market PTF

4.66 5.68 
3.78 

(3.50)

(0.52)
(0.37)

1.16 
5.16 

3.41 

1Q63 1Q62 4Q62

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อคน ้ามันสทุธิ

Market PTF

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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 ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำดของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี (Market PTF) อยู่ที่ 

2,503 ลำ้นบำท หรือ 4.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึน้ 

489 ลำ้นบำท หรอื 0.88 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสกอ่น เนื่องจำกสว่นตำ่งรำคำของผลติภัณฑปิ์โตรเคมกีบั

วัตถุดบิสว่นใหญ่ปรับตัวเพิม่ขึน้ เป็นผลจำกกำรปรับลดลงของ

รำคำวัตถุดบิแนฟทำทีป่รับลดลงอย่ำงรวดเร็วตำมรำคำน ้ำมันดบิ

ในอัตรำทีม่ำกกว่ำกำรปรับลดลงของรำคำผลติภัณฑ ์และเมือ่

เทยีบกับไตรมำส 1/2562 Market PTF ลดลง 744 ลำ้นบำท หรือ 1.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เนื่องจำก

สว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑก์ับวัตถุดบิปรับตัวลดลง  

ในไตรมำส 1/2563 กลุ่มปิโตรเคมขีำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ1,883 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นขำดทุน

จำกสต๊อกน ้ำมัน 1,394 ลำ้นบำท และขำดทุนจำก LCM 489 ลำ้นบำท สง่ผลใหธุ้รกจิปิโตรเคมมี ีAccounting 

PTF อยู่ที ่620 ลำ้นบำท หรือ 1.16 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 1,195 ลำ้นบำท หรือ 2.25 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 Accounting PTF ที ่2,945 ลำ้นบำท 

ลดลง 2,325 ลำ้นบำท หรือ 4.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

1.3 ผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค 

1.3.1 ก ำลงักำรผลติและรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2563 1/2562 4/2562 YoY QoQ 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ      

ไฟฟ้ำ 71% 67% 71% 4% 0% 

ไอน ้ำ 66% 59% 60% 7% 6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)      

ไฟฟ้ำ  505   534  531 (5%) (5%) 

ไอน ้ำ  308   277  303 11% 2% 

อืน่ๆ  63   61  60 3% 5% 

รวม 876 872  894  0.5% (2%) 
 

ในไตรมำส 1/2563 มอีัตรำกำรผลติไฟฟ้ำรอ้ยละ 71 เทำ่กับไตรมำส 4/2562 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2562 อตัรำกำรผลติไฟฟ้ำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เนือ่งจำกโรงงำน RDCC หยดุผลติตำมแผนเพือ่ตดิตัง้ระบบ Catalyst 

Cooler ในไตรมำส 1/2562 

 

ไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF  

อยู่ที ่2,503 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 489 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนื่องจำกสว่นตำ่ง

รำคำของผลติภัณฑปิ์โตรเคมกีับวตัถดุบิสว่น

ใหญป่รับตวัเพิม่ขึน้
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อัตรำกำรผลติไอน ้ำในไตรมำส 1/2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 66 เทยีบกับไตรมำส 4/2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 และ

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 อตัรำกำรผลติไอน ้ำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เนือ่งจำกเพิม่ก ำลงักำรผลติเพือ่ขำยใหล้กูคำ้ใน

กลุม่เขตประกอบกำรอตุสำหกรรมทีก่ลับมำเดนิเครือ่งจักรตำมปกตใินไตรมำส 1/2563 หลงักำรหยดุซอ่มบ ำรุง 

 ในไตรมำส 1/2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคมจี ำนวน 876 ลำ้นบำท เทยีบกับ 

ไตรมำส 4/2562 ลดลง 18 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 โดยสว่นใหญล่ดลงจำกปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลติแห่งประเทศไทย ขณะทีป่รมิำณกำรขำยไอน ้ำเพิม่ขึน้ ใหล้กูคำ้ในกลุม่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมทีก่ลับมำ

เดนิเครือ่งจักรตำมปกตใินไตรมำส 1/2563 หลงักำรหยดุซอ่มบ ำรุง 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภคมจี ำนวน 872 ลำ้นบำท 

ใกลเ้คยีงกับไตรมำส 1/2563 โดยมสีำเหตุหลักจำกปรมิำณกำรขำยไอน ้ำเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณกำรขำยไฟฟ้ำ

ลดลง  
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2. ผลกำรด ำเนนิงำนรวม 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 1/2563  

 

 หมำยเหต ุ: [1] รำคำตลำดถัวเฉลีย่ของน ้ำมันดบิรวมซึง่ใชใ้นกระบวนกำรผลติ 

 [2] รำยไดจ้ำกกำรขำย ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำก (1) ธรุกจิปิโตรเลยีม (2) ธรุกจิปิโตรเคม ี(3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค  

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจุผลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 

 [3] รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิประกอบดว้ยรำยไดจ้ำก (1) ธรุกจิปิโตรเลยีม (ไมร่วมภำษีสรรพสำมติ) (2) ธรุกจิปิโตรเคม ี 
  (3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

  [4] ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยทีด่นิ คำ่บรกิำรท่ำเรอื คำ่เชำ่ถังบรรจุสนิคำ้ และอืน่ๆ 

 [5] ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิไมร่วมก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 

1/2563 1/2562 4/2562 1/2563 1/2562 4/2562

อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 31.45           31.78        30.45         

ปรมิาณน ้ามันดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบาร์เรล) 17.11           17.97        17.51         

ราคาน ้ามันดบิถัวเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) (1) 56.05           65.54        67.19         

รายไดจ้ากการขาย (2) 48,910         59,721       55,757       90.89         104.57     104.58     

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ(3) 43,617         54,274       50,337       81.06         95.04       94.41       

ตน้ทนุวตัถุดบิตามราคาตลาด (39,952)        (49,316)     (46,732)      (74.24)       (86.36)      (87.65)      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 3,665          4,958       3,605       6.82         8.68       6.76        

ก าไร (ขาดทนุ) จากสตอ๊กน ้ามัน (4,461)          (122)          526           (8.29)         (0.21)       0.99         

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) (2,673)          841           (163)          (4.97)         1.47         (0.31)        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามัน 323              1               373           0.60          0.00         0.70         

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) (3,146)        5,678       4,341       (5.84)        9.94       8.14        

รายไดอ้ืน่ๆ (4) 439              422           515           0.82          0.74         0.97         

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (335)             (365)          (353)          (0.62)         (0.64)       (0.66)        

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ (3,041)        5,734       4,503       (5.64)        10.04     8.45        

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,395)          (3,379)       (3,960)       (6.31)         (5.92)       (7.43)        

EBITDA (6,436)        2,355       543          (11.95)      4.12       1.02        

คา่เสือ่มราคา (2,227)          (2,016)       (2,218)       (4.14)         (3.53)       (4.16)        

EBIT (8,663)        339          (1,675)      (16.09)      0.59       (3.14)      

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธ ิ(5) (464)             (473)          (466)          (0.86)         (0.83)       (0.87)        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการท าสัญญาอนุพันธท์างการเงนิ (558)             86             382           (1.04)         0.15         0.72         

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (500)             127           88             (0.93)         0.22         0.17         

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามันทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ (993)             -            -            (1.85)         -          -          

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพย์สนิ (4)                (8)             658           (0.01)         (0.01)       1.23         

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 49                83             65             0.09          0.14         0.12         

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (10)              (5)             (3)              (0.02)         (0.01)       (0.01)        

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ (11,143)      149          (951)         (20.71)      0.25       (1.79)      

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 2,246           9               445           4.17          0.02         0.83         

ก าไร (ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (8)                (5)             (7)              (0.01)         (0.01)       (0.01)        

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธิ (8,905)        153          (513)         (16.55)      0.26       (0.97)      

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) (0.44)          0.01         (0.03)        

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

ไตรมำส ไตรมำส
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2.1 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 3,665 

ลำ้นบำท หรอื 6.82 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 60 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 0.06 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตหุลักจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวเพิม่ขึน้ เป็นผล

จำกรำคำผลติภัณฑป์รับตัวลดลงชำ้กวำ่รำคำวัตถุดบิซึง่ปรับตวัลดลงอย่ำงรวดเร็วตำมรำคำน ้ำมันดบิ ในขณะทีส่ว่น

ต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมปรับตัวลดลง ซึง่ไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ประกอบกับ

ตน้ทนุ Crude Premium ทีป่รับเพิม่ขึน้ 0.2 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 Market GIM ที ่4,958 ลำ้นบำท ลดลง 1,293 ลำ้นบำท หรอื 1.86 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล สว่นใหญเ่นือ่งจำกตน้ทนุ Crude Premium เพิม่ขึน้ 3.3 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล และสว่นตำ่ง

รำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญ่ปรับลดลง โดยเฉพำะน ้ำมันดเีซล กลุม่โอเลฟินส ์และกลุม่โพล ี

สไตรีนิคส ์ซึง่ไดรั้บผลกระทบต่อเนื่องจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ กับจนี รวมทัง้ผลกระทบจำกกำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 
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2.2 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มขีำดทนุขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 3,146 

ลำ้นบำท หรือ 5.84 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะที่มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) 

จ ำนวน 4,341 ลำ้นบำท หรอื 8.14 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ในไตรมำสทีแ่ลว้ ก ำไรลดลง 7,487 ลำ้นบำท หรอื 

13.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมสีำเหตุหลักจำกกำรขำดทุนสต๊อกน ้ำมันสทุธใินไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 

6,811 ลำ้นบำท หรือ 12.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เทยีบกับไตรมำส 4/2562 มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ736 

ลำ้นบำท หรอื 1.38 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยไตรมำส 1/2563 Market GIM อยูท่ี ่3,665 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีง

กบัไตรมำสกอ่น  

เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2562 Accounting GIM อยู่ที่ 5,678 ลำ้นบำท หรือ 9.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล ก ำไรลดลง 8,824 ลำ้นบำท หรอืลดลง 15.78 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เนือ่งจำกขำดทนุจำกสตอ๊กน ้ำมัน

สทุธใินไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 6,811 ลำ้นบำท หรอื 12.66 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 

ก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ720 ลำ้นบำท หรือ 1.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ประกอบกับ Market GIM ลดลง 

1,293 ลำ้นบำท หรอื 1.86 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

2.3 รำยไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเรือและถังบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ส ำหรับไตรมำส 

1/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่ 439 ลำ้นบำท ลดลง 76 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกในไตรมำส 

4/2562 มรีำยไดค้่ำบริกำรจำกบรษัิท ไออำร์พีซ ีคลนี พำวเวอร์ จ ำกัด ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 

รำยไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 17 ลำ้นบำท  

2.4 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 3,395 ลำ้นบำท ลดลง 565 ลำ้น

บำท เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำน และค่ำเช่ำ และเมื่อเทยีบกับไตรมำส 

1/2562 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ 16 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกคำ่ซอ่มบ ำรุง 
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2.5 คำ่เสือ่มรำคำ 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 2,227 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 9 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส

กอ่น และเพิม่ขึน้ 211 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2562 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้

เสร็จ เชน่ โครงกำร Catalyst Cooler ทีต่ดิตัง้แลว้เสร็จและมกีำรผลติเชงิพำณิชย ์เมือ่วนัที ่1 พฤษภำคม 2562 

2.6 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิ  

ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 464 ลำ้นบำท ลดลง 2 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 และลดลง 9 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 สว่นใหญเ่ป็นผลจำกดอกเบีย้จ่ำยลดลง 

2.7 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 มผีลขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิจ ำนวน 558 ลำ้นบำท โดย

สว่นใหญ่เกดิจำกผลขำดทนุทีเ่กดิขึน้จรงิจำก CCS 346 ลำ้นบำท และขำดทนุทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิจำก IRS จ ำนวน 

217 ลำ้นบำท ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่9 เรือ่งเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS 9) ทีม่ผีลบังคับใช ้

ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ก ำหนดใหร้ำยกำรทีม่กีำรป้องควำมเสีย่งตอ้งวัดมูลค่ำสัญญำทียั่งไม่ครบก ำหนดตำม

มูลคำ่ยุตธิรรม เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 และไตรมำส 1/2562 ทีม่กี ำไรทีเ่กดิขึน้จรงิจำกสญัญำ CCS จ ำนวน 

380 ลำ้นบำท และ 83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

2.8 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มขีำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จรงิ 500 ลำ้น

บำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่นทีม่กี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 88 ลำ้นบำท เนือ่งจำกคำ่เงนิบำทออ่นคำ่ลงจำกสิน้ปี 

2562 ที ่30.33 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ มำปิดที ่32.83 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะทีใ่นไตรมำส 1/2562 มกี ำไร

จำกอัตรำแลกเปลีย่น 127 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 

จ ำนวน 200 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

2.9 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ำ้มนัทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ บนัทกึผลขำดทนุทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน เพือ่

ป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรผันผวนของรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ ์จ ำนวน 993 ลำ้นบำท ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิ ฉบับที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS 9) ทีม่ผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ทีก่ ำหนดให ้

ตอ้งวดัมลูคำ่สญัญำคงเหลอืทียั่งไมค่รบก ำหนดช ำระดว้ยรำคำยตุธิรรม  

2.10 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหน่ำยทรัพยส์นิจ ำนวน 4 ลำ้นบำท ขณะทีม่ี

ก ำไร 658 ลำ้นบำท ในไตรมำสก่อน เนื่องจำกในไตรมำส 4/2562 มกีำรกลับรำยกำรดอ้ยค่ำทีด่นิและเงนิลงทุนใน

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิำรเดมิ  
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2.11 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทุน 49 ลำ้นบำท ลดลง 16 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ 

ไตรมำสกอ่น และลดลง 34 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 เนือ่งจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิท

ร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ลดลง  

2.12 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มเีครดติภำษีเงนิได ้2,246 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสกอ่นทีม่มีเีครดติภำษี

เงนิได ้445 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 มเีครดติภำษีเงนิได ้9 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกผลกำร

ด ำเนนิงำนปรับตวัลดลง 
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ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรพัย ์

ณ 31 มนีำคม 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 180,839 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน 2,989 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 เป็นผลจำก  

 ลูกหนีก้ำรคำ้: ลดลง 2,070 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2562 สว่นใหญ่เกดิจำก

รำคำขำยลดลงตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวลดลง ณ วันที ่31 มนีำคม 2563 บรษัิทฯ มลีกูหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนด

ช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน จ ำนวน 66 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.82 ของลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้ค่ำ

เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 42 ลำ้นบำท ขณะทีร่ะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 1/2563 อยูท่ี ่17 วนั เทำ่กับ

สิน้ปี 2562  

 สนิคำ้คงเหลอื: ลดลง 5,624 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 22 สว่นใหญ่ลดลงเนื่องจำกรำคำน ้ำมันดบิและ

ผลติภัณฑป์รับตวัลดลงตำมรำคำตลำด โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่อยูท่ี ่37 วนั ลดลงจำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 4 วนั  

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 9,002 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 119 สว่นใหญเ่กดิจำกเงนิสดและเงนิ

ฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้ 9,237 ลำ้นบำท ภำษีมูลคำ่เพิม่รอรับคนืเพิม่ขึน้ 194 ลำ้นบำท สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 

192 ลำ้นบำท ในขณะทีล่กูหนีอ้ ืน่ลดลง 518 ลำ้นบำท ภำษีสรรพสำมติจำ่ยลว่งหนำ้ลดลง 131 ลำ้นบำท  

 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน: เพิม่ขึน้ 1,682 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1 สำเหตหุลักเกดิจำกสนิทรัพยภ์ำษี

เงนิไดร้อตัดบัญชเีพิม่ขึน้ 2,115 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เนือ่งจำกผลประกอบกำรขำดทนุ สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้(right-

of-use) จ ำนวน 270 ลำ้นบำท จำกกำรเริม่บันทกึรำยกำรสญัญำเชำ่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่

16 เรือ่งสญัญำเชำ่ ซึง่เริม่บังคับใชต้ัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เพิ่มขึน้ 

183 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกกำรเรียกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนของบรษัิท ไออำร์พีซ ีคลนี พำวเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 

137 ลำ้นบำท ในขณะทีส่นิทรัพยถ์ำวรและอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนลดลง 899 ลำ้นบำท สว่นใหญ่จำกค่ำ

เสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้ 

 

121,362 121,991 

14,523 12,212 

44,954 43,647 

73,008 
83,402 

5,217 
4,860 

51,910 
52,071 

50,705 37,517 

180,839 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

177,850 

ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์  
(รวมอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ

และสทิธกิำรใชส้นิทรัพย)์ 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 62 31 ม.ีค. 63 

เงนิกูย้มืระยะยำว  
(รวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

 2% 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 
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หนีส้นิ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 บรษัิทฯ มหีนีส้นิรวม 107,832 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน 13,383 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14 เนือ่งจำก 

 เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกสถำบนักำรเงนิ: เพิม่ขึน้ 6,800 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 99 เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุน

หมนุเวยีนในกจิกรรมด ำเนนิงำน และเตรยีมสภำพคลอ่งเพือ่รองรับผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 

 เจำ้หนีก้ำรคำ้: เพิม่ขึน้ 5,525 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 22 เนื่องจำกปรมิำณน ้ำมันดบิคำ้งจ่ำย  ณ สิน้ 

ไตรมำส 1/2563 เพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2562 โดยมรีะยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลีย่อยู่ที ่44 วนั เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2562 

จ ำนวน 5 วนั 

  หนีส้นิหมุนเวยีนอื่น: เพิ่มขึ้น  863 ลำ้นบำท 

หรือรอ้ยละ 15 สำเหตุหลักจำกเงนิปันผลคำ้งจ่ำย

เพิม่ขึน้ 2,041 ลำ้นบำท หนี้สนิจำกสัญญำอนุพันธ์

ทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ 374 ลำ้นบำท เจำ้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ 

203 ลำ้นบำท และหนี้ส ินตำมสัญญำเช่ำที่ถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 109 ลำ้นบำท ในขณะที่

โบนัสคำ้งจ่ำยลดลง 1,583 ลำ้นบำท และหนี้สนิ

หมนุเวยีนอืน่ลดลง 237 ลำ้นบำท  

  เงนิกูย้มืระยะยำวรวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึง่ปี: ลดลง 161 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิ

จำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับสถำบันกำรเงนิทีถ่งึ

ก ำหนดช ำระจ ำนวน 670 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรบันทกึขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิจ ำนวน 

500 ลำ้นบำท  

รำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำว สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 31 ม.ีค. 63 31 ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 6,889 6,888 1  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 6,524 6,021 503  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 38,497 39,162 (665)  

 รวม 51,910 52,071 (161)  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (7,952)  (8,190)  238  

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวสุทธ ิ 43,958 43,881 77  

หมำยเหต ุ: ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ ไดปิ้ดสัญญำแลกเปลีย่นเงนิตน้และอตัรำดอกเบีย้สกลุเงนิบำทเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ (Cross 

Currency Swap: CCS) กอ่นครบก ำหนด (unwind) จ ำนวน 280 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ  

5,694 6,443 6,942 6,765 

12,652 1,957 -
1,305 1,305 

1,957 

-

6,889 
- -

-

7,652 

13,332 

8,247 
8,070 

14,609 

2563 2564 2565 2566 >2566

กราฟแสดงก าหนดช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : เงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563
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 หนีส้นิไมห่มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 357 ลำ้นบำท สว่นใหญจ่ำกหนีส้นิจำกสญัญำเชำ่จ ำนวน 143 ลำ้น

บำท โดยเป็นกำรบันทกึภำระตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 

เรื่อง สญัญำเชำ่ ซึง่เริม่มผีลบังคับใชต้ัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 และหนี้สนิจำกสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิจ ำนวน 

191 ลำ้นบำท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่31 มีนำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 73,008 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วันที ่31 

ธันวำคม 2562 จ ำนวน 10,394 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำกขำดทุนสุทธ ิ8,905 ลำ้นบำท บันทกึกำรจ่ำยเงนิปันผล 

2,041 ลำ้นบำท ในขณะทีป่รับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดเพิ่มขึน้ 546 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรรับรูก้ ำไรจำกสัญญำ

อนุพันธท์ียั่งไมค่รบก ำหนดสญัญำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  

งบกระแสเงนิสด         

หน่วย : ลำ้นบำท 

  ม.ค. – ม.ีค. 63 ม.ค. – ม.ีค. 62 

1 EBITDA (6,436)  2,355  

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน 11,731  (3,321) 

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน  5,295 (966) 

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (1,368)  (1,766) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ  5,310   3,200  

6 เงนิสดสุทธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง)  9,237   468  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด  3,036   2,338  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด  12,273   2,806  

 

ณ วันที ่31 มนีำคม 2563 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอื 12,273 ลำ้นบำท โดยกระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ 

9,237 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดรบัจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 5,295 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสด

เพิม่ขึน้ ประกอบดว้ย สนิคำ้คงเหลอืลดลง 5,624 ลำ้นบำท เจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 5,520 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรคำ้

ลดลง 2,116 ลำ้นบำท ลูกหนี้อืน่ลดลง 519 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดลดลง จำก

ขำดทนุกอ่นดอกเบีย้ ภำษีและคำ่เสือ่มรำคำ 6,436 ลำ้นบำท และโบนัสคำ้งจำ่ยลดลง 1,583 ลำ้นบำท 

 กระแสเงนิสดจ่ำยเพือ่กจิกรรมลงทุน 1,368 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยซือ้สนิทรัพย์

ถำวรและอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ เชน่ โครงกำร Catalyst 

Cooler จ ำนวน 1,194 ลำ้นบำท และเงนิสดจ่ำยเพื่อเพิม่ทนุตำมสัดสว่นในบรษัิท ไออำรพ์ซี ีคลนีพำวเวอร ์จ ำกัด 

137 ลำ้นบำท  
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 กระแสเงนิสดรบัจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 5,310 ลำ้นบำท สว่นใหญ่กระแสเงนิสดรับจำกเงนิกูย้มื

ระยะสัน้ 6,800 ลำ้นบำท ในขณะที่มกีำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้ืมระยะยำวทีค่รบก ำหนด 670 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระค่ำ

ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 432 ลำ้นบำท และขำดทนุจำกสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 341 ลำ้นบำท  
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 หนว่ย 
ไตรมำส 

1/2563 1/2562 4/2562 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % (13.16) 3.94 0.97 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % (18.21) 0.26 (0.92) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ บำท/หุน้ (0.44) 0.01 (0.03) 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % (45.63) 0.70 (1.38) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง        

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.77 0.96 0.95 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.35 0.31 0.29 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ        

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.74 0.66 0.67 

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ (2.13) 6.00 9.34 

หมำยเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  

สภำพคลอ่งและโครงสรำ้งเงนิทนุ 

อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 1/2563 เท่ำกับ 0.77 เท่ำ ปรับตัวลดลง 0.18 เท่ำ เมื่อเทียบกับ 

ไตรมำส 4/2562 ที ่0.95 เท่ำ เนื่องจำกหนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ สว่นใหญ่จำกเงนิกูร้ะยะสัน้เพิม่ขึน้เพื่อเตรียม

สภำพคลอ่งรองรับผลกระทบจำก COVID-19 และเจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ ขณะทีร่ำยกำรทีท่ ำใหส้นิทรัพยห์มุนเวยีน

ลดลง สว่นใหญ่จำกสนิคำ้คงเหลอื ซึง่ปรับลดลงตำมรำคำน ้ำมันดบิ และลูกหนี้กำรคำ้ลดลง ทัง้นี้ บรษัิทฯ บรหิำร

จัดกำรสภำพคลอ่งไดอ้ย่ำงเพยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิ และมสีภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มอีัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.74 

เท่ำ ปรับตัวเพิม่ขึน้ 0.07 เท่ำ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 ที ่0.67 เท่ำ โดยหลักจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ปรับตัว

ลดลง ทัง้นี ้บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนีส้นิไดต้ำมก ำหนดและสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 
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หมำยเหต:ุ   

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ = ขำย/ลกูหนีก้ำรคำ้กอ่นหนีส้งสยัจะสญู (เฉลีย่) 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื = ตน้ทนุขำย/สนิคำ้คงเหลอื (เฉลีย่) 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้ = ตน้ทนุขำย/เจำ้หนีก้ำรคำ้ (เฉลีย่) 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้

อตัรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = EBITDA/รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไรสทุธ/ิรำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก ำไรสทุธ/ิสว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง = สนิทรัพยห์มนุเวยีน/หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว = เงนิสด+หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด+ลกูหนีก้ำรคำ้/หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ ี

ภำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ 
= หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/EBITDA 
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ผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 และมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีท่วคีวำมรุนแรงอยำ่งรวดเร็วทั่ว

โลก มผีูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง จนน ำไปสูก่ำรใชม้ำตรกำร “ระยะห่ำงทำงสังคม” (Social distancing) และ

กำรปิดเมอืง (Lockdown) เพือ่ป้องกันกำรแพร่ระบำด ซึง่สง่ผลกระทบอย่ำงรุนแรงตอ่เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิ

โลก และมแีนวโนม้เขำ้สูส่ภำวะถดถอย ทัง้นี ้IMF ไดป้รับคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ (GDP) ของโลก

ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ -3 จำกเดมิทีค่ำดกำรณ์ไวท้ีร่อ้ยละ 3.3 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยังสง่ผลกระทบต่อปรมิำณ

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกทีค่ำดว่ำจะลดลงประมำณ 5 ลำ้นบำรเ์รลต่อวันในปีนี้ โดยในเดอืนเมษำยน 2563 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกลดลงถงึ 17 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน ท ำใหแ้นวโนม้สว่นตำ่งรำคำของผลติภัณฑป์รับตัว

ลดลง สง่ผลตอ่ผลประกอบกำรของธุรกจิโรงกลั่นและปิโตรเคมทีั่วโลก อย่ำงไรก็ตำม รำคำน ้ำมันดบิทีอ่ยู่ในระดับ

ต ำ่ และตน้ทนุกำรซือ้น ้ำมันดบิ (Crude Premium) ทีล่ดลงจำกสงครำมรำคำน ้ำมัน (Price War) ของผูผ้ลติน ้ำมัน

รำยใหญ่ ท ำใหต้น้ทุนกำรผลติมแีนวโนม้ต ่ำลง ประกอบกับกำรทีร่ำคำน ้ำมันดบิอยู่ในระดับทีต่ ่ำมำก ท ำใหค้วำม

เสีย่งทีจ่ะเกดิผลขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมันในอนำคตลดลง เป็นปัจจัยสนับสนุนธรุกจิโรงกลัน่และปิโตรเคม ี

ทัง้นี้ บริษัทฯไดป้ระเมนิสถำนกำรณ์และจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรค COVID-19 ซึง่ครอบคลมุกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งหลัก ดงันี ้

ดำ้นกำรด ำเนนิธุรกจิอยำ่งตอ่เนือ่ง บรษัิทฯ มคีวำมพรอ้มในเรือ่งของแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำง

ธุรกจิ (BCP/BCM) โดยมกีำรจัดท ำคูม่อืกำรปฏบิัตติงิำนในภำวะวกิฤต และมกีำรซอ้มแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่ง

ทำงธรุกจิ ทัง้ในสว่นของโรงงำนและส ำนักงำน เพือ่รองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีอ่ำจเกดิขึน้  

บริษัทฯ ไดป้ระกำศมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 2019 และจัดตัง้คณะกรรมกำรและ

คณะท ำงำนป้องกันและแกไ้ขสถำนกำรณ์ เพื่อกำรก ำกับดูแลและรับมือกับสถำนกำรณ์ COVID-19 อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ มกีำรสือ่สำรกับพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และจัดใหพ้นักงำนสว่นใหญ่ท ำงำนจำกทีบ่ำ้น โดยบรษัิทฯ

ไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มในดำ้นเทคโนโลย ีอปุกรณ์ และระบบสสำรสนเทศ เพือ่ใหก้ำรด ำเนนิงำนตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ

เป็นไปอยำ่งรำบรืน่ 

ดำ้นกำรดูแลพนกังำน บริษัทฯ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จ ำเป็นใหพ้นักงำนทุกคน พรอ้มตดิตำม

สถำนะทำงสขุภำพและสวัสดภิำพในกำรท ำงำนอย่ำงใกลช้ดิ จัดใหม้กีำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) 

มำกทีสุ่ด เพื่อลดโอกำสในกำรตดิเชือ้และแพร่เชือ้ในทีท่ ำงำนและทีส่ำธำรณะ โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีเขำ้มำ

ประยกุตใ์ช ้เชน่ ระบบกำรประชมุทำงไกล (Teleconference) ระบบ Daily Check-in เพือ่ใชบ้นัทกึกำรเดนิทำงของ

พนักงำน เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบกลับในกรณีทีม่ผีูต้ดิเชือ้ COVID-19  บรษัิทฯ จัดใหม้กีำรตรวจคัดกรอง

พนักงำนรวมทัง้ผูม้ำตดิตอ่ กำรสวมใสห่นำ้กำกอนำมัย วัดไข ้ลำ้งมอื และเวน้ระยะห่ำงทีป่ลอดภัยจำกกำรตดิเชือ้ 

(Social Distancing)  

ดำ้นกำรดูแลสงัคม บรษัิทฯ สนับสนุนใหป้ระเทศกำ้วผ่ำนสถำนกำรณ์วกิฤต ิCOVID-19 ดว้ยกำรช่วย

บรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนอปุกรณ์ป้องกันเชือ้โรคของบคุลำกรทำงกำรแพทย ์โดยกำรพัฒนำเม็ดพลำสตกิ PP 

เกรดพเิศษเพื่อผลติผำ้สปันบอนด ์ซึง่เป็นผำ้ส ำหรับผลติชดุ PPE มคีณุสมบัตสิำมำรถกันน ้ำและสำรคัดหลั่ง เพือ่

ควำมปลอดภัยของบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ในกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรตดิเชือ้ไวรัส และลดตน้ทนุในกำรน ำเขำ้ชดุ 

PPE จำกต่ำงประเทศซึง่มรีำคำสงูกว่ำ รวมถงึกำรพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมพลำสตกิห่อหุม้เตยีงจำกเม็ดพลำสตกิ
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เกรดพเิศษของ IRPC ส ำหรับเตยีงเคลือ่นยำ้ยผูป่้วยตดิเชือ้แบบแรงดนัลบ รวมถงึกำรสรำ้งหอ้งตรวจคดักรองปลอด

เชือ้ (Modular Room) ทีอ่อกแบบและพัฒนำโดยวศิวกร IRPC และยังไดร้วมพลงัจติอำสำจัดท ำ Face Shield เพือ่

สง่มอบใหโ้รงพยำบำลตำ่ง ๆ 

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรยีมแผนตำ่ง ๆ เพือ่บรรเทำผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนนิงำน (Mitigation Plan)   

ดงันี ้ 

 กำรบรหิำรสภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ เพือ่ใหส้ำมำรถช ำระหนี้ไดต้ำมก ำหนดและมเีงนิทนุหมุนเวยีน

เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินกจิกำร โดยกำรทบทวนกำรประเมนิคู่คำ้และลูกคำ้ของบริษัทฯ รวมทัง้กำรวำงแผน

ส ำรองส ำหรับกำรหำแหลง่เงนิทนุทดแทนและกำรเก็บเงนิสดไวใ้นมอืใหเ้พยีงพอ ทัง้นี้ เงนิกูท้ีค่รบก ำหนดช ำระใน

ปีนีป้ระมำณ 8,000 ลำ้นบำท บรษัิทฯไดจั้ดหำเงนิเตรยีมไวแ้ลว้จำกวงเงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยำวทียั่งไม่ไดเ้บกิถอน  

 กำรปรบักลยุทธด์ำ้นกำรผลติและกำรตลำด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรทีเ่ปลีย่นแปลงใน

ระยะสัน้จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 เชน่ กำรบรโิภคพลำสตกิประเภท Food packaging และ หนำ้กำกอนำมัย ที่

ปรับตัวเพิ่มขึน้ กำรเพิ่มปริมำณกำรส่งออกไปยังประเทศที่มีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิดประเทศ (Lockdown) 

รวมทัง้กำร ปรับกลยุทธใ์นระยะยำวเพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค โดยเฉพำะกำรเขำ้สู่ยุค

ดจิทิลัทีม่ำกขึน้กวำ่เดมิ  

 กำรปรบัลดคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิกำร จำกกำรทบทวนแผนกำรใชจ้่ำยทีส่ำมำรถชะลอหรือปรับลดได ้

และไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหลัก เช่น ค่ำใชจ้่ำยธุรกจิสัมพันธ์ โดยมีกำรตัง้เป้ำหมำย และใหทุ้ก

หน่วยงำนปรับลดคำ่ใชจ้ำ่ยใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้

 กำรทบทวนโครงกำรลงทุน CAPEX ในโครงกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะโครงกำรขนำดใหญ่ เช่น 

โครงกำร MARS โครงกำรร่วมทนุตำ่ง ๆ ตำมแผนธรุกจิ 5 ปี กำรเลือ่นลงทนุในโครงกำรทีย่ังไมม่คีวำมเร่งดว่น ทัง้นี้  

โดยไมใ่หก้ระทบตอ่กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและควำมปลอดภัยของโรงงำน เป็นตน้ 

 จดัท ำโครงกำร Strengthen IRPC โดยมุ่งเนน้โครงกำรทีเ่พิม่รำยได ้เพิม่ประสทิธภิำพ ลดตน้ทนุ

กำรผลติดว้ยเงนิลงทุนทีต่ ่ำ เชน่ ABS Powder Expansion เพื่อเพิม่ปรมิำณกำรผลติ 6,000 ตันต่อปี และกำรลด

ตน้ทนุกำรผลติโดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลติตำมแผน ABS Modernize รวมถงึกำรตดิตำมโครงกำร E4E และ 

IRPC 4.0 ใหไ้ดต้ำมแผนทีต่ัง้ไว ้เป็นตน้  

 

 

 


