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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 
 

บทสรปุผูบ้รหิำร  

 หนว่ย 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 

2/2563 2/2562 1/2563 YoY QoQ 2563 2562 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 17.18 18.78 17.11 (9%) 0.4% 34.29 36.75 (7%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 35,529 63,710 48,910 (44%) (27%) 84,439 123,430 (32%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 30,370 57,702 43,617 (47%) (30%) 73,987 111,976 (34%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 4,669 5,429 3,665 (14%) 27% 8,334 10,387 (20%) 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 8.46 9.11 6.82 (7%) 24% 7.64 8.90 (14%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 4,758 5,920 (3,146) (20%) 251% 1,612 11,598 (86%) 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 8.63 9.94 (5.84) (13%) 248% 1.48 9.94 (85%) 

EBITDA ลำ้นบำท 1,505 2,304 (6,436) (35%) 123% (4,932) 4,659 (206%) 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท (411) 507 (8,905) (181%) 95% (9,316) 660 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 2/2563 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 1/2563 : ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร 

ขำยสทุธ ิ30,370 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน จำกรำคำขำยลดลงรอ้ยละ 27 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับตัวลดลง และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 3 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมอีัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่189,000 บำรเ์รล

ตอ่วนัใกลเ้คยีงกบัไตรมำสกอ่น  

       บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลิต

ตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยูท่ี ่4,669 

ลำ้นบำท (8.46 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) 

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 27 โดยหลักจำกตน้ทุน 

crude premium ที่ปรับตัวลดลง เป็นผล

จำกสงครำมรำคำน ้ำมัน โดยซำอดุอิำระเบยี

ประกำศลดรำคำขำยน ้ ำมันดิบ (Official 

Selling Price หรือ  OSP)  ลงอย่ ำ งมำก 

ขณะทีส่ว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลียม

สว่นใหญ่ยังคงถูกกดดันจำกควำมตอ้งกำร

ที่ปรับตัวลดลงจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำหรับส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์ปิโตรเคมี 

โดยเฉพำะกลุม่เวชภัณฑแ์ละกลุม่บรรจภุัณฑป์รับตวัดขี ึน้ 

30,370 43,617 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ

69%

29%

2%

ไตรมาส 1/2563

62%

35%

3%

ไตรมาส 2/2563

หน่วย : ลำ้นบำท 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

30% 



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 

 

3 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิในไตรมำส 2/2563 ยังคงมคีวำมผันผวน โดยรำคำน ้ำมันดบิในชว่งตน้ไตรมำส

ปรับตวัลดลงอย่ำงตอ่เนื่องจำกไตรมำส 1/2563 โดยรำคำน ้ำมันดบิดไูบลดลงต ำ่สดุอยู่ที ่13.55 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล จำกผลกระทบของ COVID-19 และเริม่ฟ้ืนตัวในเดอืนพฤษภำคม 2563 ท ำใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อก

น ้ำมันสทุธริวม 89 ลำ้นบำท หรอื 0.17 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ยกำรกลับรำยกำรค่ำเผือ่กำรลดลง

ของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 2,835 ลำ้นบำท ก ำไรจำก Oil Hedging 644 ลำ้นบำท ขณะทีข่ำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 

3,390 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสก่อนทีม่ีขำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 6,811 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มี

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 4,758 ลำ้นบำท หรือ 8.63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เทยีบกบัไตรมำสกอ่นทีม่ผีลขำดทนุของ Accounting GIM จ ำนวน 3,146 ลำ้นบำท 

ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนมจี ำนวน 3,476 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกค่ำซ่อมบ ำรุงและ

ค่ำทีป่รึกษำ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มกี ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษีและค่ำเสือ่มรำคำ (EBITDA) จ ำนวน 1,505 ลำ้นบำท 

เทยีบกับไตรมำสกอ่นมผีลขำดทนุของ EBITDA จ ำนวน 6,436 ลำ้นบำท บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 

457 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2 และมขีำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 26 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำส

ก่อนทีข่ำดทุน 558 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำสก่อนบันทกึขำดทุนทีเ่กดิขึน้จรงิของสัญญำแลกเปลีย่นเงนิตน้

สกลุเงนิบำทเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ (CCS) จ ำนวน 346 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ ไดปิ้ดสญัญำ (unwind) CCS  

ทัง้จ ำนวนแลว้ในไตรมำส 1/2563 และบันทกึขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำแลกเปลีย่นอัตรำดอกเบีย้ (IRS) จ ำนวน 

213 ลำ้นบำท 

นอกจำกนี้บริษัทฯ บันทกึก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 353 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำเงนิบำทแข็งค่ำ 

เทยีบกับไตรมำสก่อนทีม่ขีำดทุน 500 ลำ้นบำท และมกี ำไรจำก Oil Hedging ทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 359 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับไตรมำสก่อนมขีำดทุน Oil Hedging ทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 993 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรลงทนุมจี ำนวน 68 ลำ้น

บำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 และมเีครดติภำษีเงนิได ้39 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสก่อนมเีครดติภำษีเงนิได ้2,246 ลำ้น

บำท สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 2/2563 มผีลขำดทนุสทุธ ิ411 ลำ้นบำท ผลกำรด ำเนินงำนปรับตัวดขี ึน้ 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่นมผีลขำดทนุสทุธ ิ8,905 ลำ้นบำท  

ไตรมำส 2/2563 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 2/2562 : บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิลดลง 

27,332 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 47 เนื่องจำกรำคำขำยลดลงรอ้ยละ 36 และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 11 โดยโรง

กลั่นน ้ำมันใชอ้ัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่189,000 บำรเ์รลตอ่วัน ลดลงรอ้ยละ 9 Market GIM ลดลง 760 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย

ละ 14 (ลดลง 0.65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์ทัง้ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี

ปรับตวัลดลง จำกผลกระทบของ COVID-19 โดยบรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธลิดลง 402 ลำ้นบำท สง่ผลให ้

Accounting GIM ลดลง 1,162 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 20 ขณะทีค่ำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำน (OPEX) ลดลง 498 ลำ้นบำท 

หรอืรอ้ยละ 13 สง่ผลให ้EBITDA ลดลง 799 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 35 

บรษัิทฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิลดลง 10 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 2 โดยมขีำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์

ทำงกำรเงนิ 26 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนทีม่กี ำไร 490 ลำ้นบำท และบันทกึก ำไรจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ 140 ลำ้นบำท จำกคำ่เงนิบำทแข็งคำ่ สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2563 มผีลขำดทุน

สทุธ ิ411 ลำ้นบำท เทยีบกบัไตรมำส 2/2562 มกี ำไรสทุธ ิ507 ลำ้นบำท 

 

งวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เปรยีบเทยีบกบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 : บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย

สทุธสิ ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 จ ำนวน 73,987 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 34 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปี
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กอ่น จำกรำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 26 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวลดลง และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 8 โดย

โรงกลั่นน ้ำมันมีอัตรำกำรกลั่นอยู่ที่ 188,000 บำร์เรลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 7 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรผลติภัณฑ์

ปรับตวัลดลงจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยู่ที ่8,334 ลำ้นบำท (7.64 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) ลดลงรอ้ยละ 20 เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ัง้ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีปรับตัวลดลง 

จำกผลกระทบของ COVID-19  

สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวลดลงอย่ำงมำกจำกผลกระทบของ COVID-19 ท ำใหบ้รษัิทฯ ขำดทนุ

จำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 6,722 ลำ้นบำท หรือ 6.16 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ประกอบดว้ยขำดทุนจำกสต๊อก

น ้ำมัน 7,851 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี ำไรจำกกำรกลับรำยกำรคำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 162 ลำ้นบำท 

และก ำไรจำก Oil Hedging 967 ลำ้นบำท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่กี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 1,211 

ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 1,612 ลำ้นบำท หรอื 

1.48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ี Accounting GIM จ ำนวน 11,598 ลำ้นบำท 

หรอื 9.94 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รำยไดอ้ืน่ๆ มจี ำนวน 1,022 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 11 คำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำนมี

จ ำนวน 6,871 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7 สว่นใหญล่ดลงจำกมำตรกำรควบคมุคำ่ใชจ้่ำย สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มผีลขำดทนุ

ของ EBITDA จ ำนวน 4,932 ลำ้นบำท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ ีEBITDA จ ำนวน 4,659 ลำ้นบำท 

บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 921 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2 โดยมขีำดทนุจำกกำรท ำสัญญำ

อนุพันธท์ำงกำรเงนิ 584 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกกำรบันทกึขำดทนุทีเ่กดิขึน้จรงิของสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตน้

สกลุเงนิบำทเป็นสกลุเงนิเหรียญสหรัฐฯ (CCS) จ ำนวน 346 ลำ้นบำท และขำดทนุจำกกำรท ำสัญญำแลกเปลีย่น

อัตรำดอกเบีย้ (IRS) จ ำนวน 239 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นมกี ำไร 576 ลำ้นบำท นอกจำกนี้

บรษัิทฯ บันทกึขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 147 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำเงนิบำทอ่อนค่ำ เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อนมกี ำไร 340 ลำ้นบำท และบันทกึขำดทุนจำก Oil Hedging ทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ จ ำนวน 634 ลำ้น

บำท นอกจำกนี้ บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทุน 117 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 40 จำกผลกำรด ำเนินงำนทีล่ดลงของ

บรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ เครดติภำษีเงนิไดม้จี ำนวน 2,285 ลำ้นบำท เทยีบกบังวดเดยีวกันของปีกอ่นมเีครดติภำษี

เงนิได ้4 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกผลกำรด ำเนินงำนปรับตัวลดลง สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดอืนแรกปี 

2563 มผีลขำดทนุสทุธ ิ9,316 ลำ้นบำท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นมกี ำไรสทุธ ิ660 ลำ้นบำท  
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมกลุม่ธุรกจิ 

 1.1. กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

  1.1.1  สถำนกำรณต์ลำดน ำ้มนั 
 

 สถำนกำรณร์ำคำน ำ้มนัดบิในไตรมำส 2/2563 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 84 ลำ้น

บำรเ์รลตอ่วัน ลดลง 10 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วันเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 โดยรำคำน ้ำมันดบิดไูบเคลือ่นไหวอยู่ใน

กรอบ 13.55-43.35 เหรยีญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล รำคำเฉลีย่อยู่ที ่30.55 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 

20.19 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

จำกไตรมำส 1/2563 ทีม่รีำคำเฉลีย่

อยู่ที่  50.74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล โดยไดรั้บผลกระทบจำก

ค ว ำ ม ต ้อ ง ก ำ ร บ ริ โ ภ ค น ้ ำ มั น

เชื้อเพลิงส ำหรับกำรคมนำคมที่

ลดลงอย่ำงต่อ เนื่องจำกกำรที่

ประเทศตำ่งๆ ยังคงมำตรกำรจ ำกัด

กำรเดนิทำง (Lockdown) ทัง้ในและนอกประเทศเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ท ำใหร้ำคำ

น ้ำมันดบิลดลงต ำ่สดุในเดอืนเมษำยนที ่13.55 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล อยำ่งไรก็ด ีรำคำน ้ำมันดบิเริม่ปรับตวัดขี ึน้

หลังจำกกลุม่โอเปกและพันธมติรประกำศลดก ำลังกำรผลติในเดอืนพฤษภำคม ถงึ เดอืนกรกฎำคมมำกกวำ่ 9 ลำ้น

บำรเ์รลตอ่วนั ประกอบกับกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown ของหลำยประเทศ ท ำใหค้วำมตอ้งกำรบรโิภคน ้ำมัน

เพิม่ขึน้ สง่ผลใหร้ำคำน ้ำมันดบิปรับเพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 
 

แนวโนม้ภำวะตลำดน ำ้มนัดบิในไตรมำส 3/2563 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกมแีนวโนม้สูงขึน้ 

รำคำน ้ ำมันดิบคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 38-45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกกำรผ่อนปรนมำตรกำร 

Lockdown และภำคกำรทอ่งเทีย่วในประเทศทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั โดยไดรั้บกำรสนับสนุนจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิของ

ภำครัฐผ่ำนโครงกำรมอบสว่นลดคำ่ใชจ้่ำยรวมถงึกำรเพิม่วันหยุดยำว ประกอบกับผูผ้ลติน ้ำมันดบิปรับลดก ำลังกำร

ผลติมำกกว่ำ 9 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วันต่อเนื่องถงึเดอืนกรกฎำคม และลดก ำลังกำรผลติ 7.7 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน ตัง้แต่

เดอืนสงิหำคมถงึเดอืนธันวำคม โดยผูผ้ลติน ้ำมันรำยใหญ่ยังคงตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิเพื่อควบคุมให ้

ปรมิำณน ้ำมันดบิอยูใ่นภำวะสมดลุและพรอ้มทีจ่ะลดก ำลงักำรผลติเพิม่เตมิหำกควำมตอ้งกำรบรโิภคน ้ำมันยังไม่ฟ้ืน

ตวั ทัง้นี ้ยังมปัีจจัยทีต่อ้งจับตำมองหำกรำคำน ้ำมันดบิในตลำดโลกอยูใ่นระดับสงูกวำ่ 40 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

อำจท ำใหก้ำรผลติในสหรัฐฯ ทีม่ตีน้ทนุกำรผลติสงูมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ไดใ้นชว่งหลังของปี 2563 และกำรเจรจำสงครำม

กำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ กบัจนี ระยะสองทีย่ังไมส่ำมำรถตกลงกนัไดเ้ป็นปัจจัยทีก่ดดนัตลำดตอ่เนื่อง                    
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13.55

ราคาเฉลีย่
2Q/63
30.55

ราคาเฉลีย่
1Q/63 
50.74

43.35



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 

 

6 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

1.1.2 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ 

ปิโตรเลยีม 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 

2/2563 2/2562 1/2563 YoY QoQ 2563 2562 

น ำ้มนัดบิน ำเขำ้กล ัน่     

 ลำ้นบำรเ์รล 17.18 18.78 17.11 (9%) 0.4% 34.29 36.75 (7%) 

 พนับำรเ์รลตอ่วนั 189 206 188 (9%) 0.4% 188 203 (7%) 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ     

 โรงกลัน่น ้ำมนั 88% 96% 87% (8%) 1% 88% 94% (6%) 

 โรงงำน RDCC 79% 114% 93% (35%) (14%) 86% 92% (6%) 

 โรงน ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 87% 82% 79% 5% 8% 83% 83% 0% 

  

ในไตรมำส 2/2563 ปรมิำณกำรกลั่นรวมอยู่ที ่17.18 ลำ้น

บำรเ์รล คดิเป็น 189,000 บำรเ์รลตอ่วัน โดยมอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำร

ผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 88 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 มอีัตรำกำรผลติ

ใกลเ้คยีงกันอยู่ที ่188,000 บำรเ์รลตอ่วัน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

2/2562 อตัรำกำรผลติอยูท่ี ่206,000 บำรเ์รลตอ่วนั ลดลงรอ้ยละ 9  

ส ำหรับโรงงำน RDCC ในไตรมำส 2/2563 มีอัตรำกำรใช ้

ก ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 79 ลดลงรอ้ยละ 14 จำกไตรมำส 1/2563 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 93 

จำกกำรปรับกำรผลติใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ตลำด และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลัง

กำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 114 ลดลงรอ้ยละ 35  

ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำนในไตรมำส 2/2563 มีอัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 87 เพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 8 จำกไตรมำส 1/2563 ทีม่ีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติทีร่อ้ยละ 79 และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2562 ทีม่อีตัรำกำรผลติรอ้ยละ 82 จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ตำมกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown 

1.1.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (ลำ้นบำรเ์รล) 
 

มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส สะสม  6 เดอืน  ไตรมำส สะสม  6 เดอืน 

2/2563 2/2562 1/2563 2563 2562 
 

2/2563 2/2562 1/2563 2563 2562 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 12.72 14.92 13.42 26.13 29.08 
 

16,066 37,005  26,384  42,450 70,341 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.73 1.71 1.74 3.48 3.52 
 

2,716 4,462  3,860  6,576 8,899 

รวม 14.45 16.63 15.16 29.61 32.60 
 

18,782 41,467  30,244  49,026 79,240 

 

ในไตรมำส 2/2563 ปรมิำณกำรกลั่น

รวมอยูท่ี ่17.18 ลำ้นบำรเ์รล  

คดิเป็น 189,000 บำรเ์รลตอ่วัน  

ใกลเ้คยีงกบัไตรมำส 1/2563 
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 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุ่มปิโตรเลยีม ส ำหรับ

ไตรมำส 2/2563 มีจ ำนวน 18,782 ลำ้นบำท ลดลง 11,462 

ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 38 เมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2563 โดย

สำเหตหุลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับลดลงรอ้ยละ 

33 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยลดลงจำก 

15.16 ลำ้นบำรเ์รลเป็น 14.45 ลำ้นบำรเ์รล หรอืลดลงรอ้ยละ 5 

จำกผลกระทบของ COVID-19 โดยปริมำณขำยทีล่ดลงส่วน

ใหญ่จำกน ้ำมันดีเซล และน ้ำมันเบนซนิ ขณะที่ปริมำณขำย 

แนฟทำและยำงมะตอยเพิม่ขึน้ 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 22,685 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 55 เนื่องจำก

รำคำขำยเฉลี่ยลดลงรอ้ยละ 42 ตำมรำคำน ้ำมันดบิ และปริมำณขำยลดลงรอ้ยละ 13 ซึง่ไดรั้บผลกระทบจำก

มำตรกำรปิดเมอืงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญ่มำจำกน ้ำมันดเีซล และ

น ้ำมันเบนซนิ ขณะทีป่รมิำณขำยแนฟทำและยำงมะตอยเพิม่ขึน้  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ49,026 ลำ้นบำท เทยีบ

กับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 ลดลง 30,214 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 38 โดยมสีำเหตุหลักจำกรำคำขำยเฉลี่ยของ

ผลติภัณฑป์รับลดลงรอ้ยละ 29 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยลดลงจำก 32.60 ลำ้นบำรเ์รล เป็น 

29.61 ลำ้นบำรเ์รล หรอืลดลงรอ้ยละ 9 จำกผลกระทบของ COVID-19 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญ่จำกน ้ำมัน

ดเีซลและแนฟทำ ในขณะทีป่รมิำณขำยน ้ำมันเตำเพิม่ขึน้  

1.1.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส  สะสม 6 เดอืน 

2/2563 2/2562 1/2563 2563 2562 

Local Export Local Export Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 60% 40% 61% 39% 64% 36% 
 

63% 37% 59% 41% 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 40% 60% 40% 60% 34% 66% 36% 64% 41% 59% 

 รวม 57% 43% 59% 41% 60% 40% 59% 41% 57% 43% 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลยีม มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

ส่งออกในอัตรำรอ้ยละ 57:43 ตำมล ำดับ โดยสัดส่วนกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกับไตรมำส 

1/2563 สว่นใหญ่ลดลงจำกน ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเบนซนิ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 สัดสว่นกำรขำยใน

ประเทศลดลงรอ้ยละ 2 สว่นใหญล่ดลงจำกน ้ำมันดเีซล ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกส ำหรับไตรมำส 2/2563 สว่นใหญเ่ป็น

กำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ประเทศกมัพูชำ และประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 59:41 ตำมล ำดับ

โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกน ้ำมันเตำ  

 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีมใน

ไตรมำส 2/2563 ลดลงรอ้ยละ 38 เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำขำยเฉลีย่ลดลง

ตำมรำคำน ้ำมันดบิและปรมิำณขำยลดลง 

 



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 

 

8 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

1.1.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 

 

รำคำเฉลีย่ 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน  

YoY 
2/2563 2/2562 1/2563 YoY QoQ 2563 2562 

 น ้ำมนัดบิดไูบ (USD/bbl) 30.55 67.36 50.74 (55%) (40%) 40.64 65.45 (38%) 

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)           

 แนฟทำ – น ้ำมนัดบิดไูบ (3.0) (9.1) (2.9) 67% (3%) (3.0) (8.3) 64% 

 ULG95 – น ้ำมนัดบิดไูบ 2.6 7.5 6.7 (65%) (61%) 4.6 5.6 (18%) 

 Gas Oil 0.05%S – น ้ำมนัดบิดไูบ 5.7 12.4 11.0 (54%) (48%) 8.4 12.6 (33%) 

 FO 180 3.5%S – น ้ำมนัดบิดไูบ (1.6) (2.3) (7.4) 30% 78% (4.5) (0.9) N/A 

น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน (USD/MT)           

 500SN - FO 180 3.5%S 372 287 370 30% 1% 371 308 20% 

 150BS - FO 180 3.5%S 524 473 536 11% (2%) 529 478 11% 

 Asphalt - FO 180 3.5%S 42 (4) 27 N/A 56% 34 (22) 255% 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถดุบิในไตรมำส 2/2563  

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัเชือ้เพลงิกบัรำคำน ำ้มนัดบิดูไบ  

 Naphtha Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่ -3.0 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่-2.9 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 3 โดยมปัีจจัยกดดัน

จำกควำมตอ้งกำรที่น ำไปผสมเป็นน ้ ำมันเบนซินลดลง ขณะที่ควำมตอ้งกำรค่อนขำ้งคงที่ส ำหรับโรงงำน 

โอเลฟินส ์(Naphtha Cracker) และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 อยู่ที ่-9.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 67 

 ULG95 Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที่ 2.6 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 อยูท่ี ่6.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 61 โดย

ปรับตัวลดลงอย่ำงตอ่เนื่องจำกไตรมำสทีแ่ลว้ เนื่องจำกกำรปิดประเทศเพือ่ควบคมุกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

ทีร่ะบำดไปทุกภูมภิำคของโลก โดยเฉพำะอนิเดยี มำเลเซยี และเวยีดนำม ซึง่กดดันตลำดเอเชยีอย่ำงมำก  และ

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2562 อยูท่ี ่7.5 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 65 

 Gas Oil Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันดเีซล (Gasoil 0.05%S) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่

5.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่11.0 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 

48 เนื่องจำกผลของกำรระบำดของโรคไวรัส COVID-19 ท ำใหท้ั่วโลกมีมำตรกำรควบคุมกำรเดินทำง และ

ภำคอุตสำหกรรมปรับลดก ำลังกำรผลติ สง่ผลกระทบกับปรมิำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเครือ่งบนิ 

ถงึแมว้ำ่จะมกีำรลดก ำลงักำรผลติของโรงกลั่นเพือ่รักษำสมดลุ แตย่ังไม่สำมำรถชดเชยปรมิำณควำมตอ้งกำรทีป่รับ
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ลดลง ท ำใหป้รมิำณสนิคำ้คงคลังเพิม่ขึน้ในระดับสงู และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 อยู่ที ่12.4 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 54 

 Fuel Oil Spread เพิม่ข ึน้  สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเตำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่-1.6 เหรยีญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่-7.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 78 เนื่องจำกโรง

กลั่นใชน้ ้ำมันดบิทีม่อีัตรำสว่นของน ้ำมันเตำนอ้ยลง ตำมกำรลดก ำลังกำรผลติของผูผ้ลติกลุ่ม OPEC รวมถงึควำม

ตอ้งกำรจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำในตะวันออกกลำงในชว่งฤดรูอ้นเพิม่ขึน้ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 โดยสว่นตำ่ง

รำคำอยูท่ี ่-2.3 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัหลอ่ลืน่กบัรำคำน ำ้มนัเตำ  

 500 SN Spread ทรงตวั สว่นตำ่งรำคำกลุม่ผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ (500 SN) กับรำคำน ้ำมันเตำ

อยู่ที ่372 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน สว่นตำ่งรำคำทรงตัวเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ที ่370 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

จำกสถำนกำรณ์ตลำดกลุ่มน ้ำมันหล่อลืน่เริม่กลับมำดขีึน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนกำรเดนิทำงและขนสง่สนิคำ้ และ

สว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2562 อยูท่ี ่287 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30 

 Asphalt Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำอยู่ที ่42 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 อยูท่ี ่27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 56 เนือ่งจำกควำมตอ้งกำรเพิม่ขึน้เพือ่

เร่งสง่งำนก่อสรำ้งทีล่่ำชำ้จำกไตรมำส 1/2563 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 อยู่ที ่-4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

เพิม่ขึน้ 46 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั 
 

1.1.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 

 
708 877 (458)  249 1,346 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

707 733 907  1,615 1,349 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

1,415 1,610 449  1,864 2,695 Market GRM 

       
 

 
1.29 1.47 (0.85)  0.23 1.15 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

1.28 1.23 1.69  1.48 1.16 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

2.57 2.70 0.84  1.71 2.31 Market GRM 
 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นตำม

รำคำตลำด (Market GRM) อยู่ที่ 1,415 ลำ้นบำท หรือ 2.57 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึน้ 966 ลำ้นบำท หรือ 1.73 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 สำเหตุ

หลักจำกตน้ทุน  Crude Premium ที่ป รับลดลงอย่ ำงมำก 

ถึงแมว้่ำส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับลดลงจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และเมื่อเทยีบกับ

ไตรมำส 2/2562 Market GRM ลดลง 195 ลำ้นบำท หรอื 0.13 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยมสีำเหตหุลักจำก

1,415 1,610 449 1,864 2,695 
765 368 

(4,928) (4,163)

1,389 2,180 1,978 

(4,479)
(2,299)

4,084 

2Q63 2Q62 1Q63 1H63 1H62

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM

2.57 2.70 0.84 
1.71 2.31 

1.39 0.62 

(9.16)

(3.81)

1.20 

3.96 3.32 

(8.32)

(2.10)

3.51 

2Q63 2Q62 1Q63 1H63 1H62

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM

หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 Market GRM 

เพิม่ขึน้ 966 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส

กอ่น เนื่องจำกตน้ทนุ Crude Premium ที่

ปรับลดลงอยำ่งมำก 

 

หน่วย: ลำ้นบำท 
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สว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑป์รับตัวลดลง โดยเฉพำะสว่นต่ำงรำคำน ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเบนซนิ จำกผลกระทบของ 

COVID-19 แมว้ำ่ตน้ทนุ Crude Premium ปรับตวัลดลง  

ในไตรมำส 2/2563 กลุม่ปิโตรเลยีมมกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ765 ลำ้นบำท หรอื 1.39 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล แบง่เป็นขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 2,063 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี ำไรจำกกำรกลับรำยกำรค่ำเผือ่กำรลดลง

ของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 2,184 ลำ้นบำท และก ำไรจำก Oil Hedging 644 ลำ้นบำท สง่ผลใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมี

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 2,180 ลำ้นบำท หรือ 3.96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 6,659 ลำ้นบำท หรอื 12.28 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อนทีม่ผีลขำดทุน

ของ Accounting GRM จ ำนวน 4,479 ลำ้นบำท และมกี ำไรเพิม่ขึน้ 202 ลำ้นบำท หรือ 0.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2562 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 Market GRM อยูท่ี ่1,864 ลำ้นบำท หรอื 1.71 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ลดลง 831 ลำ้นบำท หรือ 0.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมีสำเหตุหลักมำจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง โดยหลักจำกน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ จำกผลกระทบของ COVID-19 โดย

บรษัิทฯ ขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ4,163 ลำ้นบำท หรอื 3.81 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล แบง่เป็นขำดทนุจำก 

สต๊อกน ้ำมัน 5,130 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรจำก Oil Hedging 967 ลำ้นบำท ท ำใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมีผลขำดทุน

ขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 2,299 ลำ้นบำท หรือ 2.10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ก ำไรลดลง 6,383 ลำ้นบำท หรอื 5.61 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี 

1.2.1 สถำนกำรณต์ลำดปิโตรเคม ี

สถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 2/2563 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมีปรับตัวดขี ึน้

จำกไตรมำส 1/2563 โดยผ่ำนจุดทีต่ ่ำสดุในเดอืนเมษำยน หลังจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 

ในประเทศจนีและและภูมภิำคอำเซยีนเริม่ดขี ึน้จนสำมำรถควบคุมได ้ท ำใหม้กีำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown 

ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม และตลำดเริ่มทยอยเปิดธุรกจิโดยเฉพำะโรงงำนต่ำงๆ ในตลำดปลำยทำงกลับมำเดนิ

สำยกำรผลติสนิคำ้ ประกอบกับมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิของภำครัฐ เชน่ กำรอัดฉีดเม็ดเงนิเขำ้ระบบผ่ำน Mega 

Project กำรใหเ้งนิสนับสนุนกลุม่ผูบ้รโิภคใหม้กี ำลังซือ้ในกำรจับจ่ำยใชส้อย กำรออกพันธบัตรกูเ้งนิจำกสำธำรณะ

เพือ่ระดมทนุและน ำมำใหกู้แ้ก่ผูป้ระกอบกำรตำ่งๆ ในอตัรำดอกเบีย้ต ำ่ เป็นตน้ รวมทัง้รำคำผลติภัณฑท์ีอ่ยูใ่นระดับ

ต ำ่ กระตุน้ใหผู้ผ้ลติปรับเพิม่ stock สนิคำ้  

แนวโนม้ภำวะตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 3/2563 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมียังคงมี

แนวโนม้ปรับตัวดขี ึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยตลำดคำดกำรณ์ว่ำควำมตอ้งกำรสนิคำ้ในกลุ่มผลติภัณฑโ์พลโีอเลฟินส์

ยังคงเพิม่ขึน้จำกปี 2562 ไมไ่ดล้ดลงตำมอตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ (GDP) โลกปี 2563 ทีอ่ยูท่ีร่อ้ยละ -3 ตำม

รำยงำนของกองทุนเงนิระหว่ำงประเทศ (IMF) โดยกำรผลติของโรงงำนในประเทศจีน และในภูมภิำคอำเซยีน

ปรับตัวเพิม่ขึน้ในกลุม่เวชภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑเ์พื่อธุรกจิ Food Delivery รวมถงึกำรกลับมำผลติของอุตสำหกรรม

ชิน้ส่วนยำนยนต์ อเิล็กทรอนิกส ์เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เครื่องใชใ้นบำ้น และงำนก่อสรำ้ง ในช่วงไตรมำส 3/2563 

นอกจำกนี้ โรงงำนผลติปิโตรเคมีแห่งใหม่มีแนวโนม้ที่จะเลื่อนกำรผลิตออกไป จำกปัญหำดำ้นตน้ทุน และ

บคุคลำกรทีถ่กูมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำงระหวำ่งประเทศเพือ่ป้องกนักำรแพร่ระบำดไวรัส COVID-19  
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ส ำหรับประเทศไทย หลังจำกกำรประกำศมำตรกำรผ่อนปรนระยะที่ 5 เมื่อตน้เดือนกรกฎำคม ท ำให ้

สำมำรถจัดงำนแสดงสนิคำ้ได ้เชน่ กำรจัดงำนมอเตอรโ์ชวใ์นเดอืนกรกฎำคม ซึง่เป็นสญัญำณของกำรเริม่กลับมำ

บรโิภคในอตุสำหกรรมยำนยนต ์และกำรเดนิทำงท่องเทีย่วต่ำงๆ ในประเทศทีเ่ริม่ฟ้ืนตัวโดยมปัีจจัยสนับสนุนจำก

ภำครัฐผ่ำนโครงกำรมอบสว่นลด และประกำศเพิม่วันหยุดเพิม่เตมิ อย่ำงไรก็ตำม ตลำดปิโตรเคมยีังคงมแีรงกดดนั

จำกควำมกงัวลตอ่กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 รอบสองทีอ่ำจจะเกดิขึน้ และกำรแพร่ระบำดในตำ่งประเทศ

ทีย่ังมผีูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง รวมถงึสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ กบัจนีรอบใหมท่ีอ่ำจเกดิขึน้  

1.2.2 ก ำลงักำรผลติปิโตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์ 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง  สะสม 6 เดอืน 

YoY 
2/2563 2/2562 1/2563 YoY QoQ 2563 2562 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ       

กลุม่โอเลฟินส ์ 91% 99% 95% (8%) (4%) 93% 94% (1%) 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละ 
สไตรนีคิส ์

95% 99% 94% (4%) 1% 95% 91% 4% 

  

ในไตรมำส 2/2563 อตัรำกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 91 เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 

ทีม่อีัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 95 ลดลงรอ้ยละ 4 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 ทีม่อีัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 

99 ลดลงรอ้ยละ 8 เนือ่งจำกไตรมำส 2/2563 โรงงำน PP ปรับลดกำรผลติเพือ่บรหิำรวตัถดุบิ  

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิสใ์นไตรมำส 2/2563 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 95 ใกลเ้คยีงกับ

ไตรมำส 1/2563 และลดลงรอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลังผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 99 เพือ่

บรหิำรระดบัสนิคำ้คงเหลอื  

 1.2.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (พนัตนั)  มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส สะสม 6 เดอืน  ไตรมำส สะสม 6  เดอืน 

2/2563 2/2562 1/2563 2563 2562  2/2563 2/2562 1/2563 2563 2562 

กลุม่โอเลฟินส ์ 262 270 274 535 553 
 

6,597 9,536  8,090  14,687 19,523 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
188 178  155  344 359 

 
4,136 5,813  4,407  8,543 11,456 

รวม 450 449 429 879 912 
 

10,733 15,349  12,497  23,230 30,979 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมี

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิ 10,733 ลำ้นบำท ลดลง 1,764 

ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 14 เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน 

โดยมสีำเหตหุลักจำกรำคำเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 19 ตำมรำคำ

วัตถุดบิทีป่รับลดลง ขณะทีป่รมิำณขำยรวมเพิม่ขึน้ 21,000 

ตัน หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 ส่วนใหญ่จำกกลุ่มอะโรเมติกส์

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมี

ในไตรมำส 2/2563 ลดลงรอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำเฉลีย่ของ

ผลติภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 19 ขณะทีป่รมิำณขำย 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
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และสไตรนีคิส ์ผลติภัณฑ ์ABS, PS เนือ่งจำกกำรผอ่นคลำยมำตรกำรตำ่งๆ ท ำใหโ้รงงำนผลติกลบัมำผลติตำมปกต ิ

 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 4,616 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 

30 โดยมสีำเหตจุำกรำคำขำยเฉลีย่ลงรอ้ยละ 30 ตำมรำคำวตัถดุบิทีป่รับลดลง  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ23,230 ลำ้นบำท ลดลง 

7,749 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 25 จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีำเหตหุลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 

21 ตำมรำคำวัตถุดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยรวมลดลง 33,000 ตัน หรือลดลงรอ้ยละ 4 จำกผลกระทบของ 

COVID-19 โดยสว่นใหญป่รมิำณขำยลดลงจำกกลุม่อะโรเมตกิส ์ผลติภัณฑ ์Mixed Xylene  

1.2.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี  

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส 
 

สะสม 6 เดอืน 

2/2563 2/2562 1/2563 2563 2562 

Local Export Local Export Local Export 
 

Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 62% 38% 59% 41% 63% 37% 
 

62% 38% 61% 39% 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
31% 69% 47% 53% 44% 56% 38% 62% 49% 51% 

 รวม 50% 50% 54% 46% 56% 44% 53% 47% 56% 44% 

 

 สัดสว่นกำรขำยของผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเคมสี ำหรับไตรมำส 2/2563 มสีัดสว่นกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 50:50 โดยสัดสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 สว่น

ใหญ่ลดลงจำกผลติภัณฑ ์ABS และ PS ในกลุ่มสไตรีนิคส ์และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 สัดสว่นกำรขำยใน

ประเทศลดลงรอ้ยละ 4 สว่นใหญ่ลดลงจำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์และ Mixed Xylene ในกลุม่อะโรเมตกิส ์

ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกสว่นใหญใ่นไตรมำส 2/2563 เป็นกำรขำยไปยังฮอ่งกง ประเทศสงิคโปร ์และประเทศเวยีดนำม 

ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 53:47 ตำมล ำดับ

โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น สว่นใหญ่ลดลงจำกผลติภัณฑ ์

PP ในกลุม่โอเลฟินส ์และ Mixed Xylene ในกลุม่อะโรเมตกิส ์
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1.2.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิ   
 

รำคำเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 

2/2563 2/2562 1/2563 YoY QoQ 2563 2562 

แนฟทำ  274 541 440 (49%) (38%) 357 530 (33%) 

โอเลฟินส ์         

เอทลินี – แนฟทำ 283 283 240 0% 18% 261 346 (25%) 

HDPE –เอทลีนี 346 395 315 (12%) 10% 331 329 1% 

HDPE – แนฟทำ  629   678  555 (7%) 13% 592 675 (12%) 

โพรพลินี– แนฟทำ 370 255 347 45% 7% 359 287 25% 

PP – โพรพลินี 215 337 180 (36%) 19% 197 314 (37%) 

PP – แนฟทำ 585 592 527 (1%) 11% 556 601 (7%) 

อะโรเมตกิส ์         

เบนซนิ – แนฟทำ 97 84 174 15% (44%) 136 77 77% 

โทลอูนี – แนฟทำ 76 108 123 (30%) (38%) 100 101 (1%) 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 124 164 148 (24%) (16%) 136 159 (14%) 

สไตรนีคิส ์         

SM – แนฟทำ 347 523 367 (34%) (5%) 357 523 (32%) 

ABS – แนฟทำ  919  955  892  (4%) 3% 905 977 (7%) 

PS (GPPS) – แนฟทำ  649  763  678  (15%) (4%) 663 775 (14%) 

 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิในไตรมำส 2/2563 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัรำคำแนฟทำ 

 HDPE Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำอยู่ที ่629 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่555 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13 จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิ่มขึน้ของ

โครงกำรก่อสรำ้ง และควำมตอ้งกำรใชท้่อน ้ำเพื่อบรรเทำภัยแลง้ ประกอบกับควำมตอ้งกำรผลติภัณฑ์ในกลุ่ม

เวชภัณฑท์ีย่ังคงเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 อยู่ที ่678 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 7 

 PP Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่585 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่527 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จำกควำมตอ้งกำรเพิม่ขึน้จำกกำรกลับมำเดนิ

ก ำลังกำรผลติของโรงงำนผลติสนิคำ้ขัน้ปลำยหลังมมีำตรกำรผ่อนปรน กำรเก็บสนิคำ้คงคลังก่อนชว่งเวลำซ่อม

บ ำรุงของโรงงำนปิโตรเคม ีประกอบกับรำคำผลติภัณฑท์ีม่ีอยู่ในระดับต ่ำตำมรำคำน ้ำมันดบิ และมแีนวโนม้ปรับ

รำคำเพิม่ขึน้ สง่ผลใหผู้ผ้ลติสนิคำ้ stock วัตถุดบิเพิม่ขึน้ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 สว่นต่ำงรำคำอยู่ที ่

592 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ปรับลดลงเล็กนอ้ย 
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สว่นตำ่งรำคำกลุม่อะโรเมตกิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 TOL Spread และ MX Spread ลดลง ในไตรมำส 2/2563 สว่นต่ำงรำคำโทลูอนีและแนฟทำ

อยูท่ี ่76 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั และมกิซไ์ซลนีกบัแนฟทำอยู่ที ่124 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 38 และ 16 

ตำมล ำดับ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 เนื่องจำกก ำลังกำรผลติพำรำไซลนีใหม่ครบวงจรในประเทศจนีเพิม่ขึน้ 

สง่ผลใหอ้ปุทำนลน้ตลำด ประกอบกบัควำมตอ้งกำรพำรำไซลนีลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 สง่ผลตอ่

ควำมตอ้งกำรโทลอูนีและมกิซไ์ซลนี ซึง่เป็นวัตถุดบิปรับตัวลดลงตำม และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 สว่นตำ่ง

รำคำโทลอูนีและมกิซไ์ซลนีลดลงรอ้ยละ 30 และ 24 ตำมล ำดบั 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลสีไตรนีคิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 ABS Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำ ABS กับแนฟทำอยู่ที ่919 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำส 1/2563 อยูท่ี ่892 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของสนิคำ้กลุม่

เครือ่งใชใ้นบำ้น เชน่ หมอ้ทอดไรน้ ้ำมัน เครือ่งฟอกอำกำศ เนื่องจำกมกีำร work from home มำกขึน้ และกำร

เพิม่กำรผลติหมวกนริภัยส ำหรับรถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้ำขนำดเล็กรวมถงึเข็มขดันริภัย ตำมโครงกำรรณรงคใ์หผู้ข้ับขี่

รถจักรยำนยนตแ์ละจักรยำนไฟฟ้ำสวมหมวกนริภัย (One Helmet One Belt) ของจนี ทีส่นับสนุนควำมตอ้งกำร 

ABS รวมถงึกำรกลับมำผลติของสำยกำรผลติรถยนตใ์นประเทศจีน ขณะทีส่ว่นต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 

2/2562 อยูท่ี ่955 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 4 

 

 PS Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่649 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 1/2563 อยู่ที่ 678 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 4 จำกควำมตอ้งกำร PS เพื่อใชผ้ลิต

อเิล็กทรอนกิสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำปรับตัวลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เป็นปัจจัยกดดนั และสว่นต่ำง

รำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 อยูท่ี ่763 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 15 

1.2.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติ (Product to Feed: PTF)   
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หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 

 

15 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

 ส ำหรับไตรมำส 2/2563 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำดของกลุม่ธรุกจิปิโตรเคม ี(Market PTF) อยูท่ี ่2,577 

ลำ้นบำท หรือ 4.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใกลเ้คยีงกับไตร

มำสก่อน ซึ่งมี Market PTF อยู่ที่ 2,503 ลำ้นบำท หรือ 4.66 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กลุ่ม 

โอเลฟินส์ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจำกควำมตอ้งกำรผลิตภัณฑ์กลุ่ม

เวชภัณฑ์และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ขณะที่ส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์กลุ่ม 

อะโรเมตกิสป์รับตัวลดลง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 Market PTF ลดลง 513 ลำ้นบำท หร ือ 0.53 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑก์ับวัตถุดบิสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง  

ในไตรมำส 2/2563 กลุ่มปิโตรเคมขีำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ676 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นขำดทุน

จำกสตอ๊กน ้ำมัน 1,327 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี ำไรจำกกำรกลับรำยกำร LCM 651 ลำ้นบำท สง่ผลใหธ้รุกจิปิโตรเคมมีี

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยู่ที ่1,901 ลำ้นบำท หรือ 3.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล เพิม่ขึน้ 1,281 ลำ้นบำท หรือ 2.28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 และเมือ่

เทยีบกับไตรมำส 2/2562 Accounting PTF ที ่3,213 ลำ้นบำท ลดลง 1,312 ลำ้นบำท หรือ 1.96 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2563 บริษัทฯ มี Market PTF จ ำนวน 5,080 ลำ้นบำท หรือ 4.65 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 1,256 ลำ้นบำท หรือ 0.78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปี

ก่อน โดยมสีำเหตุหลักมำจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก จำกผลกระทบ

ของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยมขีำดทนุจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิ2,559 ลำ้นบำท แบง่เป็นขำดทนุจำกสต๊อก

น ้ำมัน 2,721 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรจำกกำรกลับรำยกำร LCM 162 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ม ีAccounting PTF 

จ ำนวน 2,521 ลำ้นบำท หรอื 2.30 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 3,637 ลำ้นบำท หรอื 2.97 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

  

 

ไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF  

อยู่ที ่2,577 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบั 

ไตรมำสทีแ่ลว้
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1.3 ผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค 

1.3.1 ก ำลงักำรผลติและรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 
2/2563 2/2562 1/2563 YoY QoQ 2563 2562 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ         

ไฟฟ้ำ 70% 74% 71% (4%) (1%) 70% 71% (1%) 

ไอน ้ำ 63% 63% 66% 0% (3%) 65% 61% 4% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)         

ไฟฟ้ำ  505   511   505  (1%) 0%  1,010   1,045  (3%) 

ไอน ้ำ  295   311   308  (5%) (4%)  603   587  3% 

อืน่ๆ  55   64   63  (14%) (13%)  118   126  (6%) 

รวม 855 886 876 (3%) (2%) 1,731  1,758  (2%) 

 

ในไตรมำส 2/2563 มอีัตรำกำรผลติไฟฟ้ำรอ้ยละ 70 ใกลเ้คยีงกับไตรมำส 1/2563 ขณะทีเ่มือ่เทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2562 อตัรำกำรผลติไฟฟ้ำลดลงรอ้ยละ 4 ตำมกำรลดก ำลงักำรผลติของโรงกลัน่ 

อัตรำกำรผลิตไอน ้ ำในไตรมำส 2/2563 อยู่ที่รอ้ยละ 63 เทียบกับไตรมำส 1/2563 ลดลงรอ้ยละ 3 

เนือ่งจำกลกูคำ้ในเขตประกอบกำรหยดุซอ่มบ ำรุงเครือ่งจักร เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2562 มอีตัรำกำรผลติเทำ่กนั 

 ในไตรมำส 2/2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคมจี ำนวน 855 ลำ้นบำท เทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2563 ลดลง 21 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 ลดลง 31 ลำ้นบำทหรอืรอ้ยละ 

3 โดยสว่นใหญล่ดลงจำกรำคำขำยไอน ้ำและไฟฟ้ำทีป่รับลดลงตำมรำคำเชือ้เพลงิ 

 ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคอยู่ที ่1,731 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น 
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2. ผลกำรด ำเนนิงำนรวม 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 2/2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 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 

2/2563 2/2562 1/2563 2563 2562 2/2563 2/2562 1/2563 2563 2562

อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 32.12           31.76        31.45           31.78        31.77        

ปรมิาณน ้ามันดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบาร์เรล) 17.18           18.78        17.11           34.29        36.75        

ราคาน ้ามันดบิถัวเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) (1) 29.74           70.15        56.05           42.73        67.90        

รายไดจ้ากการขาย (2) 35,529         63,710       48,910         84,439       123,430     64.39         106.81     90.89       77.49      105.72     

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ(3) 30,370         57,702       43,617         73,987       111,976     55.04         96.74       81.06       67.89      95.91       

ตน้ทนุวตัถุดบิตามราคาตลาด (25,701)        (52,273)     (39,952)        (65,653)     (101,589)    (46.58)       (87.63)      (74.24)      (60.25)     (87.01)     

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 4,669          5,429       3,665          8,334       10,387     8.46         9.11       6.82        7.64      8.90       

ก าไร (ขาดทนุ) จากสตอ๊กน ้ามัน (3,390)          176           (4,461)          (7,851)       54             (6.14)         0.30         (8.29)        (7.20)      0.05        

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) 2,835           (148)          (2,673)          162           693           5.14          (0.25)       (4.97)        0.15        0.59        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามัน 644              463           323              967           464           1.17          0.78         0.60         0.89        0.40        

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 4,758          5,920       (3,146)        1,612       11,598     8.63         9.94       (5.84)      1.48      9.94       

รายไดอ้ืน่ๆ (4) 583              723           439              1,022        1,145        1.06          1.21         0.82         0.94        0.98        

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (359)             (366)          (335)             (694)          (731)          (0.65)         (0.61)       (0.62)        (0.64)      (0.63)       

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 4,982          6,278       (3,041)        1,940       12,012     9.04         10.54     (5.64)      1.78      10.29     

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,476)          (3,974)       (3,395)          (6,871)       (7,353)       (6.29)         (6.67)       (6.31)        (6.31)      (6.30)       

EBITDA 1,505          2,304       (6,436)        (4,932)     4,659       2.75         3.87       (11.95)    (4.53)     3.99       

คา่เสือ่มราคา (2,224)          (2,135)       (2,227)          (4,451)       (4,151)       (4.03)         (3.58)       (4.14)        (4.08)      (3.56)       

EBIT (719)           169          (8,663)        (9,383)     508          (1.28)        0.29       (16.09)    (8.61)     0.43       

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธ ิ(5) (457)             (467)          (464)             (921)          (940)          (0.83)         (0.78)       (0.86)        (0.85)      (0.81)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการท าสัญญาอนุพันธท์างการเงนิ (26)              490           (558)             (584)          576           (0.05)         0.82         (1.04)        (0.54)      0.49        

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 353              213           (500)             (147)          340           0.64          0.36         (0.93)        (0.13)      0.29        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามันทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 359              -            (993)             (634)          -            0.65          -          (1.85)        (0.58)      -          

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพย์สนิ (35)              (2)             (4)                (39)            (10)            (0.06)         -          (0.01)        (0.04)      (0.01)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 68                112           49                117           195           0.12          0.19         0.09         0.11        0.17        

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 11                5               (10)              1               -            0.02          0.01         (0.02)        -         -          

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ (447)           520          (11,143)      (11,590)   669          (0.79)        0.89       (20.71)    (10.64)   0.57       

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 39                (5)             2,246           2,285        4               0.07          (0.01)       4.17         2.10        -          

ก าไร (ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (3)                (8)             (8)                (11)            (13)            (0.01)         (0.01)       (0.01)        (0.01)      (0.01)       

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธิ (411)           507          (8,905)        (9,316)     660          (0.73)        0.87       (16.55)    (8.55)     0.56       

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) (0.02)          0.02         (0.44)          (0.46)       0.03         

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

ไตรมำส สะสม 6 เดอืน ไตรมำส สะสม 6 เดอืน
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2.1 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 4,669 

ลำ้นบำท หรือ 8.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึน้ 1,004 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ 1.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน โดยมสีำเหตหุลักจำกตน้ทุน Crude Premium ทีป่รับลดลงอย่ำงมำกถงึ 6.12 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ถงึแมว้ำ่สว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก โดยเฉพำะ

น ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเบนซนิ ขณะทีส่ว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคม ีโดยเฉพำะกลุ่มเวชภัณฑแ์ละกลุ่มบรรจุ

ภัณฑป์รับตวัดขี ึน้ 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 Market GIM ที ่5,429 ลำ้นบำท ลดลง 760 ลำ้นบำท หรอื 0.65 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เนื่องจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญ่ปรับลดลง จำกผลกระทบ

ของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ขณะทีต่น้ทนุ Crude Premium ลดลง 3.60 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2563 Market GIM จ ำนวน 8,334 ลำ้นบำท หรือ 7.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล ลดลง 2,053 ลำ้นบำท หรือ 1.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมี

สำเหตหุลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก จำกผลกระทบ

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

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 4,758 

ลำ้นบำท หรอื 8.63 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 7,904 ลำ้นบำท หรอื 14.47 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำก Market GIM เพิม่ขึน้ 1,004 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 1.64 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล

และก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธิเพิ่มขึน้ 6,900 ลำ้นบำท หรือ 12.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยในไตรมำส 

2/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำก สต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 89 ลำ้นบำท หรอื 0.17 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ย

ก ำไรจำก Realized Oil Hedging จ ำนวน 644 ลำ้นบำท หรือ 1.17 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะทีม่ีขำดทุน

จำกสต๊อกน ้ำมันรวมกำรกลับรำยกำรคำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) จ ำนวน 555 ลำ้นบำท หรอื 1.00 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 ทีม่ขีำดทนุจำก สตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิจ ำนวน 6,811 ลำ้นบำท 

หรอื 12.66 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล   

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2562 Accounting GIM ลดลง 1,162 ลำ้นบำท หรือ 1.31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล เนื่องจำก Market GIM ลดลง 760 ลำ้นบำท หรือ 0.65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และก ำไรจำก 

สตอ๊กน ้ำมันสทุธลิดลง 402 ลำ้นบำท หรอื 0.66 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 Accounting GIM จ ำนวน 1,612 ลำ้นบำท หรอื 1.48 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล ก ำไรลดลง 9,986 ลำ้นบำท หรือลดลง 8.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจำก Market GIM ลดลง 2,053 ลำ้นบำท หรือ 1.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ประกอบกับขำดทุนจำก 

สตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิ6,722 ลำ้นบำท หรอื 6.16 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ทีม่กี ำไร

จำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิ1,211 ลำ้นบำท หรอื 1.04 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

2.3 รำยไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเรือและถังบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ส ำหรับไตรมำส 

2/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่ 583 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 144 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกรำยไดค้่ำ
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เช่ำถังบรรจุภัณฑเ์พิ่มขึน้ ในขณะทีเ่มื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2562 รำยไดอ้ืน่ลดลง 140 ลำ้นบำท เนื่องจำกใน 

ไตรมำส 2/2562 มรีำยไดจ้ำกคำ่ปรับผูรั้บเหมำโครงกำร UHV  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 1,022 ลำ้นบำท ลดลง 123 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญล่ดลงจำกรำยไดค้ำ่ปรับผูรั้บเหมำโครงกำร UHV  

2.4 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 

ไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 3,476 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 81 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

2 เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำกค่ำซ่อมบ ำรุง ขณะทีล่ดลงจำกค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ จำกมำตรกำร

ควบคุมค่ำใชจ้่ำย และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนลดลง 498 ลำ้นบำท สว่นใหญ่

ลดลงเนื่องจำกในไตรมำส 2/2562 มกีำรบันทกึคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนในอดตีเพิม่ขึน้ตำมพรบ.คุม้ครอง

แรงงำนฉบบัใหม ่

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน 6,871 ลำ้นบำท ลดลง 482 ลำ้นบำท 

หรอืรอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่ลดลงเนื่องจำกในงวดเดยีวกันของปีกอ่นมกีำรบันทกึ

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนในอดตีเพิม่ขึน้ตำมพรบ.คุม้ครองแรงงำนฉบับใหม่ และค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ ลดลงจำก

มำตรกำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ย  

2.5 คำ่เสือ่มรำคำ 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับไตรมำส 2/2563 มจี ำนวน 2,224 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกับไตรมำสกอ่น ขณะทีเ่พิม่ขึน้ 

89 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4 จำกไตรมำส 2/2562 ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 คำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 4,451 ลำ้น

บำท เพิ่มขึน้ 300 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 7 เมื่อเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำกโครงกำร

ปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ เชน่ โครงกำร Catalyst Cooler โครงกำร Floating Solar ทีต่ดิตัง้แลว้เสร็จและมี

กำรผลติเชงิพำณชิย ์เมือ่วนัที ่5 มถินุำยน 2563 

2.6 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิ  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 2/2563 มจี ำนวน 457 ลำ้นบำท ลดลง 7 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 และลดลง 10 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 ส ำหรับงวด 6 

เดอืนปี 2563 ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธ ิจ ำนวน 921 ลำ้นบำท ลดลง 19 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับงวด

เดยีวกนัปีกอ่น สว่นใหญเ่ป็นผลจำกอตัรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง 

2.7 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 มผีลขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 26 ลำ้นบำท โดยสว่นใหญ่

เกดิจำกผลขำดทนุทีเ่กดิขึน้จรงิของ IRS จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และผลขำดทนุทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิจำก IRS จ ำนวน 

11 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ทีม่ผีลขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ 558 ลำ้นบำท 

ขำดทุนลดลง 532 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 ทีม่กี ำไรจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ 

490 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 516 ลำ้นบำท 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 มผีลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 584 ลำ้นบำท จำกผล

ขำดทนุทีเ่กดิขึน้จรงิจำก CCS จ ำนวน 346 ลำ้นบำท และผลขำดทนุจำก IRS จ ำนวน 239 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ
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งวดเดยีวกันของปีกอ่น มกี ำไรจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิจ ำนวน 576 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 1,160 ลำ้น

บำท สว่นใหญเ่กดิจำกกำรบนัทกึก ำไรของสญัญำ CCS จ ำนวน 571 ลำ้นบำท ในงวดเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ขณะทีม่ี

ขำดทนุจำก CCS 346 บำท ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เนือ่งจำกควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลีย่น 

2.8 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จรงิ 353 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกค่ำเงนิบำทแข็งค่ำขึน้จำกสิน้ไตรมำส 1/2563 ที ่32.83 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ มำปิดที ่31.07 บำทต่อ

เหรียญสหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อนทีข่ำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น 500 ลำ้นบำท 

ก ำไรเพิม่ขึน้ 853 ลำ้นบำท ขณะทีใ่นไตรมำส 2/2562 มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 213 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ สิน้ 

ไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 170 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จรงิ 147 

ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่กี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จรงิ 340 ลำ้น

บำท เนือ่งจำกคำ่เงนิบำททีอ่อ่นคำ่ลง 

2.9 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ำ้มนัทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ บันทกึผลก ำไรทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 359 

ลำ้นบำท เพือ่ป้องกันควำมเสีย่งจำกกำรผันผวนของรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ ์เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 มี

ขำดทนุทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 993 ลำ้นบำท ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 มผีลขำดทนุ

ทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 634 ลำ้นบำท 

2.10 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหน่ำยทรัพยส์นิ 35 ลำ้นบำท ขณะทีม่ขีำดทนุ

จ ำนวน 4 ลำ้นบำท และขำดทนุ 2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2563 และไตรมำส 2/2562 ตำมล ำดบั  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 มขีำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพยส์นิ 39 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

งวดเดยีวกนัปีกอ่นทีม่ขีำดทนุ 10 ลำ้นบำท เนือ่งจำกในไตรมำส 2/2563 มกีำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน คำ่ขดุ

ลอกร่องน ้ำทำ่เรอืไออำรพ์ซี ี 

2.11 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุ 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุ 68 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 19 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสทีแ่ลว้ เนื่องจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ ขณะทีล่ดลง 44 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2562 เนือ่งจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมลดลง  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุ 117 ลำ้นบำท ลดลง 78 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กบังวดเดยีวกันของปีกอ่น สว่นใหญเ่กดิจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมลดลง 

2.12 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มเีครดติภำษีเงนิได ้39 ลำ้นบำท เทยีบกบัไตรมำสกอ่นทีม่เีครดติภำษีเงนิได ้

2,246 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกผลกำรด ำเนินงำนปรับตัวดขี ึน้ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2562 มคี่ำใชจ้่ำย

ภำษีเงนิได ้5 ลำ้นบำท ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 บรษัิทฯ มเีครดติภำษีเงนิได ้2,285 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

งวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่เีครดติภำษีเงนิได ้4 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่กดิจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง  
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ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรพัย ์

ณ 30 มถินุำยน 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 167,484 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน 10,366 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 เป็นผลจำก  

 ลกูหนีก้ำรคำ้: ลดลง 3,328 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 33 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2562 สว่นใหญเ่กดิจำกรำคำ

ขำยและปริมำณขำยลดลง ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 บรษัิทฯ มลีูกหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน 

จ ำนวน 50 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.74 ของลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูไวจ้ ำนวน 

31 ลำ้นบำท ขณะทีร่ะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 2/2563 อยูท่ี ่18 วนั เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 1 วนั 

 สนิคำ้คงเหลอื: ลดลง 6,650 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 26 เนือ่งจำกรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑล์ดลง

ตำมรำคำตลำด ในขณะทีป่รมิำณสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่อยู่ที ่44 วนั เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 

2562 จ ำนวน 3 วนั 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่: ลดลง 304 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4 สว่นใหญเ่กดิจำกภำษีมูลคำ่เพิม่รอขอ

คนืลดลง 1,094 ลำ้นบำท ในขณะทีเ่งนิสดและเงนิฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้ 628 ลำ้นบำท  

 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน: ลดลง 83 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัเกดิจำกสนิทรัพยถ์ำวรและอสงัหำรมิทรัพย์

เพื่อกำรลงทุนลดลง 2,702 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ลดลงจำกกำรหักค่ำเสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้ ขณะทีเ่พิม่ขึน้จำก

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชเีพิม่ขึน้ 2,156 ลำ้นบำท สว่นใหญ่จำกผลขำดทนุทีส่ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ใน

กำรเครดติภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้(right-of-use assets) เพิม่ขึน้ 257 ลำ้นบำท และสนิทรัพย์

ไมม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ 198 ลำ้นบำท   

หนีส้นิ 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 94,902 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2562 จ ำนวน 454 ลำ้นบำท เนือ่งจำก 

134,120 134,203 

7,247 7,551 

19,345 25,995 
6,772 

10,100 

72,582 
83,402 

5,291 
4,860 

54,728 
52,071 

7,273 
5,745 

17,410 
24,871 10,200 

6,900 

167,484 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 

177,850 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 62 30 ม.ิย. 63 

เงนิกูย้มืระยะยำว  
(รวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

6% 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สนิคำ้คงเหลอื 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
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 เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกสถำบนักำรเงนิ: เพิม่ขึน้ 3,300 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 48  เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุ

หมนุเวยีนในกจิกรรมด ำเนนิงำน และเตรยีมสภำพคลอ่งเพือ่รองรับผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 

 เจำ้หนีก้ำรคำ้: ลดลง 7,461 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 30 สว่นใหญ่จำกรำคำน ้ำมันดบิปรับตัวลดลง 

ในขณะทีป่รมิำณน ้ำมันดบิคำ้งจ่ำย ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 เทยีบกับสิน้ปี 2562 เพิม่ขึน้ โดยมรีะยะเวลำช ำระหนี้

เฉลีย่อยูท่ี ่41 วนั เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 2 วนั 

 หนี้สนิหมุนเว ียนอื่น: เพิ่มขึ้น  1,528 ลำ้น

บำท หรอืรอ้ยละ 27 สำเหตหุลกัจำกเงนิกูย้มืระยะ

สัน้และดอกเบีย้คำ้งจ่ำยจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

เพิ่มขึน้ 2,002 ลำ้นบำท เจำ้หนี้อืน่เพิ่มขึน้ 653 

ลำ้นบำท ในขณะที่ลดลงจำกโบนัสคำ้งจ่ำย 

1,290 ลำ้นบำท  

 เงนิกู ้ย ืมระยะยำวรวมส่วนที่ถ ึงก ำหนด

ช ำระภำยในหนึง่ปี: เพิ่มขึน้ 2,657 ลำ้นบำท 

ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรเบกิเงนิกูย้ืมระยะยำวจำก

สถำบันกำรเงินจ ำนวน 6,050 ลำ้นบำท และ

บันทกึขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 145 ลำ้น

บำท ในขณะที่มีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูใ้หก้ับ

สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระจ ำนวน 3,550 ลำ้นบำท  

รำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำว สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 30 ม.ิย. 63 31 ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 6,889 6,888 1  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 5,249 6,021 (772)  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 42,590 39,162 3,428  

 รวม 54,728 52,071 2,657  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (15,309)  (8,190)  (7,119)  

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวสุทธ ิ 39,419 43,881 (4,462)  
 

 หนีส้นิไมห่มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 431 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกหนี้สนิตำมสญัญำอนุพันธท์ำง

กำรเงนิจ ำนวน 201 ลำ้นบำท และหนี้สนิจำกสัญญำเชำ่ 129 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรบันทกึภำระตำมสัญญำเชำ่

ตลอดอำยุสญัญำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ ทีเ่ริม่มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่

1 มกรำคม 2563   

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 72,582 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วันที ่31 

ธันวำคม 2562 จ ำนวน 10,820 ลำ้นบำท สว่นใหญ่จำกผลขำดทนุสทุธ ิ9,316 ลำ้นบำท กำรจ่ำยเงนิปันผล 2,041 

3,747 
6,444 6,943 7,369 

18,087 

926 

-
1,235 1,235 

1,852 

-

6,889 
- -

-

4,673 

13,333 

8,178 
8,604 

19,940 

2563 2564 2565 2566 >2566

กราฟแสดงก าหนดช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : เงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563
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ลำ้นบำท ในขณะทีป่รับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดเพิม่ขึน้ 546 ลำ้นบำท เนือ่งจำกกำรรับรูก้ ำไรจำกสญัญำอนุพันธท์ียั่ง

ไมค่รบก ำหนดสญัญำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  

งบกระแสเงนิสด         

หน่วย : ลำ้นบำท 

  ม.ค. – ม.ิย. 63 ม.ค. – ม.ิย. 62 

1 EBITDA  (4,932)  4,659  

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน  3,631   619  

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน  (1,301)  5,278  

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ  (2,435)  (2,831) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ  4,364   (2,870) 

6 เงนิสดสุทธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง)  628   (423) 

7 เงนิสดยกมำตน้งวด  3,036   2,338  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด  3,664   1,915  

 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 3,664 ลำ้นบำท โดยกระแสเงนิสดสทุธิ

เพิม่ขึน้ 628 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมด ำเนนิงำน 1,301 ลำ้นบำท รำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสด

ลดลงมำจำกรำยกำรขำดทนุกอ่นหักค่ำเสือ่มรำคำ ภำษีและดอกเบีย้จ่ำย (EBITDA) จ ำนวน 4,932 ลำ้นบำท และ

เจำ้หนี้กำรคำ้ลดลง 7,458 ลำ้นบำท ในขณะที่รำยกำรหลักที่ท ำใหก้ระแสเงินสดเพิ่มขึน้ประกอบดว้ย สนิคำ้

คงเหลอืลดลง 6,714 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้ลดลง 3,306 ลำ้นบำท และภำษีมลูคำ่เพิม่รอขอคนืลดลง 1,094 ลำ้น

บำท    

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 2,435 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยซือ้สนิทรัพย์

ถำวรและอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ เชน่ โครงกำร Floating 

Solar Power Project. โครงกำร RDCC Catalyst Cooler จ ำนวน 2,071 ลำ้นบำท และเงนิสดจ่ำยเพือ่เพิม่ทนุตำม

สดัสว่นในบรษัิท ไออำรพ์ซี ีคลนี พำวเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 137 ลำ้นบำท  

 กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 4,364 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดรับจำกเงนิกูย้มื

ระยะยำว 6,050 ลำ้นบำท และเงนิกูย้มืระยะสัน้ 5,300 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดลดลง 

ประกอบดว้ยกำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวทีค่รบก ำหนด 3,550 ลำ้นบำท เงนิปันผลจ่ำย 2,041 ลำ้นบำท จ่ำย

ช ำระคำ่ดอกเบีย้ 953 ลำ้นบำท และขำดทนุจำกสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 354 ลำ้นบำท  
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อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 หนว่ย 
ไตรมำส 

2/2563 2/2562 1/2563 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 4.24 3.62 (13.16) 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % (1.16) 0.80 (18.21) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ บำท/หุน้ (0.02) 0.02 (0.44) 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % (23.93) 1.52 (45.63) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง       

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.66 0.91 0.77 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.21 0.27 0.35 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ       

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.88 0.63 0.74 

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ (6.05) 5.88 (2.13) 

หมำยเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  

สภำพคลอ่งและโครงสรำ้งเงนิทนุ 

อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 2/2563 เท่ำกับ 0.66 เท่ำ ปรับตัวลดลง 0.11 เท่ำ เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2563 ที ่0.77 เท่ำ สว่นใหญ่ลดลงจำกเงนิสด และลูกหนี้กำรคำ้ ทัง้นี้ บรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรสภำพ

คลอ่งไดอ้ยำ่งเพยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิ และมสีภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มอีัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.88 

เท่ำ ปรับตัวเพิม่ขึน้ 0.14 เท่ำ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ที ่0.74 เท่ำ เนื่องจำกเงนิสดลดลง ทัง้นี้ บรษัิทฯ 

สำมำรถช ำระหนีส้นิไดต้ำมก ำหนดและสำมำรถปฏบิัตติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 

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 

 


