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บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3/2563 และงวด 9 เดอืน ปี 2563 
 

บทสรปุผูบ้รหิำร  

 หนว่ย 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน 

YoY 

3/2563 3/2562 2/2563 YoY QoQ 2563 2562 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 17.95 17.73 17.18 1% 4% 52.24 54.48 (4%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 43,330 60,127 35,529 (28%) 22% 127,770 183,557 (30%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 37,671 54,264 30,370 (31%) 24% 111,658 166,240 (33%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 4,937 5,563 4,669 (11%) 6% 13,270 15,950 (17%) 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 8.74 10.15 8.46 (14%) 3% 8.03 9.30 (14%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 8,707 4,230 4,758 106% 83% 10,318 15,828 (35%) 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 15.41 7.72 8.63 100% 79% 6.25 9.23 (32%) 

EBITDA ลำ้นบำท 5,843 738 1,505 n.a. 288% 911 5,397 (83%) 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 1,556 (1,321) (411) 218% 479% (7,760) (661) 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 3/2563 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 2/2563 : ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธ ิ37,671 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น จำกรำคำขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิ่มขึน้ และปริมำณขำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมีอัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่ 195,000 

บำรเ์รลตอ่วนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 

        บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยู่ที ่4,937 ลำ้นบำท (8.74 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 โดยมสีำเหตุหลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเคมปีรับตัวสูงขึน้ 

โดยเฉพำะผลติภัณฑก์ลุ่มสไตรีนิคส ์อำท ิ

ผลติภัณฑ์ ABS ซึง่ไดรั้บปัจจัยสนับสนุน

จำกควำมตอ้งกำรสนิคำ้จำกประเทศจีน

ปรับตวัสงูขึน้ ขณะทีต่น้ทนุ crude premium 

ปรับตัวสงูขึน้ประกอบกับสว่นตำ่งรำคำกลุ่ม

ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ยังคงถูกกดดันอย่ำง

ต่อเนื่องจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19  

ในไตรมำส 3/2563 รำคำน ้ำมันดบิ

โดย เฉลี่ยป รับตั วสูงขึ้น เมื่อ เทียบกับ 

30,370 37,671 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ

62%

35%

3%

ไตรมาส 2/2563

69%

29%

2%

ไตรมาส 3/2563

หน่วย : ลำ้นบำท 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

24% 
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ไตรมำสกอ่น จำกควำมร่วมมอืในกำรลดก ำลังกำรผลติของกลุม่ผูผ้ลติในโอเปกและนอกกลุม่โอเปก รวมถงึควำม

ตอ้งกำรบริโภคน ้ำมันปรับตัวเพิ่มขึน้จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำให ้

บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 3,770 ลำ้นบำท หรอื 6.67 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ย ก ำไร

จำกสตอ๊กน ้ำมัน 2,752 ลำ้นบำท และ Realized Oil Hedging Gain (ก ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้

จริง) 1,018 ลำ้นบำท ปรับตัวเพิ่มขี้น 3,681 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี

(Accounting GIM) จ ำนวน 8,707 ลำ้นบำท หรอื 15.41 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 3,949 ลำ้นบำท หรอื

รอ้ยละ 83 ขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำนมจี ำนวน 3,120 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 10 สว่นใหญล่ดลงจำกคำ่ซอ่มบ ำรุง 

สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษีและค่ำเสือ่มรำคำ (EBITDA) จ ำนวน 5,843 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4,338 

ลำ้นบำท  

บรษัิทฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิสุทธิจ ำนวน 454 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกับไตรมำสก่อน มขีำดทุนจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นของเงนิกูส้กุลเงนิเหรียญสหรัฐฯ จ ำนวน 129 ลำ้นบำท จำกกำรทีค่ำ่เงนิบำทอ่อนค่ำ เทยีบกับไตรมำส

กอ่นทีม่กี ำไร 353 ลำ้นบำท และมขีำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิจ ำนวน 1,134 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อนทีม่ีก ำไรทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิจ ำนวน 359 ลำ้นบำท ขณะทีม่กีำรบันทกึก ำไรจำกกำรลงทุน

จ ำนวน 95 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 โดยบรษัิทฯ มภีำษีเงนิได ้366 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสก่อนมเีครดติภำษี

เงนิได ้39 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนในไตรมำส 3/2563 มกี ำไรสทุธ ิ1,556 ลำ้นบำท เทยีบกบัไตรมำสก่อน

มผีลขำดทนุสทุธ ิ411 ลำ้นบำท ก ำไรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 479 

ไตรมำส 3/2563 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 3/2562 : บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิลดลง 

16,593 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 31 โดยมสีำเหตจุำกรำคำขำยลดลงรอ้ยละ 25 และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 6 โดย

โรงกลั่นน ้ำมันมอีัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่195,000 บำรเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 Market GIM ลดลง 626 ลำ้นบำท หรอื

รอ้ยละ 11 (ลดลง 1.41 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) โดยมสีำเหตุจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ัง้ปิโตรเลยีมและ 

ปิโตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวลดลงจำกผลกระทบของ COVID-19 โดยบรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธเิพิ่มขึน้ 

5,103 ลำ้นบำท สง่ผลให ้Accounting GIM เพิม่ขึน้ 4,477 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 106 ขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำน

ลดลง 353 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 10 สว่นใหญ่ปรับลดลงจำกมำตรกำรควบคมุและลดคำ่ใชจ้่ำยของบรษัิทฯ สง่ผล

ให ้EBITDA เพิม่ขึน้ 5,105 ลำ้นบำท  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง 43 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9 จำกอัตรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง ขณะทีม่ขีำดทนุจำก

กำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 13 ลำ้นบำท เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นทีม่กี ำไร 11 ลำ้นบำท ขำดทนุ

จำกอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิกูส้กุลเงนิเหรียญสหรัฐฯ มจี ำนวน 129 ลำ้นบำท จำกค่ำเงนิบำทอ่อนค่ำ เทยีบกับ 

ไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนทีม่กี ำไร 30 ลำ้นบำท และมขีำดทนุจำกกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 

จ ำนวน 1,134 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนไตรมำสนี้มผีลก ำไรสุทธ ิ1,556 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำส 

3/2562 ทีม่ผีลขำดทนุสทุธ ิ1,321 ลำ้นบำท 

 

งวด 9 เดอืน ปี 2563 เปรยีบเทยีบกบังวด 9 เดอืน ปี 2562 : งวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยได ้

จำกกำรขำยสุทธจิ ำนวน 111,658 ลำ้นบำท เทยีบกับงวด 9 เดอืน ปี 2562 จ ำนวน 166,240 ลำ้นบำท ลดลง 

รอ้ยละ 33 จำกรำคำขำยลดลงรอ้ยละ 25 ตำมรำคำน ้ำมันดบิ และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 8 จำกผลกระทบของ 

COVID-19 โดยโรงกลัน่น ้ำมันมอีตัรำกำรกลัน่อยูท่ี ่191,000 บำรเ์รลตอ่วนั ลดลงรอ้ยละ 4 บรษัิทฯ ม ีMarket GIM 

อยูท่ี ่13,270 ลำ้นบำท (8.03 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) ลดลงรอ้ยละ 17 โดยมสีำเหตสุว่นใหญจ่ำกควำมตอ้งกำร
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สนิคำ้ปรับตัวลดลงรวมถงึสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑใ์หญ่ทีป่รับลดลงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกชะลอตัว 

บริษัทฯ มีขำดทุนจำกสต๊อกน ้ ำมันสุทธิรวม 2,952 ลำ้นบำท หรือ 1.78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ประกอบดว้ยขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 5,099 ลำ้นบำท กำรกลับรำยกำรคำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 

162 ลำ้นบำท และก ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิ 1,985 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกันของปี

กอ่นมขีำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 122 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ม ีAccounting GIM จ ำนวน 10,318 ลำ้น

บำท หรือ 6.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ี Accounting GIM จ ำนวน 

15,828 ลำ้นบำท หรอื 9.23 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 5,510 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 35 ขณะทีร่ำยไดอ้ืน่ๆ มี

จ ำนวน 1,603 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 คำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำนมจี ำนวน 9,991 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 8 สว่นใหญ่

ลดลงจำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ม ีEBITDA จ ำนวน 911 ลำ้นบำท ลดลง 4,486 ลำ้นบำท หรือ 

รอ้ยละ 83  

คำ่เสือ่มรำคำมจี ำนวน 6,711 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกโครงกำรปรับปรุงและขยำย

งำนทีแ่ลว้เสร็จ เชน่ โครงกำร Catalyst Cooler โครงกำร Floating Solar ขณะทีต่น้ทุนทำงกำรเงนิสทุธมิจี ำนวน 

1,375 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4 จำกอัตรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง ขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิมี

จ ำนวน 597 ลำ้นบำท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นมกี ำไร 587 ลำ้นบำท และจำกคำ่เงนิบำททีอ่อ่นคำ่ลง ท ำให ้

บรษัิทฯ บันทกึขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น 276 ลำ้นบำท จำกเงนิกูส้กุลเงนิเหรยีญสหรัฐฯ เทยีบกับงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่นมกี ำไร 370 ลำ้นบำท นอกจำกนีบ้รษัิทฯ มขีำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 1,768 

ลำ้นบำท ซึง่บันทกึตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่9 เรือ่งเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS 9) ทีม่ผีลบังคับ

ใชต้ัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ขณะทีม่กี ำไรจำกกำรลงทนุจ ำนวน 212 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30 บรษัิทฯ มเีครดติ

ภำษีเงนิไดจ้ ำนวน 1,919 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,585 ลำ้นบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนทีป่รับตัวลดลง สง่ผลใหผ้ลกำร

ด ำเนนิงำนงวด 9 เดอืน ปี 2563 มผีลขำดทนุสทุธ ิ7,760 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นมผีลขำดทนุสุทธ ิ

661 ลำ้นบำท  

 

เหตุกำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 3/2563 
 

 กำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้  

 เมือ่วันที ่11 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ ไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กูช้นดิไมด่อ้ยสทิธแิละไมม่หีลักประกัน จ ำนวน 

5 ชดุ มูลคำ่รวม 12,000 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 ชุดที ่1 และ 2 :  เสนอขำยใหนั้กลงทนุทัว่ไป จ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท อำยุ 3 ปี ถงึ 5 ปี อัตรำดอกเบีย้คงที ่

รอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ตอ่ปี  

 ชุดที ่3 - 5 :   เสนอขำยแกผู่ล้งทนุสถำบันและ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ ่จ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี

ถงึ 15 ปี อัตรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.76 ถงึ 4.40 ตอ่ปี 
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 กำรช ำระคำ่หุน้ส ำหรบักำรลงทุนในบรษิทั ไมเท็กซ ์โพลเีมอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ตำมทีบ่รษัิทฯ ไดท้ ำสญัญำซือ้หุน้ (Share Purchase Agreement) กับ Japan Polypropylene Corporation 

ซึง่เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศญีปุ่่ นเพื่อซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท ไมเท็กซ ์โพลเีมอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ซึง่

เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศไทยทีด่ ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสตกิโพลโีพรพลินีชนิดพเิศษ จ ำนวน 

600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบยีน ในรำคำ 350 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ ไดจ้ำ่ยช ำระคำ่หุน้ส ำหรับเงนิ

ลงทนุดงักลำ่ว เมือ่วนัที ่30 กรกฎำคม 2563  
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมกลุม่ธุรกจิ 

 1.1. กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

  1.1.1  สถำนกำรณต์ลำดน ำ้มนั 
 

สถำนกำรณร์ำคำน ำ้มนัดบิในไตรมำส 3/2563 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 94 ลำ้น

บำร์เรลต่อวัน เพิม่ขึน้ 9 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 อยู่ที ่85 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน โดยรำคำ

น ้ำมันดบิดูไบเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบ 38.86-45.91 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล รำคำเฉลีย่อยู่ที ่42.92 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้น 12.37 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกไตร

มำส 2/2563 รำคำเฉลีย่อยู่ที่ 30.55 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยมปัีจจัย

สนับสนุนจำกกำรใหค้วำมร่วมมอือย่ำง

เคร่งครัดในกำรลดก ำลังกำรผลติของ

ประเทศผูผ้ลิตกลุ่มโอเปก รัสเซีย 

สหรัฐอเมรกิำ และผูผ้ลติในแถบทะเล

เหนือ รวมทั ้งกำรปิดแท่นขุดเจำะ

น ้ ำ มั นที่อ่ ำ ว เ ม็ กซิโกของผู ้ผ ลิต

น ้ำมันดบิเพือ่หลกีเลีย่งภัยจำกพำยุเฮอรเิคน ซึง่ในปีนี้มกีำรคำดกำรณ์วำ่พำยุจะมรีะดับควำมรุนแรงมำกสดุในรอบ 

10 ปี ประกอบกับควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเพิม่ขึน้จำกกำรเริม่ผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown ของหลำยประเทศทั่ว

โลก ท ำใหม้กีำรบรโิภคน ้ำมันสงูขึน้ โดยเฉพำะประเทศจนีซึง่มแีรงซือ้กลับมำอย่ำงชัดเจน ท ำใหร้ำคำน ้ำมันดบิ

สำมำรถทรงตัวอยูใ่นระดับทีส่งูกวำ่ 40 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล อยำ่งไรก็ตำม กำรระบำดของ COVID-19 ทีย่ังมี

กำรระบำดอย่ำงรุนแรงโดยเฉพำะประเทศแถบอเมริกำท ำใหก้ำรบริโภคน ้ำมันเชือ้เพลงิลดลง รวมถงึปริมำณ

น ้ำมันดบิทีม่กีำรซือ้จัดเก็บเป็นสนิคำ้คงคลังไวจ้ ำนวนมำกในชว่งทีน่ ้ำมันดบิรำคำต ่ำ ยังเป็นปัจจัยทีก่ดดันตลำด

ไมใ่หร้ำคำน ้ำมันดบิปรับตวัเพิม่ขึน้ไดม้ำกนัก  
 

แนวโนม้ภำวะตลำดน ำ้มนัดบิในไตรมำส 4/2563 รำคำน ้ำมันดบิคำดวำ่จะทรงตัวอยู่ในระดบัเดยีวกบั

ไตรมำส 3/2563 โดยมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรบรโิภคน ้ำมันทีค่ำดวำ่จะสงูขึน้ในชว่งปลำยปีซึง่เป็นชว่งทีม่อีำกำศ

หนำว ซึง่ปีนีค้ำดวำ่จะหนำวกวำ่ปกต ิอกีทัง้กำรกลับมำเดนิก ำลงักำรผลติของกลุม่โรงกลัน่หลังจำกชว่งฤดกูำรหยุด

ซ่อมบ ำรุง และกำรทีผู่ผ้ลติกลุ่มโอเปกไดแ้สดงเจตนำรมณ์ในกำรควบคุมกำรผลติเพื่อรักษำสมดุลตลำด รวมถงึ 

กำรลดลงของปรมิำณกำรผลติน ้ำมันดบิทีแ่ทน่ขุดเจำะน ้ำมันในอ่ำวเม็กซโิก ซึง่ไดรั้บผลกระทบจำกพำยุสง่ผลให ้

ปริมำณน ้ำมันดบิคงคลังของสหรัฐอเมรกิำปรับตัวลดลง ถงึแมว้่ำจะมีปรมิำณน ้ำมันดบิทีเ่พิ่มขึน้จำกกำรกลับมำ

สง่ออกของประเทศลเิบยีหลังจำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแยง้ภำยในประเทศคลีค่ลำยและกำรผลติของกลุม่โอเปกที่

เพิม่ขึน้ตำมขอ้ตกลง อย่ำงไรก็ตำม กำรระบำดของ COVID-19 ทีม่ผีูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ในบำงประเทศของยุโรป และ

กำรระบำดของไวรัสระลอกทีส่อง ยังเป็นปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบตอ่กำรบรโิภคน ้ำมันดบิอย่ำงตอ่เนื่อง แมว้ำ่จะมคีวำม

คบืหนำ้ในกำรพัฒนำวัคซนีป้องกันไวรัสในจนีและรัสเซยี แต่มกีำรประเมนิว่ำยังตอ้งใชเ้วลำถงึกลำงปี 2564 จงึ

สำมำรถใชง้ำนได ้                
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1.1.2 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ 

ปิโตรเลยีม 

ไตรมำส   เปลีย่นแปลง   สะสม 9 เดอืน   

YoY 

3/2563 3/2562 2/2563   YoY QoQ   2563 2562  

น ำ้มนัดบิน ำเขำ้กล ัน่        

 ลำ้นบำรเ์รล 17.95 17.73 17.18  1% 4%  52.24 54.48  (4%) 

 พนับำรเ์รลตอ่วนั 195 193 189  1% 4%  191 200  (4%) 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ         

 โรงกลัน่น ้ำมนั 91% 90% 88%  1% 3%  89% 93%  (4%) 

 โรงงำน RDCC 97% 113% 79%  (16%) 18%  90% 99%  (9%) 

 โรงน ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 84% 79% 87%  5% (3%)  83% 82%  1% 

  

ปรมิำณกำรกลัน่รวมในไตรมำส 3/2563 อยูท่ี ่17.95 

ลำ้นบำร์เรล คดิเป็น 195,000 บำร์เรลต่อวัน โดยมอีัตรำกำร

ใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 91 ในขณะทีไ่ตรมำส 2/2563 

ปริมำณกำรกลั่นรวมอยู่ที่ 189,000 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ 4 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ตลำดปรับตวัดขีึน้ และปรมิำณ

กำรกลั่นรวมใกลเ้คียงกับไตรมำส 3/2562 ที่ 193,000 

บำรเ์รลตอ่วนั   

ในไตรมำส 3/2563 โรงงำน RDCC มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 97 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

2/2563 ทีม่กี ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 79 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ตลำดดขีึน้ และเมือ่เทยีบกับ 

ไตรมำส 3/2562 ทีม่กี ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 113 ลดลงรอ้ยละ 16  

 ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนในไตรมำส 3/2563 มอีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 84 

เทียบกับไตรมำส 2/2563 ที่มีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติรอ้ยละ 87 ลดลงรอ้ยละ 3 เนื่องจำกควำมตอ้งกำร 

ยำงมะตอยในประเทศปรับตัวลดลง จำกงำนกอ่สรำ้งทีช่ะลอตัวในชว่งฤดมูรสมุ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 

ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 79 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 

1.1.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (ลำ้นบำรเ์รล) 
 

มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส สะสม 9 เดอืน  ไตรมำส สะสม 9 เดอืน 

3/2563 3/2562 2/2563 2563 2562 
 

3/2563 3/2562 2/2563 2563 2562 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 13.95 14.87 12.72 40.09 43.95 
 

22,222 34,136 16,066 64,672 104,477 

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.81 1.68 1.73 5.30 5.20 
 

3,769 4,059 2,716 10,345 12,958 

รวม 15.76 16.55 14.45 45.39 49.15 
 

25,991 38,195 18,782 75,017 117,435 

 
ในไตรมำส 3/2563  

ปรมิำณกำรกลัน่รวมที ่17.95 ลำ้นบำรเ์รล 

คดิเป็น 195,000 บำรเ์รลตอ่วนั เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 4 จำกไตรมำส 2/2563  

 จำกสถำนกำรณ์ตลำดปรับตัวดขี ึน้ 
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 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุ่มปิโตรเลยีม ส ำหรับ

ไตรมำส 3/2563 มีจ ำนวน 25,991 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 7,209 

ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 38 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 โดยมี

สำเหตุหลักจำกรำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ 29 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิ่มขึน้ และปริมำณขำย

เพิ่มขึน้จำก 14.45 ลำ้นบำร์เรลเป็น 15.76 ลำ้นบำร์เรล หรือ

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 โดยปรมิำณขำยทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่จำกน ้ำมัน

ดเีซล และน ้ำมันเบนซนิ  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 12,204 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 32 เนื่องจำก

รำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 27 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 5 จำกผลกระทบของ

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญม่ำจำกน ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมันเตำ  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ75,017 ลำ้นบำท เทยีบกับ

งวด 9 เดอืน ปี 2562 ลดลง 42,418 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 36 โดยมสีำเหตหุลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑ์

ปรับลดลงรอ้ยละ 28 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยลดลงจำก 49.15 ลำ้นบำร์เรล เป็น 45.39 

ลำ้นบำรเ์รล หรอืลดลงรอ้ยละ 8 จำกผลกระทบของ COVID-19 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญ่จำกน ้ำมันดเีซล

แนฟทำ และน ้ำมันเบนซนิ ในขณะทีป่รมิำณขำยยำงมะตอยเพิม่ขึน้  

1.1.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส  สะสม 9 เดอืน 

3/2563 3/2562 2/2563 2563 2562 

Local Local Local Export Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 60% 40% 58% 42% 60% 40% 
 

62% 38% 59% 41% 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 48% 52% 41% 59% 40% 60% 40% 60% 41% 59% 

 รวม 58% 42% 56% 44% 57% 43% 59% 41% 57% 43% 

 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลยีม มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 58:42 ตำมล ำดับ โดยสัดสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

2/2563 จำกกำรทีบ่ริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำด โดยมุ่งเนน้ตลำดในประเทศเป็นหลัก (Domestic First) 

สดัสว่นกำรขำยในประเทศสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกน ้ำมันดเีซล น ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน และเมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 3/2562 สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกน ้ำมันดเีซลและยำงมะตอย 

ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกส ำหรับไตรมำส 3/2563 สว่นใหญ่เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร์ ประเทศกัมพูชำ และ

ประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 59:41 ตำมล ำดับโดย

สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกน ้ำมันดเีซล 

และน ้ำมันเตำ  

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีมใน

ไตรมำส 3/2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำขำยเฉลีย่

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29 ตำมรำคำน ้ำมันดบิและ 

ปรมิำณขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 
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1.1.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 

 

รำคำเฉลีย่ 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน  

YoY 

3/2563 3/2562 2/2563 YoY QoQ 2563 2562 

 น ้ำมนัดบิดไูบ (USD/bbl) 42.92 61.16 30.55 (30%) 40% 41.40 64.02 (35%) 

          

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)         

 แนฟทำ – น ้ำมนัดบิดไูบ 0.2 (7.8) (3.0) 103% 107% (1.9) (8.1) 77% 

 ULG95 - น ้ำมนัดบิดไูบ 4.4 11.7 2.6 (62%) 69% 4.6 7.6 (39%) 

 Gas Oil 0.05%S - น ้ำมนัดบิดไูบ 4.2 15.4 5.7 (73%) (26%) 7.0 13.5 (48%) 

 FO 180 3.5%S - น ้ำมนัดบิดไูบ (2.5) 0.9 (1.6) n.a. (56%) (3.8) (0.3) n.a. 

          

น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน (USD/MT)         

 500SN - FO 180 3.5%S 340 283 372 20% (9%) 360 300 20% 

 150BS - FO 180 3.5%S 432 451 524 (4%) (18%) 496 468 6% 

 Asphalt - FO 180 3.5%S 64 (2) 42 n.a. 52% 43 (15) n.a. 

 

 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถดุบิในไตรมำส 3/2563  

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัเชือ้เพลงิกบัรำคำน ำ้มนัดบิดูไบ  

 Naphtha Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบในไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่ 

0.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ที ่-3.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 107 

เนื่องจำกควำมตอ้งกำรวัตถุดบิเพิ่มขึน้หลังจำกโรงงำนปิโตรเคมีกลับมำผลติ หลังจำกช่วงหยุดซ่อมบ ำรุงใน 

ไตรมำส 2/2563 ประกอบกับรำคำ LPG ซึง่ใชเ้ป็นวัตถุดบิทดแทนส ำหรับโรงงำนปิโตรเคมปีรับตัวสงูขึน้ จำกกำร

ลดก ำลังกำรผลติของโรงกลั่น จงึมกีำรใชแ้นฟทำเป็นวัตถุดบิมำกขึน้ซึง่เป็นปัจจัยสนับสนุนรำคำแนฟทำ และเมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 3/2562 ที ่-7.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 103 

 ULG95 Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบในไตรมำส 

3/2563 อยู่ที ่4.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ที ่2.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 69 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรเพิ่มขึ้นจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมืองเพื่อควบคุมกำรระบำดของ  

COVID-19 ในหลำยประเทศโดยเฉพำะในแถบเอเชยี ประกอบกับปรมิำณน ้ำมันเบนซนิคงคลังในทุกภูมภิำคปรับ

ลดลงอยำ่งตอ่เนือ่ง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 อยูท่ี ่11.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับลดลงรอ้ยละ 62 

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

ไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่4.2 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ที ่5.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ลดลงรอ้ยละ 26 เนื่องจำกกำรปรับลดก ำลังกำรผลติของภำคอุตสำหกรรม จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3/2563 และงวด 9 เดอืน ปี 2563 

 

10 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

COVID-19 และภำวะน ้ำทว่มในจนีในชว่งฤดมูรสมุ ประกอบกบักำรกลับมำผลติของโรงกลัน่จำกจนีและอนิเดยี และ

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2562 ที ่15.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 73 

 Fuel Oil Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันเตำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบในไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่ 

-2.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ที ่-1.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 0.9 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เนื่องจำกก ำลังกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้จำกโรงกลั่นในภูมภิำคโดยเฉพำะจนีทีม่กีำรสง่ออกน ้ำมันเตำ

คอ่นขำ้งสงู และควำมตอ้งกำรทีล่ดลงของประเทศแถบตะวันออกกลำง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 ที ่0.9 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 3.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัหลอ่ลืน่กบัรำคำน ำ้มนัเตำ  

 500 SN Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำกลุ่มผลติภัณฑน์ ้ำมันหล่อลืน่ (Lube Base : 500 SN) กับ

รำคำน ้ำมันเตำในไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่340 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ที ่372 เหรยีญ

สหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 9 เนื่องจำกฤดูมรสมุและผลกระทบจำกน ้ำท่วมหลำยพื้นที ่ท ำใหก้จิกรรมกำรขนสง่

ลดลง รวมถงึควำมตอ้งกำรทีย่ังอยู่ในระดับต ่ำ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 ที ่283 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20   

 Asphalt Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำในไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่ 

64 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เทยีบกบัไตรมำส 2/2563 ที ่42 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 52  เนือ่งจำกควำม

ตอ้งกำรในประเทศทีเ่พิม่ขึน้จำกเร่งท ำโครงกำรเพือ่สง่มอบใหเ้สร็จกอ่นปิดปีงบประมำณ รวมทัง้ปรมิำณยำงมะตอย

ในภูมภิำคยังคงตงึตัวจำกกำรทีโ่รงกลั่นปรับลดก ำลังกำรผลติ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 ที ่-2 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่ตนั ปรับตวัเพิม่ขึน้ 66 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั 

1.1.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 

 
(531) 1,153 708  (281) 2,499 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

944 726 707  2,558 2,075 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

413 1,879 1,415  2,277 4,574 Market GRM 

       
 

 
(0.94) 2.10 1.29  (0.17) 1.46 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

1.67 1.33 1.28  1.55 1.21 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

0.73 3.43 2.57  1.38 2.67 Market GRM 
 

413 
1,879 1,415 2,277 

4,574 
4,717

(1,074)

765 
553

314 

5,130 

805 2,180 2,830 

4,888 

3Q63 3Q62 2Q63 9M63 9M62

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM
0.73 

3.43 2.57 
1.38 

2.67 

8.34 

(1.96)

1.39 

0.34 
0.19 

9.07 

1.47 3.96 

1.72 
2.86 

3Q63 3Q62 2Q63 9M63 9M62

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM

หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล หน่วย: ลำ้นบำท 
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ส ำหรับไตรมำส 3/2563 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นตำม

รำคำตลำด (Market GRM) อยู่ที่ 413 ลำ้นบำท หรือ 0.73 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 1,002 ลำ้นบำท หรือ 1.84 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 สำเหตุ

หลกัจำกตน้ทนุ Crude Premium ปรับเพิม่ขึน้ และสว่นตำ่งรำคำ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยเฉพำะสว่นต่ำง

รำคำน ้ ำมันดีเซล และเมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2562 Market 

GRM ลดลง 1,466 ลำ้นบำท หรอื 2.70 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยมสีำเหตหุลักจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมปรับตวัลดลง แมว้ำ่ตน้ทนุ Crude Premium ปรับตวัลดลง  

ในไตรมำส 3/2563 กลุ่มปิโตรเลียมมีก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธิ 4,717 ลำ้นบำท หรือ 8.34 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล แบ่งเป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 3,699 ลำ้นบำท และก ำไรจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งน ้ำมันที่

เกดิขึน้จริง 1,018 ลำ้นบำท ส่งผลใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) 

จ ำนวน 5,130 ลำ้นบำท หรอื 9.07 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 2,950 ลำ้นบำท หรอื 5.11 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น และเพิม่ขึน้ 4,325 ลำ้นบำท หรอื 7.60 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำส 3/2562 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 Market GRM อยู่ที ่2,277 ลำ้นบำท หรือ 1.38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ลดลง 2,297 ลำ้นบำท หรอื 1.29 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลัก

มำจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง โดยหลักจำกน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ จำก

ผลกระทบของ COVID-19 โดยบรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ553 ลำ้นบำท หรอื 0.34 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล แบง่เป็นขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 1,432 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้

จรงิ 1,985 ลำ้นบำท ท ำใหธ้รุกจิปิโตรเลยีมม ีAccounting GRM จ ำนวน 2,830 ลำ้นบำท หรอื 1.72 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล ลดลง 2,058 ลำ้นบำท หรอื 1.14 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี 

1.2.1 สถำนกำรณต์ลำดปิโตรเคม ี

สถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 3/2563 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมปีรับตัวดขี ึน้

จำกไตรมำส 2/2563 ตำมอัตรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิโลกทีป่รับตัวดขี ึน้ โดย IHS คำดกำรณ์อัตรำกำรเตบิโต

ทำงเศรษฐกจิไตรมำส 3/2563 จะปรับเพิม่ขึน้จำกไตรมำส 2/2563 ทีล่ดลงรอ้ยละ 19.2 ต ำ่สดุในรอบ 22 ปี และ

คำดว่ำทัง้ปี 2563 จะหดตัวประมำณรอ้ยละ 4.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ  

COVID-19 ในประเทศจีนและภูมิภำคอำเซียนที่เริ่มดีขึ้น สำมำรถควบคุมไดจ้นมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำร 

Lockdown สง่ผลตอ่กำรเพิม่กจิกรรมทำงสงัคม รวมทัง้กำรกระตุน้ภำคอตุสำหกรรมกำรผลติในประเทศจนีและทัง้

ภูมภิำคใหม้กีำรผลติเพื่อกำรสง่ออกไปทั่วโลก โดยควำมตอ้งกำรปิโตรเคมีของกลุ่มเวชภัณฑ ์กลุ่มบรรจุภัณฑ ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ เครือ่งใชด้ำ้นสขุอนำมัย ยังมอีย่ำงตอ่เนื่องรวมถงึสญัญำณกำร stock เม็ดพลำสตกิเพือ่ผลติสนิคำ้

เพิม่ขึน้ส ำหรับเทศกำลในชว่งปลำยปี นอกจำกนี้ควำมตอ้งกำรปิโตรเคมยีังไดรั้บกำรสนับสนุนจำกกำรกลับมำผลติ

ชิน้สว่นยำนยนต ์ รวมถงึควำมตอ้งกำรเม็ดพลำสตกิ ABS ทีเ่พิม่ขึน้จำกนโยบำยควำมปลอดภัยของประเทศจนีทีม่ี

 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 Market GRM ลดลง  

1,002 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น 

เนือ่งจำกตน้ทนุ Crude Premium ทีป่รับ

เพิม่ขึน้ และสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมสว่นใหญป่รับตวัลดลง  
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กฎหมำยสง่เสรมิใหใ้ชห้มวกกันน็อคและเข็มขัดนิรภัย (One Helmet, One Belt) ซึง่ผลติจำกเม็ดพลำสตกิ ABS 

อย่ำงไรก็ตำมควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมขีองประเทศแถบยุโรปทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ

ไวรัสระลอกทีส่อง และควำมตอ้งกำรผลติภัณฑส์ ำหรับงำนกอ่สรำ้งทีล่ดลงจำกฤดมูรสมุ ยังเป็นปัจจัยกดดันตลำด 

ปิโตรเคม ี

แนวโนม้ภำวะตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 4/2563 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคม ีมแีนวโนม้

ปรับตวัดขีึน้อยำ่งตอ่เนื่อง จำกกำรผอ่นคลำยมำตรกำร Lockdown ท ำใหโ้รงงำนกลบัมำผลติสนิคำ้เพิม่มำกขึน้ กำร

ใชพ้ลำสตกิสงูขึน้ตำมพฤตกิรรมกำรบรโิภคในยคุ New Normal และกำร stock เม็ดพลำสตกิเพือ่ผลติสนิคำ้เพิม่ขึน้

ส ำหรับเทศกำลในช่วงปลำยปี ประกอบกับกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของโรงงำนปิโตรเคมีในภูมภิำคช่วงปลำยปีซึง่

ก่อใหเ้กดิภำวะอุปทำนตงึตัว ขณะทีต่ลำดปิโตรเคมอีำจมปัีจจัยเสีย่งจำกกำรทยอยกลับมำผลติจำกผูผ้ลติเดมิที่

ตน้ทนุสงูและทีผ่่ำนกำรหยุดซอ่มบ ำรุง รวมถงึก ำลังกำรผลติใหม่ทีจ่ะมเีพิม่ขึน้ และกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ของ 

COVID-19 ยังเป็นปัจจัยทีก่ดดนัตลำดอย่ำงตอ่เนือ่ง  

1.2.2 ก ำลงักำรผลติปิโตรเคม ี

  
ไตรมำส   เปลีย่นแปลง    สะสม 9 เดอืน   

YoY 
3/2563 3/2562 2/2563   YoY QoQ   2563 2562   

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ           

กลุม่โอเลฟินส ์ 88% 101% 91%  (13%) (3%)  91% 96%   (5%) 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละ 
สไตรนีคิส ์

100% 96% 95%  4% 5%  96% 92%   4% 

 

 ในไตรมำส 3/2563 อตัรำกำรใชก้ ำลงัผลติของผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 88 เทยีบกบัไตรมำส 

2/2563 ทีม่อีัตรำกำรผลติรอ้ยละ 91 ลดลงรอ้ยละ 3 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 ทีม่อีัตรำกำรผลติรอ้ยละ 

101 ลดลงรอ้ยละ 13 เนือ่งจำกไตรมำส 3/2563 โรงงำน HDPE หยดุซอ่มบ ำรุงตำมแผน 

  ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 อัตรำกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุ่มโอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 91 เมือ่เทยีบกับ

งวด 9 เดอืน ปี 2562 ทีม่ีอัตรำกำรผลติรอ้ยละ 96 ลดลงรอ้ยละ 5 จำกโรงงำน PP ปรับลดกำรผลติเพื่อบริหำร

วตัถดุบิ  

 กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละกลุม่สไตรนีคิสใ์นไตรมำส 3/2563 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 100 เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 5 จำกไตรมำส 2/2563 ทีอ่ตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 95 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ตลำดปรับตัวดขี ึน้   

และเมื่อเทยีบกับไตรมำส 3/2562 ทีอ่ัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 96 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 เนื่องจำกใน 

ไตรมำส 3/2562 โรงงำน ABS หยดุกำรผลติเพือ่ปรับปรุงกระบวนกำรผลติและท ำควำมสะอำดเครือ่งจักร 

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 อตัรำกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุม่อะโรเมตกิสแ์ละกลุม่สไตรนีคิส ์มอีตัรำกำร

ใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 96 เทยีบกับงวด 9 เดอืน ปี 2562 ทีร่อ้ยละ 92 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เนื่องจำกในงวด

เดยีวกนัของปีกอ่นมกีำรหยุดซอ่มบ ำรุงเพือ่เปลีย่นตัวเร่งปฏกิรยิำ (Catalyst) ในโรงงำน EBSM และเปลีย่นอปุกรณ์

ควบคมุกำรผลติของโรงงำน ABS เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติของโรงงำน 
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 1.2.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (พนัตนั)  มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส สะสม 9 เดอืน  ไตรมำส สะสม 9 เดอืน 

3/2563 3/2562 2/2563 2563 2562  3/2563 3/2562 2/2563 2563 2562 

กลุม่โอเลฟินส ์ 235 299 262 770 851 
 

6,605 9,872 6,597 21,292 29,395 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
178 174 188 522 534 

 
4,196 5,378 4,136 12,738 16,834 

รวม 413 473 450 1,292 1,385 
 

10,801 15,250 10,733 34,030 46,229 

 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมี

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ10,801 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 68 ลำ้น

บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน โดยมี

สำเหตุหลักจำกรำคำเฉลีย่ปรับเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 ตำมรำคำ

วัตถุดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณขำยรวมลดลง 37,000 

ตัน หรือลดลงรอ้ยละ 8 โดยส่วนใหญ่ลดลงจำกกลุ่ม 

โอเลฟินส ์ผลติภัณฑ ์PP, HDPE เนื่องจำกผลกระทบของ 
COVID-19 

 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2562 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 4,449 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 

29 โดยมสีำเหตจุำกรำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 16 ตำมรำคำวตัถดุบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยรวมลดลงรอ้ยละ 

13 สว่นใหญจ่ำกกลุม่โอเลฟินส ์

ส ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิ 34,030 ลำ้นบำท ลดลง 

12,199 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 26 จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 

19 ตำมรำคำวัตถุดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยรวมลดลง 93,000 ตัน หรือลดลงรอ้ยละ 7 จำกผลกระทบของ 

COVID-19 โดยสว่นใหญป่รมิำณขำยลดลงจำกกลุม่โอเลฟินส ์ผลติภัณฑ ์PP 

1.2.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี  

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส 
 

สะสม 9 เดอืน 

3/2563 3/2562 2/2563 2563 2562 

Local Export Local Export Local Export 
 

Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 64% 36% 55% 45% 62% 38% 
 

63% 37% 59% 41% 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
40% 60% 43% 57% 31% 69% 38% 62% 47% 53% 

 รวม 55% 45% 51% 49% 50% 50% 54% 46% 55% 45% 

 

 สัดสว่นกำรขำยของผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเคมสี ำหรับไตรมำส 3/2563 มสีัดสว่นกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 55:45 โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 จำก

กำรที่บริษัทฯปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดโดยมุ่งเนน้กำรขำยในประเทศ (Domestic First) สัดส่วนกำรขำยใน

ประเทศสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์ABS PS ในกลุม่สไตรนีคิส ์และผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์และเมือ่

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมี

ในไตรมำส 3/2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำเฉลีย่ของ

ผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 9 ขณะทีป่รมิำณขำย 

ลดลงรอ้ยละ 8 
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เทยีบกับไตรมำส 3/2562 สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอ

เลฟินส ์ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกสว่นใหญ่ในไตรมำส 3/2563 เป็นกำรขำยไปยังฮอ่งกง ประเทศสงิคโปร ์และประเทศ

เวยีดนำม ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 54:46 ตำมล ำดับโดย

สดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่ลดลงจำกผลติภัณฑ ์PP 

ในกลุม่โอเลฟินส ์และ Mixed Xylene ในกลุม่อะโรเมตกิส ์

1.2.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิ  
 

รำคำเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมำส  เปลีย่นแปลง  สะสม 9 เดอืน  YoY 

3/2563 3/2562 2/2563  YoY QoQ  2563 2562    

แนฟทำ  397 494 274  (20%) 45%  370 518   (29%) 

  
 

           

โอเลฟินส ์             

เอทลินี - แนฟทำ 351 307 283  14% 24%  292 333   (12%) 

HDPE –เอทลีนี 287 282 346  2% (17%)  316 313   1% 

HDPE – แนฟทำ  638  589 629  8% 1%  608 646   (6%) 

โพรพลินี– แนฟทำ 386 368 370  5% 4%  368 314   17% 

PP – โพรพลินี 171 218 215  (22%) (20%)  189 282   (33%) 

PP – แนฟทำ 557 586 585  (5%) (5%)  557 596   (7%) 

              

อะโรเมตกิส ์             

เบนซนิ - แนฟทำ 30 185 97  (84%) (69%)  101 113   (11%) 

โทลอูนี - แนฟทำ 7 163 76  (96%) (91%)  69 122   (43%) 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 43 209 124  (79%) (65%)  106 176   (40%) 

              

สไตรนีคิส ์             

SM - แนฟทำ 271 533 347  (49%) (22%)  329 526   (37%) 

ABS - แนฟทำ  1,131   932   919   21% 23%  981 962   2% 

PS (GPPS) - แนฟทำ 625  721  649 
 

(13%) (4%) 
 

651 757 
  

(14%) 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิในไตรมำส 3/2563 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัรำคำแนฟทำ 

 HDPE Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำ HDPE กบัแนฟทำอยูท่ี ่638 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 อยู่ที ่629 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน จำกควำมตอ้งกำรกลุม่บรรจุภัณฑอ์ำหำร 

เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และผลติภัณฑใ์นกลุม่เวชภัณฑท์ียั่งคงเพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง ขณะทีค่วำมตอ้งกำรในสว่นของ
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งำนกอ่สรำ้งชะลอตวัในชว่งฤดมูรสมุ และสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 อยูท่ี ่589 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

ตนั ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 

 PP Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่557 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2563 อยูท่ี ่585 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 5 จำกอปุทำนทีป่รับเพิม่ขึน้จำกกำรกลับมำเดนิกำร

ผลติหลังจำกฤดูกำลซ่อมบ ำรุง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 สว่นตำ่งรำคำอยู่ที ่586 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

ลดลงรอ้ยละ 5 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่อะโรเมตกิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 TOL Spread และ MX Spread ลดลง ในไตรมำส 3/2563 สว่นต่ำงรำคำโทลูอนีและแนฟทำ

อยู่ที ่7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน และมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำอยู่ที ่43 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 91 และ 65 

ตำมล ำดับ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 เนื่องจำกก ำลังกำรผลติพำรำไซลนีใหม่ครบวงจรในประเทศจนีเพิม่ขึน้ 

สง่ผลใหอ้ปุทำนลน้ตลำด ประกอบกบัควำมตอ้งกำรพำรำไซลนีลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 สง่ผลตอ่

ควำมตอ้งกำรโทลอูนีและมกิซไ์ซลนี ซึง่เป็นวัตถุดบิปรับตัวลดลงตำม และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 สว่นตำ่ง

รำคำโทลอูนีและมกิซไ์ซลนีลดลงรอ้ยละ 96 และ 79 ตำมล ำดบั 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลสีไตรนีคิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 ABS Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำ ABS กับแนฟทำอยู่ที ่1,131 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อ

เทยีบกับไตรมำส 2/2563 อยู่ที ่919 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของ

สนิคำ้กลุ่มเครื่องใชใ้นบำ้น หมวกนิรภัย ส ำหรับรถมอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้ำขนำดเล็ก ตำมโครงกำรรณรงคใ์หผู้ข้ับขี่

รถจักรยำนยนตแ์ละจักรยำนไฟฟ้ำสวมหมวกนริภัย (One Helmet, One Belt) ของจนี ทีร่วมถงึกำรกลับมำผลติ

ของสำยกำรผลติชิน้สว่นรถยนต ์และสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 อยูท่ี ่932 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 

 PS Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่625 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2563 อยู่ที่ 649 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 4 จำกควำมตอ้งกำร PS เพื่อใชผ้ลิต

อเิล็กทรอนกิสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำปรับตัวลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ถงึแมว้ำ่โรงงำนผลติสนิคำ้ขัน้

ปลำยจะกลับมำเดนิก ำลังกำรผลติหลังมมีำตรกำรผ่อนปรน แตร่ำคำวัตถุดบิแนฟทำปรับตัวเพิม่ขึน้มำกตำมรำคำ

น ้ำมันดบิท ำใหส้ว่นตำ่งรำคำปรับลดลง และสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2562 อยูท่ี ่721 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 13 
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1.2.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติ (Product to Feed: PTF)   

 

 

 
2,602 2,075 1,897 

 
6,346 6,585 กลุม่โอเลฟินส ์

1,214 953 680 
 

2,550 2,779 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีคิส ์

3,816 3,028 2,577 
 

8,896 9,364 Market PTF 
 

 

4.61 3.79 3.43 
 

3.83 3.84 กลุม่โอเลฟินส ์

2.15 1.73 1.23 
 

1.55 1.62 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีคิส ์

6.76 5.52 4.66 
 

5.38 5.46 Market PTF 
 

   

 

 ส ำหรับไตรมำส 3/2563 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำดของกลุม่ธรุกจิปิโตรเคม ี(Market PTF) อยูท่ี ่3,816 

ลำ้นบำท หรอื 6.76 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 1,239 ลำ้น

บำท หรือ 2.10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

2/2563 โดยส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑก์ลุ่มสไตรีนิกสป์รับตัวดขี ึน้

จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของสนิคำ้กลุม่เครือ่งใชใ้นบำ้น รวมถงึ

สว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสย์ังทรงตัวอยูใ่นระดบัสงู เมือ่

เทียบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกควำมตอ้งกำรผลิตภัณฑ์กลุ่ม

เวชภัณฑแ์ละกลุ่มบรรจุภัณฑ์ยังมอีย่ำงต่อเนื่อง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 Market PTF เพิ่มขึน้ 788 

ลำ้นบำท หรือ 1.24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล   

ในไตรมำส 3/2563 กลุ่มปิโตรเคมขีำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมัน 947 ลำ้นบำท หรอื 1.67 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล สง่ผลใหธุ้รกจิปิโตรเคมมีกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยู่ที ่2,869 ลำ้นบำท 

หรือ 5.09 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 968 ลำ้นบำท หรือ 1.65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2563 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 Accounting PTF ที ่2,769 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 100 ลำ้น

บำท หรือ 0.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF จ ำนวน 8,896 ลำ้นบำท หรอื 5.38 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล ลดลง 468 ลำ้นบำท หรอื 0.08 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมี

สำเหตหุลักมำจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวลดลง จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 โดยมขีำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ3,505 ลำ้นบำท แบง่เป็นขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 3,667 ลำ้นบำท 

ขณะที่ก ำไรจำกกำรกลับรำยกำร  LCM 162 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี Accounting PTF จ ำนวน 5,391  

ลำ้นบำท หรอื 3.26 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 3,537 ลำ้นบำท หรอื 1.94 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำก

งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

  

3,816 3,028 2,577 

8,896 9,364 

(947) (259) (676)

(3,505)

(436)

2,869 
2,769 1,901 

5,391 8,928 

3Q63 3Q62 2Q63 9M63 9M62

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ
Market PTF

6.76 
5.52 4.66 5.38 5.46 

(1.67)
(0.47) (1.22) (2.12) (0.26)

5.09 

5.05 
3.44 

3.26 5.20 

3Q63 3Q62 2Q63 9M63 9M62

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market PTF

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 

ไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF  

อยู่ที ่3,816 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,239 

ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น 

เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑ ์

โดยเฉพำะกลุม่สไตรนีกิส ์ปรับตวัดขี ึน้ 
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1.3 ผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค 

1.3.1 ก ำลงักำรผลติและรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
ไตรมำส  เปลีย่นแปลง  สะสม 9 เดอืน  

YoY 
3/2563 3/2562 2/2563  YoY QoQ  2563 2562  

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ           

ไฟฟ้ำ 70% 73% 70%  (3%) 0%  70% 71%  (1%) 

ไอน ้ำ 61% 60% 63%  1% (2%)  64% 61%  3% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)     
 

 
 

  
 

ไฟฟ้ำ  522   494  505  6% 3%  1,532  1,539   (0%) 

ไอน ้ำ  301   263  295  14% 2%   904   850   6% 

อืน่ๆ  56   62  55  (10%) 2%   175   187   (6%) 

รวม 879 819 855  7% 3%  2,611  2,576   1% 
 

อตัรำกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ ในไตรมำส 3/2563 มอีัตรำกำรผลติไฟฟ้ำทีร่อ้ยละ 70 ใกลเ้คยีงกับ 

ไตรมำส 2/2563 และอัตรำกำรผลติไฟฟ้ำลดลงรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 เนื่องจำกบรษัิทฯ เริม่ใช ้

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติยแ์บบทุ่นลอยน ้ำ (Floating Solar) ทีแ่ลว้

เสร็จในไตรมำสทีผ่่ำนมำ บรษัิทฯ มอีัตรำกำรผลติไอน ้ำรอ้ยละ 61 ลดลงรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 

และใกลเ้คยีงกบัไตรมำส 3/2562 ทีอ่ตัรำกำรผลติรอ้ยละ 60  

รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค ในไตรมำส 3/2563 มจี ำนวน 879 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 2/2563 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 และเมื่อเทยีบกับไตรมำส 3/2562 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

เพิม่ขึน้ใหก้ับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ และขำยไอน ้ำเพิม่ขึน้ใหลู้กคำ้ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมทีเ่พิม่ก ำลังกำร

ผลติ ในขณะทีร่ำคำขำยเฉลีย่ปรับตวัลดลง 

 ขณะทีง่วด 9 เดอืนของ ปี 2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคอยู่ที่ 2,611  

ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบังวดเดยีวกนัปี 2562 ที ่2,576 ลำ้นบำท   
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2. ผลกำรด ำเนนิงำนรวม 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 3/2563 และงวด 9 เดอืน ปี 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 

3/2563 3/2562 2/2563 2563 2562 3/2563 3/2562 2/2563 2563 2562

อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 31.49         30.88         32.12         31.69         31.47         

ปรมิาณน ้ามันดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบาร์เรล) 17.95         17.73         17.18         52.24         54.48         

ราคาน ้ามันดบิถัวเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) (1) 44.54         64.79         29.74         43.34         66.93         

รายไดจ้ากการขาย (2) 43,330       60,127       35,529       127,770      183,557      76.66         109.82     64.39       77.18       107.06     

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ(3) 37,671       54,264       30,370       111,658      166,240      66.65         99.11       55.04       67.45       96.96       

ตน้ทนุวตัถุดบิตามราคาตลาด (32,734)      (48,701)      (25,701)      (98,388)      (150,290)    (57.91)       (88.96)      (46.58)      (59.42)      (87.66)      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 4,937        5,563        4,669        13,270      15,950      8.74         10.15     8.46        8.03        9.30        

ก าไร (ขาดทนุ) จากสตอ๊กน ้ามัน 2,752         (1,320)        (3,390)        (5,099)        (1,266)        4.87          (2.41)       (6.14)        (3.08)        (0.74)        

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) -            148            2,835         162            841            -            0.27         5.14         0.10         0.49         

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามันทีเ่กดิขึน้จรงิ 1,018         (161)           644            1,985         303            1.80          (0.29)       1.17         1.20         0.18         

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกสตอ๊กน ำ้มนัสทุธิ 3,770        (1,333)      89             (2,952)      (122)         6.67         (2.43)      0.17        (1.78)      (0.07)      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 8,707        4,230        4,758        10,318      15,828      15.41       7.72       8.63        6.25        9.23        

รายไดอ้ืน่ๆ (4) 581            361            583            1,603         1,506         1.03          0.66         1.06         0.97         0.88         

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (325)           (380)           (359)           (1,019)        (1,111)        (0.57)         (0.69)       (0.65)        (0.62)        (0.65)        

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 8,963        4,211        4,982        10,902      16,223      15.87       7.69       9.04        6.60        9.46        

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,120)        (3,473)        (3,476)        (9,991)        (10,826)      (5.52)         (6.34)       (6.29)        (6.03)        (6.31)        

EBITDA 5,843        738           1,505        911           5,397        10.35       1.35       2.75        0.57        3.15        

คา่เสือ่มราคา (2,260)        (2,173)        (2,224)        (6,711)        (6,324)        (4.00)         (3.97)       (4.03)        (4.05)        (3.69)        

EBIT 3,583        (1,435)      (719)         (5,800)      (927)         6.35         (2.62)      (1.28)      (3.48)      (0.54)      

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธ ิ(5) (454)           (497)           (457)           (1,375)        (1,437)        (0.80)         (0.91)       (0.83)        (0.83)        (0.84)        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการท าสัญญาอนุพันธท์างการเงนิ (13)            11              (26)            (597)           587            (0.02)         0.02         (0.05)        (0.36)        0.34         

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นจากเงนิกู ้ (129)           30              353            (276)           370            (0.23)         0.05         0.64         (0.17)        0.22         

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามันทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ (1,134)        -            359            (1,768)        -            (2.01)         -          0.65         (1.07)        -          

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพย์สนิ (24)            122            (35)            (63)            112            (0.04)         0.22         (0.06)        (0.04)        0.07         

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 95              108            68              212            303            0.17          0.20         0.12         0.12         0.18         

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 1               18              11              2               18              0.00          0.03         0.02         0.00         0.01         

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ 1,925        (1,643)      (447)         (9,665)      (974)         3.42         (3.01)      (0.79)      (5.83)      (0.56)      

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (366)           330            39              1,919         334            (0.65)         0.60         0.07         1.16         0.19         

ก าไร (ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (3)              (8)              (3)              (14)            (21)            (0.01)         (0.01)       (0.01)        (0.01)        (0.01)        

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธิ 1,556        (1,321)      (411)         (7,760)      (661)         2.76         (2.42)      (0.73)      (4.68)      (0.38)      

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.08          (0.06)        (0.02)        (0.38)        (0.03)        

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

ไตรมำส สะสม 9 เดอืน ไตรมำส สะสม 9 เดอืน
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2.1 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 4,937 

ลำ้นบำท หรอื 8.74 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 268 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 0.28 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตหุลักจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคม ีโดยเฉพำะกลุม่สไตรนีกิส ์อำท ิ

ผลติภัณฑ ์ABS ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจำกควำมตอ้งกำรสนิคำ้จำกประเทศจนีและภูมภิำคทีเ่พิม่ขึน้ หลังจำก

กำรผอ่นปรนมำตรกำร COVID-19 ถงึแมว้ำ่ตน้ทนุ Crude Premium ปรับเพิม่ขึน้ 2.43 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 Market GIM ที ่5,563 ลำ้นบำท ลดลง 626 ลำ้นบำท หรอื 1.41 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เนื่องจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญ่ปรับลดลง จำกผลกระทบ

ของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ขณะทีต่น้ทนุ Crude Premium ลดลง 2.02 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 Market GIM จ ำนวน 13,270 ลำ้นบำท หรอื 8.03 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ลดลง 2,680 ลำ้นบำท หรอื 1.27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลัก

จำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก จำกผลกระทบของกำรแพร่

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

 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 8,707 

ลำ้นบำท หรอื 15.41 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 3,949 ลำ้นบำท หรอื 6.78 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่

เทยีบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 3,681 ลำ้นบำท หรือ 6.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล และ Market GIM เพิม่ขึน้ 268 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้ 0.28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยในไตรมำส 

3/2563 บริษัทฯ มีก ำไรจำกสต๊อกน ้ ำมันสุทธิรวม 3,770 ลำ้นบำท หรือ 6.67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันจ ำนวน 2,752 ลำ้นบำท หรอื 4.87 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล และก ำไรจำกกำร

บรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิจ ำนวน 1,018 ลำ้นบำท หรือ 1.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2563 ทีม่กี ำไรจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธริวม 89 ลำ้นบำท หรอื 0.17 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 Accounting GIM เพิม่ขึน้ 4,477 ลำ้นบำท หรือ 7.69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เนื่องจำกก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 5,103 ลำ้นบำท หรอื 9.10 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ขณะที ่

Market GIM ลดลง 626 ลำ้นบำท หรอื 1.41 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 Accounting GIM จ ำนวน 10,318 ลำ้นบำท หรือ 6.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล ลดลง 5,510 ลำ้นบำท หรอืลดลง 2.98 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำก 

ขำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธิเพิ่มขึน้ 2,830 ลำ้นบำท หรือ 1.71 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และ Market GIM 

ลดลง 2,680 ลำ้นบำท หรอื 1.27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

2.3 รำยไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเรือและถังบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ส ำหรับไตรมำส 

3/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่ 581 ลำ้นบำท ลดลง 2 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 3/2562 รำยไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 220 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกรำยไดข้องบรษัิท ไอพอลเิมอร์ จ ำกัดซึง่

เป็นธรุกจิซือ้ขำยสนิคำ้ผลติภัณฑเ์ม็ดพลำสตกิและเคมภีัณฑผ์่ำนระบบ E-Commerce 
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ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 1,603 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 97 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกรำยไดข้องบรษัิท ไอพอลเิมอร ์จ ำกดั 

2.4 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 

ไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 3,120 ลำ้นบำท ลดลง 356 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

10 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น สว่นใหญล่ดลงจำกคำ่ซอ่มบ ำรุง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ด ำเนินงำนลดลง 353 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ลดลงจำกค่ำทีป่รกึษำ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน และค่ำใชจ้่ำย

อืน่ๆ ลดลงตำมมำตรกำรควบคมุคำ่ใชจ้่ำย 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำน 9,991 ลำ้นบำท ลดลง 835 ลำ้นบำท หรอื

รอ้ยละ 8 เมื่อเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจำกในงวดเดยีวกันของปีก่อนมีกำรบันทกึ

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนในอดตีเพิม่ขึน้ตำมพรบ.คุม้ครองแรงงำนฉบับใหม่ และค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ ลดลงจำก

มำตรกำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ย  

2.5 คำ่เสือ่มรำคำ 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับไตรมำส 3/2563 มจี ำนวน 2,260 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 36 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 2/2563 และเพิม่ขึน้ 87 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 ส ำหรับงวด 9 

เดอืน ปี 2563 คำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 6,711 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 387 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกัน

ของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนที่แลว้เสร็จ เช่น โครงกำร Catalyst Cooler 

โครงกำร Floating Solar ทีต่ดิตัง้แลว้เสร็จและมกีำรผลติเชงิพำณชิย ์เมือ่วนัที ่5 มถินุำยน 2563 

2.6 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิ  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 3/2563 มจี ำนวน 454 ลำ้นบำท ลดลง 3 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 และลดลง 43 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 ส ำหรับงวด 9 

เดอืน ปี 2563 ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธ ิจ ำนวน 1,375 ลำ้นบำท ลดลง 62 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกบังวด

เดยีวกนัปีกอ่น สว่นใหญเ่ป็นผลจำกอตัรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง  

2.7 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 มผีลขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 13 ลำ้นบำท โดยสว่นใหญ่

เกดิจำกผลขำดทนุจำก CCS ทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ จ ำนวน 12 ลำ้นบำท ขณะทีม่ผีลขำดทนุจำก IRS จ ำนวน 4 ลำ้น

บำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ทีม่ผีลขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ 26 ลำ้นบำท ขำดทุน

ลดลง 13 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 ทีม่กี ำไรจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 11 ลำ้นบำท 

ก ำไรลดลง 24 ลำ้นบำท 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 มผีลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 597 ลำ้นบำท โดยสว่น

ใหญ่เกดิจำกผลขำดทนุจำก CCS จ ำนวน 358 ลำ้นบำท และผลขำดทนุจำก IRS จ ำนวน 243 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่กี ำไรจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิจ ำนวน 587 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 1,184 

ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกในงวดเดยีวกันของปีก่อนมีกำรบันทกึก ำไรทีเ่กดิขึน้จรงิของสัญญำ CCS จ ำนวน 571 

ลำ้นบำท ขณะทีม่ขีำดทนุทีเ่กดิขึน้จรงิจำก CCS จ ำนวน 346 บำท ในงวด 9 เดอืน ปี 2563 เนือ่งจำกควำมผันผวน

ของอตัรำแลกเปลีย่น 
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2.8 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกู ้

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกู ้129 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำเงนิ

บำทออ่นคำ่จำกสิน้ไตรมำส 2/2563 ที ่31.07 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ มำปิดที ่31.83 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ ณ สิน้

ไตรมำส 3/2563 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อนทีก่ ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกู ้353 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 482 

ลำ้นบำท ขณะทีใ่นไตรมำส 3/2562 มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงินกู ้30 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 

3/2563 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 170 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูท้ีส่ว่นใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จรงิ 

276 ลำ้นบำท เนือ่งจำกคำ่เงนิบำทออ่นคำ่ เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่กี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่ว่น

ใหญย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 370 ลำ้นบำท  

2.9 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ำ้มนัทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 บริษัทฯ บันทกึผลขำดทุนจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ

1,134 ลำ้นบำท เพื่อป้องกันควำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ ์เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

2/2563 มกี ำไรทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 359 ลำ้นบำท ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 มผีล

ขำดทนุทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 1,768 ลำ้นบำท 

2.10 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพยส์นิ 24 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสก่อนทีม่ขีำดทุนจ ำนวน 35 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี ำไร 122 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2562 เนื่องจำกในไตรมำส 

3/2562 มกี ำไรจำกกำรขำยทีด่นิ อ ำเภอบำ้นค่ำย จังหวัดระยอง ใหก้ับ บรษัิท ดับบลวิเอชเอ อนิดัสเตรียล เอสเตท 

ระยอง จ ำกดั 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 มขีำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหน่ำยทรัพยส์นิ 63 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับงวด

เดยีวกันปีกอ่นทีม่กี ำไร 112 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำส 2/2563 มกีำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน คำ่ขดุลอก

ร่องน ้ำทำ่เรอืไออำรพ์ซี ีในขณะทีใ่นไตรมำส 3/2562 มกี ำไรจำกกำรขำยทีด่นิ อ ำเภอบำ้นคำ่ย จังหวดัระอง 

2.11 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุ 

ส ำหรับไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุ 95 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 27 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสทีแ่ลว้ เนื่องจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ ขณะทีล่ดลง 13 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 3/2562 เนือ่งจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมลดลง  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุ 212 ลำ้นบำท ลดลง 91 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญเ่กดิจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ลดลง 

2.12 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้366 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสก่อนทีม่เีครดติภำษี

เงนิได ้39 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2562 ทีม่เีครดติภำษีเงนิได ้330 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกผล

กำรด ำเนนิงำนปรับตวัดขีึน้ ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษัิทฯ มเีครดติภำษีเงนิได ้1,919 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

งวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่เีครดติภำษีเงนิได ้334 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่กดิจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง  
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ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 181,507 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

2562 จ ำนวน 3,657 ลำ้นบำท เป็นผลจำก 

 ลกูหนีก้ำรคำ้: ลดลง 1,850 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 18 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2562 สว่นใหญจ่ำกปรมิำณ

ขำยและรำคำขำยปรับตัวลดลง ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ มลีกูหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 3 

เดอืนจ ำนวน 47 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.57 ของลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู

ไวจ้ ำนวน 30 ลำ้นบำท ขณะทีร่ะยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่19 วัน เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2562 

จ ำนวน 2 วนั 

 สนิคำ้คงเหลอื: ลดลง 3,955 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 15 สว่นใหญ่จำกรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ์

ปรับตวัลดลงตำมสถำนกำรณ์ตลำด ขณะทีป่รมิำณสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่อยู่ที ่49 วนั 

เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 8 วนั 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 11,029 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 146 สว่นใหญ่จำกเงนิสดและเงนิ

ฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้ 12,377 ลำ้นบำท ในขณะทีภ่ำษีมลูคำ่เพิม่รอขอคนืลดลง 1,456 ลำ้นบำท  

 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน: ลดลง 1,567 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1 สำเหตหุลักเกดิจำกสนิทรัพยถ์ำวร 

และอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนลดลง 4,271 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ลดลงจำกกำรหักค่ำเสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้ 

ขณะทีส่นิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชเีพิม่ขึน้ 1,792 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เนื่องจำกผลขำดทุนทีส่ำมำรถน ำไปใช ้

ประโยชน์ในกำรเครดติภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลทีเ่พิม่ขึน้ เงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เพิม่ขึน้ 488 ลำ้น

บำท และสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชเ้พิม่ขึน้ 228 ลำ้นบำท 

 

 

132,636 134,203 
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74,144 83,402 
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ลกูหนีก้ำรคำ้ เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 

177,850 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63 

เงนิกูย้มืระยะยำว  
(รวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

2% 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สนิคำ้คงเหลอื เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
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หนีส้นิ 

ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 107,362 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2562 จ ำนวน 12,914 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14 เนือ่งจำก 

 เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกสถำบนักำรเงนิ: ลดลง 3,900 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 57 เนือ่งจำกบรษัิทฯ มี

สภำพคลอ่งเพิม่ขึน้จำกกำรออกหุน้กูจ้ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท 

 เจำ้หนีก้ำรคำ้: เพิ่มขึน้ 2,098 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 8 ส่วนใหญ่จำกปริมำณน ้ำมันดบิคำ้งจ่ำย

เพิม่ขึน้ โดยระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่อยู่ที ่53 วัน เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 14 วัน สำเหตหุลักจำกกำรขยำย

ระยะเวลำกำรช ำระหนีค้ำ่ซือ้น ้ำมันดบิ เพือ่เสรมิสภำพคลอ่งใหบ้รษัิทฯ 

 หนี้สนิหมุนเว ียนอื่น: ลดลง 216 ลำ้นบำท 

หรอืรอ้ยละ 4 สว่นใหญจ่ำกกำรลดลงของโบนัสคำ้ง

จ่ำย 996 ลำ้นบำท และเจำ้หนี้อื่น 319 ลำ้นบำท 

ในขณะที่เพิ่มขึ้นจำกหนี้ส ินจำกสัญญำอนุพันธ์ 

1,148 ลำ้นบำท  

 เงนิกูย้มืระยะยำวรวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึง่ปี: เพิม่ขึน้ 14,477 ลำ้นบำท สว่นใหญ่

เกดิจำกกำรออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกัน

จ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท กำรเบกิเงนิกูย้มืระยะยำว

จำกสถำบันกำรเงิน 6,050 ลำ้นบำท และบันทึก

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 274 ลำ้นบำท ในขณะ

ทีม่กีำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับสถำบันกำรเงนิทีถ่งึ

ก ำหนดช ำระ 3,850 ลำ้นบำท 

รำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำว สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 18,872 6,888 11,984  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 5,381 6,021 (640)  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 42,295 39,162 3,133  

 รวม 66,548 52,071 14,477  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (15,333)  (8,190)  (7,143)  

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวสุทธ ิ 51,215 43,881 7,334  

หมำยเหตุ : ณ วันที ่30 ก.ย. 2563 บรษัิทฯ มสีัญญำแลกเปลีย่นเงนิตน้และอัตรำดอกเบีย้สกุลเงนิบำทเป็นสกลุเงนิเหรยีญ

สหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) จ ำนวน 60 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

3,447 
6,445 6,944 7,370 

18,089 

950 
- 1,266 1,266 

1,899 

-

6,889 1,997 1,997 

7,988 

4,397 

13,334 

10,207 
10,633 

27,976 

2563 2564 2565 2566 >2566

กราฟแสดงก าหนดช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : เงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่30 กันยายน 2563
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 หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่: เพิ่มขึน้ 455 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 9 ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำกหนี้สนิจำก

สญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 201 ลำ้นบำท หนีส้นิจำกสญัญำเชำ่ 108 ลำ้นบำท ซึง่บนัทกึตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 และภำระผูกพัน

ผลประโยชนพ์นักงำน 128 ลำ้นบำท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 74,144 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562 จ ำนวน 9,258 ลำ้นบำท สว่นใหญล่ดลงจำกผลขำดทนุสทุธ ิ7,760 ลำ้นบำท จำ่ยเงนิปันผล 2,041 

ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดเพิม่ขึน้ 546 ลำ้นบำท เนือ่งจำกกำรรับรูก้ ำไรจำกสญัญำอนุพันธ์

ทียั่งไมค่รบก ำหนดสญัญำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

งบกระแสเงนิสด         

  ม.ค. – ก.ย. 63 ม.ค. – ก.ย. 62 

1 EBITDA 911 5,397 

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน 8,483  (2,049) 

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 9,394  3,348  

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (3,397)  (4,821) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 6,381  2,204  

6 เงนิสดสุทธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง) 12,377  731  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด 3,036  2,338  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 15,414  3,069  

 

ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 15,414 ลำ้นบำท โดยกระแสเงนิสดสุทธิ

เพิม่ขึน้ 12,377 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำนจ ำนวน 9,394 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักที่ท ำให ้

กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ประกอบดว้ย ก ำไรกอ่นหักคำ่เสือ่มรำคำ ภำษี และดอกเบีย้จ่ำย (EBITDA) จ ำนวน 911 ลำ้น

บำท สนิคำ้คงเหลอืลดลง 3,975 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรคำ้ลดลง 1,887 ลำ้นบำท ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคนืลดลง 

1,456 ลำ้นบำท และเจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้จ ำนวน 2,093 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสด

ลดลงสว่นใหญจ่ำก โบนัสคำ้งจำ่ยลดลง 996 ลำ้นบำท   

 กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 3,397 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยซื้อ

สนิทรัพยถ์ำวรและอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จจ ำนวน 2,860  

ลำ้นบำท เชน่ โครงกำร RDCC Catalyst Cooler เงนิสดจ่ำยลงทุนในบรษัิทร่วมจ ำนวน 528 ลำ้นบำท สว่นใหญ่

จำกเงนิสดจ่ำยลงทนุในบรษัิท ไมเท็กซ ์โพลเีมอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เงนิสดจ่ำยซือ้สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน 321 

ลำ้นบำท ในขณะทีก่ระแสเงนิสดรับจำกเงนิปันผลรับจำกกำรร่วมคำ้และบรษัิทร่วมจ ำนวน 259 ลำ้นบำท 
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 กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 6,381 ลำ้นบำท สว่นใหญ่จำกเงนิสดรับสุทธิ

จำกกำรออกหุน้กูจ้ ำนวน 11,982 ลำ้นบำท เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 6,037 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำร

หลักทีม่ผีลท ำใหก้ระแสเงนิสดลดลง ประกอบดว้ยกำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะสัน้ 3,900 ลำ้นบำท ช ำระเงนิกูย้มื

ระยะยำวทีค่รบก ำหนด 3,850 ลำ้นบำท เงนิปันผลจ่ำย 2,041 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระคำ่ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 1,347 ลำ้น

บำท และขำดทนุจำกสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิจ ำนวน 370 ลำ้นบำท 
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 หนว่ย 
ไตรมำส 

3/2563 3/2562 2/2563 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 13.48 1.23 4.24 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 3.59 (2.20) (1.16) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ บำท/หุน้ 0.08 (0.06) (0.02) 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % (13.16) (1.02) (23.93) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง      

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.96 1.01 0.66 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.47 0.35 0.21 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ      

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.73 0.69 0.88 

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ 45.38 7.91 (6.05) 

หมำยเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  

สภำพคลอ่งและโครงสรำ้งเงนิทนุ 

อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 3/2563 เท่ำกับ 0.96 เท่ำ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.30 เท่ำ เมื่อเทียบกับ 

ไตรมำส 2/2563 ที ่0.66 เท่ำ สว่นใหญ่สภำพคล่องเพิม่ขึน้จำกกำรออกหุน้กู ้ทัง้นี้ บรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรสภำพ

คลอ่งไดอ้ยำ่งเพยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิ และมสีภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มอีัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.73 

เท่ำ ปรับตัวลดลง 0.15 เท่ำ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ที ่0.88 เท่ำ เนื่องจำกหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธิ

ลดลง เป็นผลจำกกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนปรับตัวดีขึน้ ทัง้นี้ บริษัทฯ สำมำรถช ำระหนี้สนิไดต้ำม

ก ำหนดและสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 
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บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

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 

 


