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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2563 และไตรมำส 4/2563 

บทสรปุผูบ้รหิำร  

 หนว่ย 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง ปี 

YoY 

4/2563 4/2562 3/2563 YoY QoQ 2563 2562 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 18.12 17.51 17.95 3% 1% 70.35 72.00 (3%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 46,693 55,757 43,330 (16%) 8% 174,463 239,315 (27%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 40,661 50,337 37,671 (19%) 8% 152,319 216,577 (30%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 6,144 3,605 4,937 70% 24% 19,414 19,555 (1%) 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 11.01 6.76 8.74 63% 26% 8.78 8.70 1% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 7,507 4,341 8,707 73% (14%) 17,825 20,169 (12%) 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 13.45 8.14 15.41 65% (13%) 8.06 8.97 (10%) 

EBITDA ลำ้นบำท 3,781 543 5,843 n.a. (35%) 4,692 5,940 (21%) 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 1,608 (513) 1,556 n.a. 3% (6,152) (1,174) 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] 
 

 

ปี 2563 เปรยีบเทยีบกบั ปี 2562 : ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ152,319 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 30 จำกรำคำขำยลดลงรอ้ยละ 24 ตำมรำคำน ้ำมันดบิ และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 6 โดยโรงกลั่น

น ้ำมันมอีัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่192,000 บำรเ์รลตอ่วัน ลดลงรอ้ยละ 3 เนื่องจำกบรษัิทฯ ไดป้รับแผนกำรผลติเพื่อลด

ผลกระทบจำกควำมตอ้งกำรผลติภัณฑท์ีป่รับตัวลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส 

โควดิ-19 (COVID-19) อยำ่งไรก็ตำม อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติยังคงอยูใ่นระดบัสงู 

บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยูท่ี ่19,414 

ลำ้นบำท (8.78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) 

ลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกับปีก่อน สำเหตุ

ส่วนใหญ่จำกควำมตอ้งกำรสนิคำ้และส่วน

ตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมปรับตัวลดลง

อย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของ  COVID-19 ขณะที่ส่ ว นต่ ำ ง ร ำคำ

ผลติภัณฑปิ์โตรเคมีที่ไดรั้บผลกระทบจำก

สงครำมกำรคำ้ในปี 2562 ปรับตัวดขี ึน้ในปีนี้จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภัณฑก์ลุม่เวชภัณฑ ์กลุม่บรรจุภัณฑ ์

รวมถงึกลุม่เครือ่งใชใ้นบำ้น เนือ่งจำกพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

216,577 152,319 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ

71%

28%

1%

2562

67%

31%

2%

2563

หน่วย : ลำ้นบำท 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

30% 
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สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิในปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก โดยรำคำน ้ำมันดบิปรับตัวลดลงอย่ำง

ตอ่เนือ่งในชว่งตน้ปีจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 รวมถงึสงครำมรำคำระหวำ่งซำอดุอิำระเบยีและรัสเซยี โดย

รำคำน ้ำมันดบิดไูบลดลงต ่ำสดุอยู่ที ่13.55 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รลในเดอืนเมษำยน และเริม่ฟ้ืนตัวในชว่งครึง่ปี

หลัง หลังจำกผูผ้ลติน ้ำมันดบิร่วมมอืกันในกำรปรับลดก ำลังกำรผลติเพื่อใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมัน 

ประกอบกับหลำยประเทศมรีำยงำนควำมคบืหนำ้กำรพัฒนำวัคซนีป้องกัน COVID-19 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มขีำดทุน

จำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 1,589 ลำ้นบำท หรือ 0.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ประกอบดว้ยขำดทุนจำกสต๊อก

น ้ำมัน 3,485 ลำ้นบำท ขณะทีม่ ีRealized Oil Hedging Gain (ก ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

1,734 ลำ้นบำท และกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 162 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับปี

ก่อนที่มีก ำไรจำกสต๊อกน ้ ำมันสุทธิ 614 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีก ำไรขั ้นตน้จำกกำรผลิตทำงบัญชี 

(Accounting GIM) จ ำนวน 17,825 ลำ้นบำท หรือ 8.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มี 

Accounting GIM จ ำนวน 20,169 ลำ้นบำท หรอื 8.97 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 2,344 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย

ละ 12 รำยไดอ้ืน่ๆ มีจ ำนวน 2,176 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนมีจ ำนวน 13,934 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 6 สว่นใหญล่ดลงจำกคำ่ใชจ้่ำยพนักงำน สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษีและคำ่เสือ่มรำคำ 

(EBITDA) จ ำนวน 4,692 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 21  

บริษัทฯ บันทกึค่ำเสือ่มรำคำจ ำนวน 8,952 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำกโครงกำร

ปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ เชน่ โครงกำร Catalyst Cooler และ โครงกำร Floating Solar และขำดทนุจำก

กำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 419 ลำ้นบำท เทยีบกับปีก่อนมกี ำไร 969 ลำ้นบำท ขณะทีต่น้ทนุทำงกำรเงนิ

สทุธมิจี ำนวน 1,847 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3 จำกอัตรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง นอกจำกนี้ บรษัิทฯ บันทกึขำดทุน

จำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูส้กุลเงนิเหรียญสหรัฐฯ 2 ลำ้นบำท เทยีบกับปีก่อนมีก ำไร 458 ลำ้นบำท และมี

ขำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิ 961 ลำ้นบำท ซึง่บันทกึตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่งเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS 9) ทีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 บรษัิทฯ บนัทกึ

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพย์สนิ 535 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรบันทกึดอ้ยค่ำงำนระหว่ำง

กอ่สรำ้งจำกกำรชะลอโครงกำร Maximum Aromatics (Mars) เมือ่เทยีบกับปีกอ่นมกี ำไร 770 ลำ้นบำท จำกกำร

กลบัรำยกำรดอ้ยคำ่ทีด่นิและเงนิลงทนุ และมกี ำไรจำกกำรขำยทีด่นิ อ ำเภอบำ้นคำ่ย จังหวดัระยอง บรษัิทฯ มกี ำไร

จำกกำรลงทนุ 339 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 8 และมเีครดติภำษีเงนิได ้1,554 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 775 ลำ้นบำท สว่น

ใหญ่จำกผลกำรด ำเนนิงำนทีป่รับตัวลดลง สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนปี 2563 มผีลขำดทนุสทุธ ิ6,152 ลำ้นบำท 

เทยีบกบัปีกอ่นมผีลขำดทนุสทุธ ิ1,174 ลำ้นบำท  

ไตรมำส 4/2563 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 3/2563 : ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธ ิ40,661 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน จำกรำคำขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิ่มขึน้ และปริมำณขำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมีอัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่197 ,000 

บำรเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 บรษัิทฯ ม ีMarket GIM อยู่ที ่6,144 ลำ้นบำท (11.01 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 โดยมีสำเหตุหลักจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีปรับตัวสูงขึน้ โดยเฉพำะกลุ่ม

เวชภัณฑ ์กลุม่บรรจภุัณฑ ์และกลุม่เครือ่งใชใ้นบำ้น รวมทัง้ตน้ทนุ Crude Premium ทีป่รับตวัลดลง  

ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 1,363 ลำ้นบำท หรอื 2.44 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ย ก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 1,614 ลำ้นบำท ขณะทีข่ำดทุนจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันที่

เกดิขึน้จรงิ 251 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่นทีม่กี ำไรจำกสต็อกน ้ำมันสทุธริวม 3,770 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 
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2,407 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ม ีAccounting GIM จ ำนวน 7,507 ลำ้นบำท หรือ 13.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 14 ขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำนมจี ำนวน 3,943 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้

จำกกำรบันทกึค่ำใชจ้่ำยพนักงำนทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรจูงใจจำก หรือโครงกำร NOAH (New Organization with 

Agile Human) สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ม ีEBITDA จ ำนวน 3,781 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 35  

บรษัิทฯ บันทกึคำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 2,241 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกับไตรมำสทีแ่ลว้ และตน้ทนุทำงกำรเงนิ

สทุธจิ ำนวน 472 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 ขณะทีม่กี ำไรจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 178 ลำ้นบำท 

เทยีบกบัขำดทนุในไตรมำสกอ่นจ ำนวน 13 ลำ้นบำท ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิกู ้274 ลำ้นบำท เนือ่งจำก

คำ่เงนิบำทแข็งคำ่ขึน้ เทยีบกบัไตรมำสกอ่นทีม่ขีำดทนุ 129 ลำ้นบำท และมกี ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันที่

ยังไมเ่กดิขึน้จรงิ 807 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่นทีม่ขีำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีย่ังไมเ่กดิขึน้

จรงิ 1,134 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้บรษัิทฯ บนัทกึขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหน่ำยสนิทรัพยจ์ ำนวน 472 ลำ้นบำท 

จำกกำรชะลอโครงกำร Mars เพิม่ขึน้ 448 ลำ้นบำทจำกไตรมำสทีแ่ลว้ ขณะทีม่กีำรบนัทกึก ำไรจำกกำรลงทนุ 127 

ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34 โดยบริษัทฯ มีภำษีเงนิได ้365 ลำ้นบำท ส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 

4/2563 มกี ำไรสทุธ ิ1,608 ลำ้นบำท เทยีบกบัไตรมำสกอ่นมผีลก ำไรสทุธ ิ1,556 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 

ไตรมำส 4/2563 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 4/2562 : บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 9,676 

ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 19 โดยมีสำเหตุจำกรำคำขำยลดลงรอ้ยละ 19 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมีอัตรำกำรกลั่นอยู่ที่ 

197,000 บำรเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 Market GIM เพิม่ขึน้ 2,539 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 70 หรอืเพิม่ขึน้ 4.25 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยมสีำเหตจุำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวเพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกับ

งวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีส่ว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมยัีงคงถูกกดดนัจำกผลกระทบของสงครำมกำรคำ้ระหวำ่ง

สหรัฐฯ กับจนี โดยบรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 627 ลำ้นบำท สง่ผลให ้Accounting GIM เพิม่ขึน้ 

3,166 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 73 ขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำนลดลง 17 ลำ้นบำท สง่ผลให ้EBITDA เพิม่ขึน้ 3,238 

ลำ้นบำท  

ตน้ทุนทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ 6 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 1 ก ำไรจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิลดลง 

204 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ 186 ลำ้นบำท จำกคำ่เงนิ

บำททีแ่ข็งคำ่ขึน้ และมกี ำไรจำกกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิ 807 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้บรษัิทฯ

บันทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพยส์นิ 472 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนมกี ำไร 658 

ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรลงทุนเพิม่ขึน้ 62 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ มภีำษีเงนิได ้365 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่นมเีครดติภำษีเงนิได ้445 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนในไตรมำส 4/2563 มกี ำไรสทุธ ิ

1,608 ลำ้นบำท เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 มผีลขำดทนุสทุธ ิ513 ลำ้นบำท 

เหตุกำรณ์ส ำคญัในปี 2563 
 

 งบกำรเงนิปี 2563 จัดท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิซึง่ไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ และมผีล

บงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 มกรำคม 2563 ประกอบดว้ย 
 

1) มำตรฐำนกลุม่เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

TAS 32   กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

TFRS 7   กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

TFRS 9   เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนปี 2563 และไตรมำส 4/2563 

 

5 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ปจัจยัส ำคญัอืน่ ฐำนะกำรเงนิ 

TFRIC 16  กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงำนตำ่งประเทศ 

TFRIC 19  กำรช ำระหนีส้นิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 
 

2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 สญัญำเชำ่  

 

 กำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้  

 เมือ่วันที ่11 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ ไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กูช้นดิไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั จ ำนวน 5 ชดุ 

มลูคำ่รวม 12,000 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 ชุดที ่1 และ 2 :  เสนอขำยใหผู้ล้งทนุทั่วไป จ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ถงึ 5 ปี อตัรำดอกเบีย้คงที ่

รอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ตอ่ปี  

 ชุดที ่3 - 5 :   เสนอขำยแกผู่ล้งทนุสถำบันและ/หรอืผูล้งทุนรำยใหญ่ จ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท อำยุ 2 ปี

ถงึ 15 ปี อตัรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.76 ถงึ 4.40 ตอ่ปี 

 

 กำรลงทุนในบรษิทั ไมเท็กซ ์โพลเีมอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 บริษัทฯ ไดท้ ำสัญญำซื้อหุ น้ (Share Purchase Agreement) กับ Japan 

Polypropylene Corporation ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่ นเพื่อซื้อหุน้สำมัญของบริษัท ไมเท็กซ์  

โพลเีมอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศไทยทีด่ ำเนนิธรุกจิผลติและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสตกิ 

โพลโีพรพิลนีชนิดพิเศษ จ ำนวน 600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีน ในรำคำ 350 ลำ้นบำท โดย

บรษัิทฯ ไดจ้ำ่ยช ำระคำ่หุน้ส ำหรับเงนิลงทนุดงักลำ่ว เมือ่วนัที ่30 กรกฎำคม 2563 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมกลุม่ธุรกจิ 

 1.1. กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

  1.1.1  สถำนกำรณต์ลำดน ำ้มนั 
 

  สถำนกำรณ์ตลำดน ้ำมันดบิในปี 2563 ปรมิำณกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ที ่93.3 ลำ้นบำรเ์รลต่อวัน ลดลง 

8.7 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วันจำกปี 2562 ที ่102 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน โดยรำคำน ้ำมันดบิดไูบเคลือ่นไหวในกรอบ 13.55 - 

69.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และรำคำน ้ำมันดบิเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที ่42.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ปรับลดลง

อย่ำงมำกถงึ 21.32 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกรำคำเฉลีย่ปี 2562 ที ่63.53 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบำรเ์รล โดยมี

สำเหตุหลักจำกควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีใ่ชส้ ำหรับกำรคมนำคมลดลงอย่ำงรุนแรงตำมมำตรกำรปิด

ประเทศเพือ่ควบคมุกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึง่เริม่ตน้จำกประเทศจนีตัง้แตช่ว่งปลำยเดอืนธันวำคม 2562  

และแพร่กระจำยไปทั่วโลกอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับกำรท ำสงครำมรำคำน ้ำมันของผูผ้ลติน ้ำมันดบิรำยใหญ่ ทีไ่ม่

สำมำรถบรรลุขอ้ตกลงในกำรปรับลด

ปริมำณกำรผลติของกลุ่มโอเปกและ

พันธมิตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับควำม

ตอ้งกำรทีป่รับลดลงได ้จนท ำใหร้ำคำ

น ้ ำมันดิบปรับลดลงอย่ำงมำกเป็น

ประวัติกำรณ์  โดยลดลงต ่ ำสุดที่  

13.55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน

เดอืนเมษำยน แลว้จงึเริม่ปรับตัวดขี ึน้

หลังจำกกลุ่มโอเปกและพันธมิตร 

รวมถงึสหรัฐฯไดร้่วมมือกันในกำรลด

ก ำลังกำรผลติมำกกวำ่ 6 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน นอกจำกนี้ ควำมตอ้งกำรบรโิภคน ้ำมันทีป่รับเพิม่ขึน้จำกกำรผ่อนคลำย

มำตรกำร Lockdown ในหลำยประเทศ ภัยจำกพำยเุฮอรเิคนในสหรัฐฯทีม่คีวำมรุนแรงมำกในรอบ 10 ปี รวมถงึกำร

เริม่น ำวคัซนีป้องกนั COVID-19 มำใชใ้นชว่งปลำยปี เป็นปัจจัยทีช่ว่ยพยงุรำคำน ้ำมันดบิ 

สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัดบิในไตรมำส 4/2563 ปรมิำณกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ที ่95 ลำ้นบำร์เรล 

ตอ่วัน เพิม่ขึน้ 2 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วันจำกไตรมำส 3/2563 ที ่93 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน รำคำน ้ำมันดบิดไูบปรับตัวอยู่ใน

กรอบ 36.26-51.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล รำคำเฉลีย่ทัง้ไตรมำสอยู่ที ่44.62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เพิม่ขึน้ 1.70 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกไตรมำส 3/2563 ทีเ่ฉลีย่อยู่ที ่42.92 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รำคำ

น ้ำมันดบิคอ่นขำ้งทรงตัวโดยไดรั้บแรงหนุนจำกปรมิำณกำรผลติทีล่ดลงจำกผูผ้ลติกลุม่โอเปกและพันธมติร น ำโดย

ซำอุดอิำระเบียและรัสเซียที่ยังคงลดกำรผลิต 7.7 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน ต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลังของปี 2563 

เนื่องจำกควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันยังคงอยู่ในระดับต ่ำจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยในไตรมำส 4/2563 

กำรระบำดทวคีวำมรุนแรงขึน้ในหลำยประเทศโดยเฉพำะยุโรปและสหรัฐฯ อย่ำงไรก็ตำม รำคำน ้ำมันดบิไดป้รับตัว

สงูขึน้อยำ่งมำกในชว่งปลำยไตรมำส 4 จำกกำรทีม่ผีูผ้ลติวัคซนีป้องกนั COVID-19 ไดส้ ำเร็จ โดยผูผ้ลติวัคซนีเชน่ 

Pfizer and BioNTEC รวมถงึ Moderna ต่ำงรำยงำนประสทิธภิำพของวัคซนีในระดับสูงกว่ำ 90% และไดม้ีกำร

อนุมัตใิหใ้ชว้ัคซนีแบบฉุกเฉินในสหรำชอำณำจักรเป็นประเทศแรกของโลก ซึง่น ำมำสู่กำรเริม่ฉีดวัคซนีป้องกัน 

COVID-19 ในเดอืนธันวำคม ท ำใหต้ลำดคำดหวังวำ่วัคซนีจะชว่ยแกปั้ญหำกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ไดแ้ละ
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ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันจะปรับเพิ่มขึน้อกีครัง้ ส่งผลใหร้ำคำน ้ำมันดบิในเดอืนธันวำคมปรับเพิ่มขึน้ถงึ 6 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัรำคำน ้ำมันดบิในเดอืนพฤศจกิำยน  

1.1.2 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ  

ปิโตรเลยีม 

ไตรมำส   เปลีย่นแปลง   ปี   

YoY 

4/2563 4/2562 3/2563   YoY QoQ   2563 2562  

น ำ้มนัดบิน ำเขำ้กล ัน่        

 ลำ้นบำรเ์รล 18.12 17.51 17.95  3% 1%  70.35 72.00  (3%) 

 พนับำรเ์รลตอ่วนั 197 190 195  3% 1%  192 197  (3%) 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ         

 โรงกลัน่น ้ำมนั 92% 89% 91%  3% 1%  89% 92%  (3%) 

 โรงงำน RDCC 90% 112% 97%  (22%) (7%)  90% 102%  (12%) 

 โรงน ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 92% 84% 84%  8% 8%  85% 82%  3% 
 

 

  ในปี 2563 ปริมำณกำรกลั่นน ้ำมันรวมอยู่ที่ 70 

ลำ้นบำร์เรล คิดเป็น 192,000 บำร์เรลต่อวัน (192 

KBD) โดยมีอัตรำกำรใชก้ ำลังผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 89 

ลดลงรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2562 จำกกำรปรับ

แผนกำรผลติภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19  

ในไตรมำส 4/2563 ปรมิำณกำรกลั่นรวมอยู่ที ่

18.12 ลำ้นบำรเ์รล (197 KBD) โดยมอีตัรำกำรใชก้ ำลัง

กำรผลติทีร่อ้ยละ 92 ใกลเ้คยีงกับไตรมำส 3/2563 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติทีร่อ้ยละ 91 และเมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลงัผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 89 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3  

ส ำหรับโรงงำน RDCC ในปี 2563 มีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 90 ลดลงรอ้ยละ 12 จำกปี 

2562 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 102 เนื่องจำกในปี 2562 หน่วย Hyvahl เดนิก ำลังกำรผลติเต็มที่

เพือ่เตรยีมวตัถดุบิส ำหรับผลติน ้ำมันเตำก ำมะถันต ำ่ (VLSFO) ตำมมำตรฐำนใหม่ของ IMO และไตรมำส 4/2563 มี

อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 90 ลดลงรอ้ยละ 7 จำกไตรมำสทีแ่ลว้ และลดลงรอ้ยละ 22 จำกไตรมำส 

4/2562 ทีม่ีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 112 จำกกำรเพิ่มก ำลังกำรผลติหน่วย Hyvahl ในไตรมำส 

4/2562 เพือ่เตรยีมวตัถดุบิส ำหรับผลติน ้ำมันเตำก ำมะถันต ำ่ตำมมำตรฐำนใหมข่อง IMO 

โรงงำนผลติน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำนมอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติในปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 85 เทยีบกับปี 2562 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ตำมสถำนกำรณ์ตลำดทีป่รับตวัดขี ึน้จำกสภำวะอปุทำนตงึตัว (Tight Supply) โดยโรงกลัน่ทั่วโลก

มกีำรปรับลดกำรผลติ ท ำใหผ้ลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน และยำงมะตอยลดลง 

 

ในปี 2563 ปรมิำณกำรกลัน่รวมอยูท่ี ่70 ลำ้นบำรเ์รล 

คดิเป็น 192,000 บำรเ์รลตอ่วนั โดยมอีตัรำกำรใช ้

ก ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 89 ปรับลดลงรอ้ยละ 3  

เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น จำกกำรปรับแผนกำรผลติภำยใต ้

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
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โรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนมอีัตรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติในไตรมำส 4/2563 อยูท่ีร่อ้ยละ 92 เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 8 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 และไตรมำส 4/2562 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 84 จำก

กำรปรับเพิม่ก ำลงักำรผลติตำมควำมตอ้งกำรของตลำดยำงมะตอยทีเ่พิม่ขึน้ 

1.1.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (ลำ้นบำรเ์รล) 
 

มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส ปี  ไตรมำส ปี 

4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562 
 

4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 13.75 14.04 13.95 53.84 57.99 
 

22,353  32,193  22,222 87,025  136,670  

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.96 1.68 1.81 7.25 6.88 
 

4,059  3,823  3,769 14,404  16,781  

รวม 15.71 15.72 15.76 61.09 64.87 
 

26,412  36,016  25,991 101,429 153,451  

 

ส ำหรับปี 2563 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมมีรำยไดจ้ำก

กำรขำยสุทธิ 101,429 ลำ้นบำท เทียบกับปี 2562 ลดลง 

52,022 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 34 โดยมสีำเหตหุลักจำกรำคำ

ขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับลดลงรอ้ยละ 28 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยลดลงจำก 64.87 ลำ้น

บำร์เรล เป็น 61.09 ลำ้นบำร์เรล หรือลดลงรอ้ยละ 6 จำก

ผลกระทบของ COVID-19 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญ่

จำกน ้ำมันดเีซล แนฟทำ และน ้ำมันเตำ ในขณะทีป่รมิำณขำยกลุม่น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนเพิม่ขึน้   

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีม ส ำหรับไตรมำส 4/2563 มจี ำนวน 26,412 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

421 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 โดยมสีำเหตุหลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑ์

ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณขำยลดลงเล็กนอ้ยจำก 15.76 ลำ้นบำรเ์รลเป็น 

15.71 ลำ้นบำรเ์รล หรอืรอ้ยละ 0.3 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญ่จำกน ้ำมันดเีซล และแนฟทำ ขณะทีป่รมิำณ

ขำยกลุม่น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนเพิม่ขึน้  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 9,604 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 27 เนื่องจำก

รำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 27 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับลดลง ขณะทีป่รมิำณขำยใกลเ้คยีงกัน โดยปรมิำณขำยที่

ลดลงสว่นใหญม่ำจำกน ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเตำ ขณะทีป่รมิำณขำยกลุม่น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนเพิม่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีมใน

ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 34 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น 

เนือ่งจำกรำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 28 ตำม

รำคำน ้ำมันดบิและปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 6 
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1.1.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส  ปี 

4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562 

Local Local Local Export Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 63% 37% 56% 44% 60% 40% 
 

62% 38% 58% 42% 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 43% 57% 41% 59% 48% 52% 41% 59% 41% 59% 

 รวม 60% 40% 54% 46% 58% 42% 59% 41% 56% 44% 

 

ส ำหรับปี 2563 สัดสว่นกำรขำยผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเลยีมในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 59:41 

ตำมล ำดับ โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับปีก่อน จำกกำรทีบ่รษัิทฯ ไดป้รับกลยุทธ์

ทำงกำรตลำด โดยมุ่งเนน้ตลำดในประเทศเป็นหลัก (Domestic First) สว่นใหญ่สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้

จำกน ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเตำ ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกส ำหรับปี 2563 สว่นใหญ่เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์

ประเทศกมัพูชำ และประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั  

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 มสีัดสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 60:40 ตำมล ำดับ โดย

สัดสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 สัดสว่นกำรขำยในประเทศส่วนใหญ่

เพิม่ขึน้จำกแนฟทำ และน ้ำมันเบนซนิ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกน ้ำมันดเีซล น ้ำมันเบนซนิ และยำงมะตอย  

1.1.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 

 

รำคำเฉลีย่ 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง ปี  

YoY 

4/2563 4/2562 3/2563 YoY QoQ 2563 2562 

 น ้ำมนัดบิดไูบ (USD/bbl) 44.62 62.08 42.92 (28%) 4% 42.21 63.53 (34%) 

          

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)         

 แนฟทำ – น ้ำมนัดบิดไูบ (1.3) (2.2) 0.2 41% n.a. (1.8) (6.6) 73% 

 ULG95 - น ้ำมนัดบิดไูบ 4.1 12.9 4.4 (68%) (7%) 4.4 9.0 (51%) 

 Gas Oil 0.05%S - น ้ำมนัดบิดไูบ 3.7 14.3 4.2 (74%) (12%) 6.1 13.7 (55%) 

 FO 180 3.5%S - น ้ำมนัดบิดไูบ (0.6) (18.7) (2.5) 97% 76% (3.0) (4.9) 39% 

          

น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน (USD/MT)         

 500SN - FO 180 3.5%S 473 384 340 23% 39% 389 321 21% 

 150BS - FO 180 3.5%S 567 553 432 3% 31% 514 490 5% 

 Asphalt - FO 180 3.5%S 20 98 64 (80%) (69%) 38 13 192% 
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สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถดุบิ 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัเชือ้เพลงิกบัรำคำน ำ้มนัดบิดูไบ 

 Naphtha Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบส ำหรับปี 2563 อยู่ที ่-1.8 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ -6.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 73 

เนื่องจำกกำรผลติน ้ำมันดบิเบำจำกสหรัฐฯ ลดลง เมือ่น ำไปกลั่นท ำใหไ้ดส้ัดส่วนแนฟทำทีล่ดลง รวมทัง้กำรลด

ก ำลังกำรผลติของโรงกลั่นจำกผลกระทบของ COVID-19 ขณะทีค่วำมตอ้งกำรใชแ้นฟทำปรับตัวสงูขึน้เพื่อเป็น

วตัถดุบิส ำหรับโรงงำนปิโตรเคม ี(Naphtha Cracker) ทดแทน LPG ทีร่ำคำปรับสงูขึน้  

ส่วนต่ำงรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบในไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่-1.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่0.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เนื่องจำก

โรงงำนปิโตรเคมใีนเอเชยีปิดซอ่มบ ำรุงตำมแผนและนอกเหนือจำกแผน (Planned and Unplanned Shutdown) ท ำ

ใหค้วำมตอ้งกำรใชแ้นฟทำลดลง นอกจำกนีค้วำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเบนซนิทีป่รับตวัลดลงในชว่งฤดหูนำว สง่ผลตอ่

ควำมตอ้งกำรในกำรน ำแนฟทำไปผสมเป็นน ้ำมันเบนซนิลดลง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 ที ่-2.2 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 41 

 ULG95 Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG 95) กับรำคำน ้ำมันดบิดไูบส ำหรับปี 2563 

อยู่ที ่4.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกับปี 2562 ที ่9.0 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 51 เนื่องจำก 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเบนซนิทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่ำงมำกจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยสว่นตำ่งรำคำลดลง

ไปถงึจุดต ่ำสดุที ่0.1 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รลในเดอืนเมษำยน 2563 สง่ผลใหโ้รงกลั่นทั่วโลกปรับลดก ำลังกำรผลติ 

เพือ่พยงุรำคำ ท ำใหส้ว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเบนซนิปรับตัวดขี ึน้มำอยูใ่นระดับ 3-5 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ในชว่งครึง่ปี

หลงั 

สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG 95) กบัรำคำน ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 4/2563 อยูท่ี ่4.1 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 อยูท่ี ่4.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 7 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 ระลอก 2 ทีท่ ำใหม้จี ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในสหรัฐฯ และยุโรป 

กดดันควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเบนซนิใหย้ังอยู่ในระดับต ่ำ ประกอบกับกำรเดนิทำงทีล่ดลงในชว่งฤดูหนำว ท ำให ้

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเบนซนิปรับตัวลดลง รวมถงึกำรสง่ออกจำกจนีทีเ่พิม่ขึน้เป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีท่ ำใหร้ำคำน ้ำมัน

เบนซนิในตลำดเอเชยีปรับตัวลดลง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 ที ่12.9 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับตัว

ลดลงรอ้ยละ 68 

  Gas Oil Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันดเีซล (Gasoil 0.05%S) กบัรำคำน ้ำมันดบิดไูบส ำหรับปี 

2563 อยูท่ี ่6.1 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบัปี 2562 อยูท่ี ่13.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 55 

สำเหตจุำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำใหภ้ำคอุตสำหกรรมปรับลดก ำลังกำรผลติ สง่ผลต่อกำรลดลงของ

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดเีซล ประกอบกบัอปุทำนทีล่น้ตลำดหลงัจำกโรงกลัน่ปรับลดสดัสว่นกำรผลติน ้ำมันเครื่องบนิ 

โดยน ำมำผลิตน ้ ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น เนื่องจำกควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเครื่องบินไดรั้บผลกระทบมำกที่สุดจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 จำกกำรลดเทีย่วบนิในประเทศและระหวำ่งประเทศ 

สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันดเีซล (Gasoil 0.05%S) กับรำคำน ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่3.7 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่4.2 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 12 โดยสว่นต่ำง
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รำคำปรับตัวลดลงอย่ำงตอ่เนือ่งจำกไตรมำส 3/2563 ทีส่ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ยังคงทวคีวำม

รุนแรง โดยเฉพำะในสหรัฐฯ ยุโรป และ อนิเดยี ท ำใหก้ำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศยังถูกควบคุม สง่ผลต่อควำม

ตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเครื่องบนิ และน ้ำมันดเีซล นอกจำกนี้กำรกลับมำเดนิก ำลังกำรผลติของจนีและอนิเดยีท ำใหก้ำร

สง่ออกยังอยู่ในระดับสงู กดดันรำคำน ้ำมันดเีซล และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 ที ่14.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล ปรับตวัลดลงรอ้ยละ 74 

 Fuel Oil Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเตำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบส ำหรับปี 2563 อยู่ที ่-3.0 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบัปี 2562 อยูท่ี ่-4.9 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 จำกเดมิคำดวำ่

สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันเตำในปี 2563 จะลดลงต ่ำมำกจำกกำรเปลีย่นมำตรฐำนน ้ำมันเดนิเรือตำมขอ้บังคับของ IMO 

จำกน ้ำมันเตำก ำมะถันสงู (HSFO) เป็นน ้ำมันเตำก ำมะถันต ำ่ (VLSFO) แตส่ว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเตำกลับปรับตัวดขี ึน้

จำกปี 2562 เนื่องจำกโรงกลั่นลดก ำลังกำรผลติ ท ำใหป้รมิำณน ้ำมันเตำก ำมะถันสงูลดลง ขณะทีค่วำมตอ้งกำรใช ้

น ้ำมันเตำก ำมะถันสูงส ำหรับหน่วยเพิ่มคุณภำพผลติภัณฑ์ยังคงเพิ่มขึน้ นอกจำกนี้ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเตำ

ก ำมะถันสงูส ำหรับเรอืทีต่ดิตัง้ Scrubber และโรงไฟฟ้ำ ชว่ยสนับสนุนรำคำน ้ำมันเตำ 

สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันเตำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบในไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่-0.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 อยูท่ี ่-2.5 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 76 จำกกำรปรับลดก ำลัง

กำรผลติของโรงกลั่นสง่ผลใหป้รมิำณน ้ำมันเตำลดลง ประกอบกับควำมตอ้งกำรน ้ำมันเตำส ำหรับโรงไฟฟ้ำเพิม่ขึน้

เนื่องจำกรำคำ LNG อยู่ในระดับสงูในชว่งฤดูหนำว ท ำใหโ้รงไฟฟ้ำเปลีย่นมำใชน้ ้ำมันเตำแทน และเมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 ที ่-18.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 97 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัหลอ่ลืน่กบัรำคำน ำ้มนัเตำ  

 500 SN Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำกลุม่ผลติภัณฑน์ ้ำมันหล่อลืน่ (500 SN) กับรำคำน ้ำมันเตำ 

ส ำหรับปี 2563 อยู่ที ่389 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เทยีบกับปี 2562 อยู่ที ่321 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

21 จำกอปุทำนทีต่งึตวัจำกกำรลดก ำลงักำรผลติของโรงกลัน่และโรงผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

ส ำหรับสว่นตำ่งรำคำกลุม่ผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ (500 SN) กับรำคำน ้ำมันเตำในไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่

473 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่340 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39 จำก

อุปทำนทีย่ังคงตงึตัว เนื่องจำกโรงกลั่นลดก ำลังกำรผลติจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำให ้

รำคำของผลติภัณฑใ์นกลุ่มน ้ำมันหล่อลืน่ปรับตัวสงูขึน้ตัง้แต่ปลำยไตรมำส 3/2563 ต่อเนื่องถงึไตรมำส 4/2563

และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 ที ่384 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 

 Asphalt Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำส ำหรับปี 2563 อยู่ที่ 38 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เทยีบกับปี 2562 อยู่ที ่13 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 192 โดยมปัีจจัยสนับสนุน

จำกควำมตอ้งกำรทียั่งมอีย่ำงตอ่เนื่องทัง้จำกประเทศเวยีดนำม มำเลเซยี และไทย ขณะทีป่รมิำณสนิคำ้ในภูมภิำค

ยังคงตงึตวัจำกกำรทีโ่รงกลัน่ปรับลดก ำลงักำรผลติ  

ส ำหรับส่วนต่ำงรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำในไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

เทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่64 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ปรับลดลงรอ้ยละ 69 จำกควำมตอ้งกำรทีช่ะลอตัวจำก

ประเทศจีน และ เวยีตนำม ทีป่ระสบปัญหำจำกฤดูมรสุมในช่วงตน้ไตรมำส 4/2563 และเมื่อเทยีบกับไตรมำส 

4/2562 ที ่98 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ปรับตวัลดลงรอ้ยละ 80 
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1.1.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 

 
424 56 (531)  142 2,554 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

681 875 944  3,239 2,950 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

1,105 931 413  3,381 5,504 Market GRM 

       
 

 
0.76 0.10 (0.94)  0.07 1.14 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

1.22 1.64 1.67  1.46 1.31 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

1.98 1.74 0.73  1.53 2.45 Market GRM 
 

 

ส ำหรับปี 2563 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นตำมรำคำ

ตลำด (Market GRM) อยูท่ี ่3,381 ลำ้นบำท หรอื 1.53 เหรยีญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 2,123 ลำ้นบำท หรือ 0.92 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับปีก่อน โดยมสีำเหตุหลักจำก

สว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตวัลดลง โดย

หลักจำกน ้ ำมันดีเซลและน ้ ำมันเบนซิน จำกผลกระทบของ 

COVID-19 แมว้่ำตน้ทุน Crude Premium ปรับตัวลดลง โดย

บริษัทฯ มีก ำไรจำกสต๊อกน ้ ำมันสุทธิ 2,334 ลำ้นบำท หรือ 

1.05 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล แบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 600 ลำ้นบำท และก ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

น ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิ 1,734 ลำ้นบำท ท ำใหธ้รุกจิปิโตรเลยีมมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลัน่ทำงบัญช ี(Accounting GRM) 

จ ำนวน 5,715 ลำ้นบำท หรอื 2.58 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,039 ลำ้นบำท หรอื 0.43 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล จำกปีกอ่น 

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 Market GRM อยู่ที่ 1,105 ลำ้นบำท หรือ 1.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เพิม่ขึน้ 692 ลำ้นบำท หรอื 1.25 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 และเพิม่ขึน้ 174 ลำ้น

บำท หรือ 0.24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทยีบกับไตรมำส 4/2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกตน้ทุน Crude 

Premium ปรับลดลง ขณะทีส่ว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญป่รับลดลงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19 โดยเฉพำะสว่นตำ่งรำคำน ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเบนซนิ 

ในไตรมำส 4/2563 กลุ่มปิโตรเลียมมีก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธิ 1,781 ลำ้นบำท หรือ 3.20 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล แบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 2,032 ลำ้นบำท ขณะทีข่ำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันที่

เกดิขึน้จริง 251 ลำ้นบำท ส่งผลใหธุ้รกจิปิโตรเลียมมี Accounting GRM จ ำนวน 2,886 ลำ้นบำท หรือ 5.18 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 2,244 ลำ้นบำท หรอื 3.89 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น 

ขณะทีเ่พิม่ขึน้ 1,020 ลำ้นบำท หรอื 1.69 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 
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5.18 

3.49 

9.07 

2.58 3.01 

4Q63 4Q62 3Q63 2563 2562

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM

หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 

ส ำหรับปี 2563 Market GRM อยู่ที ่3,381 

ลำ้นบำท หรอื 1.53 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล ลดลง 2,123 ลำ้นบำท หรอื 0.92 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับปีกอ่น 

โดยมสีำเหตหุลกัจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมสว่นใหญป่รับตวัลดลง  

 

หน่วย: ลำ้นบำท 
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1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี 

1.2.1 สถำนกำรณต์ลำดปิโตรเคม ี

สถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเคมใีนปี 2563: ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเคมีในภำพรวมปรับตัว

ลดลงตำมกำรหดตัวของเศรษฐกจิโลกจำกกำรประเมนิของ World Bank ทีป่รับตัวลดลงรอ้ยละ 4.3 ในปี 2563 

จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยทีจ่ีนเป็นเพียงประเทศเดยีวทีย่ังคงมีกำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกจิ ขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศแถบยุโรปและสหรัฐฯหดตัวถงึรอ้ยละ 7.4 และรอ้ยละ 3.6 ตำมล ำดับ 

อยำ่งไรก็ด ีกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 สง่ผลตอ่ควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ในกลุม่เวชภัณฑ ์บรรจภุัณฑเ์พือ่ธุรกจิ 

Food Delivery และธุรกจิออนไลน์ ท ำใหร้ำคำของผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสป์รับตัวลดลงไม่มำกนัก ขณะทีร่ำคำ

วัตถุดิบแนฟทำปรับตัวลดลงอย่ำงรุนแรงตำมรำคำน ้ำมันดิบเนื่องจำกควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมันหดตัวจำกกำร

ประกำศใชม้ำตรกำรปิดเมอืง (Lockdown) เพือ่ควบคมุกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึง่กลบัเป็นผลดตีอ่สว่นตำ่ง

รำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคม ี(Product Spread) ทีป่รับตัวสงูขึน้ ส ำหรับผลติภัณฑก์ลุ่มสไตรีนิคสก็์ไดรั้บประโยชน์

เชน่เดยีวกัน จำกกำร Work From Home ท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชเ้ครือ่งใชภ้ำยในบำ้น และเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำปรับตัว

เพิม่ขึน้ รวมถงึผลติภัณฑบ์ำงตวั เชน่ ABS ทีไ่ดรั้บผลดจีำกนโยบำย “one helmet, one belt” ของจนี ขณะทีค่วำม

ตอ้งกำรผลติภัณฑ์กลุ่มอะโรเมตกิสป์รับลดลงตำมควำมตอ้งกำรทีล่ดลงของผลติภัณฑก์ลุ่มโพลเิอสเตอร์ และ

ก ำลงักำรผลติใหมท่ีเ่พิม่ขึน้มำกในปี 2563 กดดนัสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ลุม่อะโรเมตกิสอ์ย่ำงมนัียส ำคัญ 

สถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 4/2563: สถำนกำรณ์ปิโตรเคมีปรับตัวดขี ึน้มำกตำมควำม

ตอ้งกำรทีป่รับตัวสงูขึน้จำกควำมคำดหวังว่ำเศรษฐกจิจะฟ้ืนตัวหลังจำกมคีวำมคบืหนำ้ในกำรผลติวัคซนีป้องกัน 

COVID-19 ของผูผ้ลติหลำยรำย เชน่ Pfizer-BioNTech และ Moderna จำกสหรัฐฯ โดยองักฤษเป็นประเทศแรกที่

อนุมัตกิำรฉีดวัคซนีป้องกัน COVID-19 ใหแ้กป่ระชำชน ประกอบกับตลำดผูผ้ลติสนิคำ้อตุสำหกรรม เชน่ เครือ่งใช ้

ภำยในบำ้น เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ บรรจุภัณฑส์ ำหรับอำหำรและเครื่องดืม่ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และสุขภำพอนำมัย 

รวมถงึอตุสำหกรรมยำนยนต ์ไดท้ยอยกลับมำเดนิก ำลังกำรผลติมำกขึน้ในชว่งปลำยปี ตำมควำมตอ้งกำรทีส่งูขึน้

ในช่วงฤดูกำลผลติ (Manufacturing Season) ถงึแมว้่ำควำมตอ้งกำรในแถบยุโรปจะปรับตัวลดลงจำกกำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 ระลอกที ่2 (Second Wave) นอกจำกนี้ สถำนกำรณ์ปิโตรเคมยีังมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำร

ที่โรงงำนปิโตรเคมีในภูมิภำคปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนและนอกเหนือจำกแผน (Planned and Unplanned 

Shutdown) ในชว่งปลำยปี ท ำใหต้ลำดค่อนขำ้งตงึตัว อย่ำงไรก็ตำม กำรสง่ออกผลติภัณฑปิ์โตรเคมีไดรั้บแรง

กดดนัจำกกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอรเ์นื่องจำกควำมตอ้งกำรใชผ้ลติภัณฑท์ีม่ใีนระดับสงู ขณะทีก่ำรขนสง่สนิคำ้

ในแตล่ะรอบใชเ้วลำนำนกวำ่ปกตจิำกผลกระทบของ COVID-19  
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1.2.2 ก ำลงักำรผลติปิโตรเคมี 

  
ไตรมำส   เปลีย่นแปลง    ปี   

YoY 
4/2563 4/2562 3/2563   YoY QoQ   2563 2562   

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ           

กลุม่โอเลฟินส ์ 97% 90% 88%  7% 9%  93% 95%   (2%) 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละ 
สไตรนีคิส ์

103% 96% 100%  7% 3%  98% 93%   5% 
 

 

 ในปี 2563 อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติของกลุ่มโอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 93 ใกลเ้คยีงกับปี 2562 ทีม่อีัตรำ

กำรใชก้ ำลังกำรผลติรอ้ยละ 95 และอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติของกลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 98 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติในปี 2562 ทีร่อ้ยละ 93 เนื่องจำกปี 2562 มกีำรเปลีย่น

ตัวเร่งปฏิกริยำ (Catalyst) ในโรงงำน EBSM และเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมกำรผลติของโรงงำน ABS เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิำพกำรผลติของโรงงำน ประกอบกับสถำนกำรณ์ตลำดของกลุม่สไตรนีคิสป์รับตัวดขี ึน้มำกเมือ่เทยีบกับปี

ทีแ่ลว้ 

 ในไตรมำส 4/2563 อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติของผลติภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินสอ์ยู่ที่รอ้ยละ 97 เทียบกับ 

ไตรมำส 3/2563 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 88 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 ที่

มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 90 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จำกสถำนกำรณ์ตลำดทีป่รับตัวดขี ึน้ และในไตรมำส 

3/2563 โรงงำน HDPE หยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผน ส ำหรับกลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิสใ์นไตรมำส 4/2563 มอีัตรำ

กำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 103 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 จำกไตรมำสทีแ่ลว้ และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 4/2562 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติรอ้ยละ 96 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ตลำดปรับตัวดขี ึน้ และโรงงำนกลุม่ 

อะโรเมตกิสห์ยดุกำรผลติเพือ่ซอ่ม Heat Exchanger ในไตรมำส 4/2562 

 1.2.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (พนัตนั)  มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส ปี  ไตรมำส ปี 

4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562  4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562 

กลุม่โอเลฟินส ์ 259 266 235 1,029  1,117  
 

8,286 8,277 6,605 29,578  37,671  

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
181  168  178 703  702  

 
5,141 5,150 4,196 17,879  21,985  

รวม 440 434 413 1,732  1,819  
 

13,427 13,427 10,801 47,457 59,656  

 

ส ำหรับปี 2563 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคมมีรีำยไดจ้ำก

กำรขำยสทุธ ิ47,457 ลำ้นบำท ลดลง 12,199 ลำ้นบำท 

หรอืรอ้ยละ 20 จำกปีก่อน โดยมสีำเหตุหลักมำจำกรำคำ

ขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 15 ตำมรำคำวัตถุดบิทีป่รับลดลง 

และปรมิำณขำยรวมลดลง 87,000 ตัน หรือลดลงรอ้ยละ 

5 จำกผลกระทบของ COVID-19 โดยส่วนใหญ่ปริมำณ

ขำยลดลงจำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์และผลติภัณฑม์กิซไ์ซลนี และ โทลอูนี ในกลุม่อะโรเมตกิส ์ 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมใีน

ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกับปี 2562 

เนือ่งจำกรำคำเฉลีย่ของผลติภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 

15 และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 5 
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ส ำหรับไตรมำส 4/2563 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ13,427 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,626 

ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน โดยมสีำเหตหุลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

17 ตำมรำคำวัตถุดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ และปรมิำณขำยรวมเพิม่ขึน้ 27,000 ตัน หรอืรอ้ยละ 7 โดยสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำก

กลุม่โอเลฟินส ์ผลติภัณฑ ์PP และกลุม่สไตรีนิคส ์ผลติภัณฑ ์ABS เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 รำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธเิทำ่กนั โดยรำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 1 ขณะทีป่รมิำณขำยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  

1.2.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี  

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส 
 

ปี 

4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562 

Local Export Local Export Local Export 
 

Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 68% 32% 59% 41% 64% 36% 
 

64% 36% 59% 41% 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
46% 54% 38% 62% 40% 60% 40% 60% 45% 55% 

 รวม 60% 40% 51% 49% 55% 45% 55% 45% 54% 46% 

 

ส ำหรับปี 2563 สดัสว่นกำรขำยของผลติภัณฑก์ลุม่ปิโตรเคม ีมสีดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกใน

อัตรำรอ้ยละ 55:45 ตำมล ำดับ โดยสัดส่วนกำรขำยในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกับปีก่อน ส่วนใหญ่

เพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์และผลติภัณฑ ์ABS ในกลุม่สไตรนีคิส ์ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกสว่นใหญ่

ในปี 2563 เป็นกำรขำยไปยังฮอ่งกง ประเทศสงิคโปร ์และประเทศเวยีดนำม ตำมล ำดบั 

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 มสีดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 60:40 โดยสดัสว่นกำร

ขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 

จำกกำรทีบ่รษัิทฯปรับกลยุทธท์ำงกำรตลำดโดยมุง่เนน้กำรขำยในประเทศ (Domestic First) สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำก

ผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์และผลติภัณฑ ์ABS ในกลุม่สไตรนีคิส ์ 
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1.2.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิ  
 

รำคำเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมำส  เปลีย่นแปลง  ปี  YoY 

4/2563 4/2562 3/2563  YoY QoQ  2563 2562    

แนฟทำ  408 539 397  (24%) 3%  380 523   (27%) 
              

โอเลฟินส ์             

เอทลินี - แนฟทำ 460 203 351  127% 31%  333 301   11% 

HDPE –เอทลีนี 227 254 287  (11%) (21%)  294 298   (1%) 

HDPE – แนฟทำ  687   457   638   50% 8%  627 599   5% 

โพรพลินี– แนฟทำ 479 321 386  49% 24%  395 316   25% 

PP – โพรพลินี 260 178 171  46% 52%  207 256   (19%) 

PP – แนฟทำ 739 499 557  48% 33%  602 572   5% 

              

อะโรเมตกิส ์             

เบนซนิ - แนฟทำ 121 132 30  (8%) 303%  105 118   (11%) 

โทลอูนี - แนฟทำ 26 120 7  (78%) 271%  58 121   (52%) 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 49 149 43  (67%) 14%  91 169   (46%) 

              

สไตรนีคิส ์             

SM - แนฟทำ 546 354 271  54% 101%  383 484   (21%) 

ABS - แนฟทำ 1,627  848   1,131   92% 44%  1,142 934   22% 

PS (GPPS) - แนฟทำ 975  622  625 
 

57% 56% 
 

731 724 
  

1% 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิ  

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัรำคำแนฟทำ 

 HDPE Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำส ำหรับปี 2563 อยู่ที ่627 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตัน เทยีบกับปี 2562 อยู่ที ่599 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จำกควำมตอ้งกำรผลติภัณฑก์ลุม่

บรรจุภัณฑท์ีป่รับเพิม่ขึน้มำก จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำใหม้กีำรสัง่สนิคำ้ออนไลนม์ำกขึน้ 

รวมถงึกำรกลบัมำใช ้Single-Use Plastic มำกขึน้ในชว่งทีเ่กดิสถำนกำรณ์ COVID-19  

ส ำหรับสว่นตำ่งรำคำ HDPE กบัแนฟทำในไตรมำส 4/2563 อยูท่ี ่687 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 3/2563 ที ่638 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จำกควำมตอ้งกำรผลติภัณฑก์ลุม่บรรจุภัณฑท์ีย่ัง

อยูใ่นระดบัสงูจำกพฤตกิรรม Work From Home เนือ่งจำกกำรตดิเชือ้ทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้ทั่วโลก โดยเฉพำะใน

สหรัฐฯ และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 ที ่457 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนัปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 

 

 PP Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำ PP กับแนฟทำส ำหรับปี 2563 อยู่ที ่602 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

เทยีบกับปี 2562 ที ่572 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ในกลุม่เวชภัณฑ ์
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และบรรจุภัณฑเ์พือ่ธุรกจิ Food Delivery อย่ำงไรก็ด ีกำรเพิม่ขึน้ของก ำลังกำรผลติใหม่ในภมูภิำคจ ำนวนมำก เป็น

ปัจจัยกดดนัรำคำ  

ส ำหรับส่วนต่ำงรำคำ PP กับแนฟทำในไตรมำส 4/2563 อยู่ที่ 739 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบกับ 

ไตรมำส 3/2563 ที ่557 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33 จำกภำวะอปุทำนตงึตัว เนื่องจำกมกีำรปิดซ่อม

บ ำรุงตำมแผนและนอกเหนือจำกแผนของโรงงำนปิโตรเคม ีประกอบกับควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มยำนยนต ์

โดยเฉพำะจำกจนี ทีโ่รงงำนผลติรถยนตเ์ริม่กลับมำด ำเนนิกำรผลติตำมปกต ิและเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 ที ่

499 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนัปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่อะโรเมตกิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 TOL Spread และ MX Spread ลดลง ในปี 2563 สว่นตำ่งรำคำโทลอูนีกบัแนฟทำอยูท่ี ่58 เหรยีญ

สหรัฐฯ ต่อตัน และมิกซ์ไซลีนกับแนฟทำอยู่ที่ 91 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 52 และ รอ้ยละ 46 

ตำมล ำดับเมื่อเทยีบกับปี 2562 เนื่องจำกก ำลังกำรผลติพำรำไซลนีใหม่ครบวงจรในประเทศจีนเพิ่มขึน้  ท ำให ้

อปุทำนของผลติภัณฑล์น้ตลำด ประกอบกับควำมตอ้งกำรทีล่ดลงของอุตสำหกรรมเครือ่งนุ่งห่มทีไ่ดรั้บผลกระทบ

จำกภำวะเศรษฐกจิถดถอย ท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชโ้ทลูอนีและมกิซไ์ซลนี ซึง่เป็นวัตถุดบิในกำรผลติปรับลดลง

เชน่เดยีวกนั 

ในไตรมำส 4/2563 ส่วนต่ำงรำคำโทลูอนีและแนฟทำอยู่ที ่26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และมกิซไ์ซลนี

กับแนฟทำอยู่ที ่49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 271 และ รอ้ยละ 14 ตำมล ำดับ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

3/2563 จำกกำรทีผู่ผ้ลติในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้ว่นใหญ่ด ำเนนิกำรผลติดว้ยอัตรำกำรผลติในระดับต ่ำ

อย่ำงตอ่เนื่อง ขณะทีจ่นีมกีำรเพิม่ก ำลังกำรผลติและเริม่สง่ออกมำในตลำดภูมภิำคเอเชยี และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

4/2562 สว่นตำ่งรำคำโทลอูนีลดลงรอ้ยละ 78 และสว่นตำ่งรำคำมกิซไ์ซลนีลดลงรอ้ยละ 67 

 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่โพลสีไตรนีคิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 ABS Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำ ABS กบัแนฟทำส ำหรับปี 2563 อยูท่ี ่1,142 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

ตัน เทยีบกับปี 2562 อยู่ที ่934 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 โดยมสีำเหตจุำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้

ของสนิคำ้ทั่วไปทัง้เครื่องใชภ้ำยในบำ้น เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และสนิคำ้เพื่อสขุภำพ จำกพฤตกิรรมกำรท ำงำนทีบ่ำ้น 

(Work From Home) รวมถงึกำรฟ้ืนตวัของอตุสำหกรรมยำนยนต ์และควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของอปุกรณ์ทำงควำม

ปลอดภัยตำมนโยบำย One Helmet One Belt ของประเทศจนีในชว่งครึง่ปีหลัง ขณะทีม่กี ำลงักำรผลติใหมเ่พิม่ขึน้

เพยีงเล็กนอ้ย 

ส ำหรับสว่นต่ำงรำคำ ABS กับแนฟทำในไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่1,627 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทยีบกับ 

ไตรมำส 3/2563 อยูท่ี ่1,131 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 44 จำกภำวะอปุทำนตงึตัว เนือ่งจำกเหตุกำรณ์

ไฟไหมท้ีโ่รงงำน LG ประเทศเกำหลใีต ้ขณะทีค่วำมตอ้งกำรผลติภัณฑป์รับตัวสูงขึน้ทัง้ในกลุ่มยำนยนต ์และ

เครือ่งใชภ้ำยในบำ้น ประกอบกับมกีำรเร่งผลติสนิคำ้ส ำหรับใชใ้นงำนเทศกำลชว่งสิน้ปี และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

4/2562 ที ่848 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนัปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 92 

 PS Spread ทรงตวั สว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำส ำหรับปี 2563 อยู่ที ่731 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

ใกลเ้คียงกับปี 2562 ที่ 724 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จำกควำมตอ้งกำรที่ปรับเพิ่มขึน้ในกลุ่ม Food Packaging 

ขณะทีค่วำมตอ้งกำรในกลุม่อืน่ปรับตัวลดลง จำกผลกระทบของ COVID-19  
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 ส ำหรับสว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำในไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่975 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทยีบกับ 

ไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่625 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 56 จำกภำวะอปุทำนตงึตัว เนื่องจำกเหตุกำรณ์ 

ไฟไหมท้ีโ่รงงำน LG ประเทศเกำหลใีต ้และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 ที ่622 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ปรับตัว

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 57 

1.2.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติ (Product to Feed: PTF)   

 

 

 
2,762 1,352 2,602 

 
9,108 7,938 กลุม่โอเลฟินส ์

1,604 662 1,214 
 

4,154 3,441 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีคิส ์

4,366 2,014 3,816 
 

13,262 11,379 Market PTF 
 

 

4.95 2.53 4.61 
 

4.11 3.53 กลุม่โอเลฟินส ์

2.87 1.25 2.15 
 

1.88 1.53 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีคิส ์

7.82 3.78 6.76 
 

5.99 5.06 Market PTF 
 

   

 

ส ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำดของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี (Market PTF) 

จ ำนวน 13,262 ลำ้นบำท หรือ 5.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล เพิ่มขึน้ 1,883 ลำ้นบำท หรือ 0.93 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับปีก่อน โดยมสีำเหตุหลักมำจำกสว่น

ต่ำงรำคำผลติภัณฑ ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เมื่อ

เทยีบกับในปี 2562 ทีส่่วนต่ำงรำคำของผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดบิส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก จำก

ผลกระทบของสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ และจนี โดยบรษัิทฯ มขีำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ3,923 ลำ้นบำท 

แบง่เป็นขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 4,085 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี ำไรจำกกำรกลับรำยกำร LCM 162 ลำ้นบำท สง่ผลให ้

ธุรกจิปิโตรเคมีมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) จ ำนวน 9,339 ลำ้นบำท หรือ 4.22 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,404 ลำ้นบำท หรอื 0.55 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกปีกอ่น 

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 Market PTF อยูท่ี ่4,366 ลำ้นบำท หรอื 7.82 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 

550 ลำ้นบำท หรือ 1.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 โดยสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑ ์

ปิโตรเคมสีว่นใหญป่รับตัวเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสท์ีเ่พิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัไตรมำส

กอ่น เนื่องจำกควำมตอ้งกำรผลติภัณฑก์ลุม่เวชภัณฑแ์ละกลุม่บรรจุภัณฑย์ังมอีย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึสว่นตำ่งรำคำ

ผลติภัณฑก์ลุม่สไตรนีกิสป์รับตัวดขี ึน้จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของสนิคำ้กลุม่เครือ่งใชใ้นบำ้น และกลุม่ยำนยนต ์

และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 Market PTF เพิม่ขึน้ 2,352 ลำ้นบำท หรือ 4.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

โดยมสีำเหตุหลักมำจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวเพิม่ขึน้ เนื่องจำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีก่อน สว่นต่ำงรำคำของผลติภัณฑปิ์โตรเคมกีับวัตถุดบิสว่นใหญ่ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก จำกผลกระทบ

ของสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ และจนี  

4,366 
2,014 

3,816 

13,262 
11,379 

(418) (199) (947) (3,923) (636)

3,948 

1,815 

2,869 

9,339 

10,743 

4Q63 4Q62 3Q63 2563 2562

Accounting
PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ
Market PTF

7.82 

3.78 

6.76 5.99 5.06 

(0.76) (0.37) (1.67) (1.77)
(0.29)

7.06 

3.41 

5.09 
4.22 

4.77 

4Q63 4Q62 3Q63 2563 2562

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ
Market PTF

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 

ปี 2563 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF  

อยู่ที ่13,262 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,883  

ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับปีกอ่น เนือ่งจำกสว่น

ตำ่งรำคำผลติภัณฑ ์สว่นใหญ่ปรับตวัเพิม่ขึน้ 
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ในไตรมำส 4/2563 กลุ่มปิโตรเคมขีำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมัน 418 ลำ้นบำท หรอื 0.76 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี Accounting PTF อยู ่ที ่3,948 ลำ้นบำท หร ือ 7.06 เหร ียญสหรัฐฯ ต่อบำร ์เรล 

เพิม่ขึน้ 1,079 ลำ้นบำท หรือ 1.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 และเมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 Accounting PTF อยู่ที ่1,815 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,133 ลำ้นบำท หรือ 3.65 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล 

1.3 ผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค 

1.3.1 ก ำลงักำรผลติและรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
ไตรมำส  เปลีย่นแปลง  ปี  

YoY 
4/2563 4/2562 3/2563  YoY QoQ  2563 2562  

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ           

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

ไอน ้ำ 64% 60% 61%  4% 3%  64% 60%  4% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)     
 

 

 

 
 
 

ไฟฟ้ำ  495   531   522   (7%) (5%)  2,027  2,071   (2%) 

ไอน ้ำ  271   303   301   (11%) (10%)  1,175  1,153   2% 

อืน่ๆ  56   60   56   (7%) 0%   231   246   (6%) 

รวม 822 894 879  (8%) (6%)  3,433  3,470  (1%) 
 

อตัรำกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ ในปี 2563 อตัรำกำรผลติไฟฟ้ำอยู่ทีร่อ้ยละ 70 ใกลเ้คยีงกบัปี 2562 ทีม่ี

อตัรำกำรผลติรอ้ยละ 71 ส ำหรับอตัรำกำรผลติไอน ้ำอยู่ทีร่อ้ยละ 64 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เนือ่งจำกโรงงำน RDCC หยดุ

ผลติตำมแผนเพือ่ตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler ในปี 2562  

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 อัตรำกำรผลติไฟฟ้ำอยู่ทีร่อ้ยละ 71 ใกลเ้คยีงกับไตรมำส 3/2563 ทีอ่ัตรำกำร

ผลติรอ้ยละ 70 และเทยีบเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 อตัรำกำรผลติไฟฟ้ำเทำ่กนั ส ำหรับอตัรำกำรผลติไอน ้ำอยู่

ทีร่อ้ยละ 64 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 

เนือ่งจำกหน่วยผลติไฟฟ้ำย่อยหยดุซอ่มบ ำรุงตำมแผนในไตรมำส 4/2562 และไตรมำส 3/2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภค ปี 2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มธุรกจิ

สำธำรณูปโภคอยู่ที ่3,433 ลำ้นบำท ลดลง 37 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับปี 2562 ที ่3,470 ลำ้นบำท 

โดยปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 4 ขณะทีร่ำคำขำยเฉลีย่ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 

 ในไตรมำส 4/2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยอยู่ที ่822 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 ลดลงรอ้ยละ 

6 ส่วนใหญ่จำกปริมำณขำยไฟฟ้ำใหก้ับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและปริมำณขำยไอน ้ ำในเขต

อตุสำหกรรมลดลง และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 รำยไดล้ดลงรอ้ยละ 8 จำกปรมิำณขำยไฟฟ้ำลดลง  
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2. ผลกำรด ำเนนิงำนรวม 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยประจ ำปี 2563 และไตรมำส 4/2563 

 

 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 

4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562 4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562

อตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 30.78        30.45        31.49        31.46         31.22         

ปรมิาณน ้ามนัดบิน าเขา้กลั่น (ลา้นบารเ์รล) 18.12        17.51        17.95        70.35         72.00         

ราคาน ้ามนัดบิถัวเฉลีย่ (เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบารเ์รล) 
(1) 45.18        67.19        44.54        43.80         66.99         

รายไดจ้ากการขาย 
(2) 46,693      55,757      43,330      174,463     239,315     83.72        104.58    76.66      78.83      106.46    

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ
(3) 40,661      50,337      37,671      152,319     216,577     72.90        94.41      66.65      68.82      96.35      

ตน้ทนุวัตถดุบิตามราคาตลาด (34,517)     (46,732)     (32,734)     (132,905)    (197,022)    (61.89)      (87.65)     (57.91)     (60.04)     (87.65)     

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 6,144      3,605      4,937      19,414     19,555     11.01      6.76      8.74      8.78      8.70      

ก าไร (ขาดทนุ) จากสต๊อกน ้ามนั 1,614        526           2,752        (3,485)        (740)           2.89          0.99        4.87        (1.57)       (0.33)       

ค่าเผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) -            (163)          -            162            678            -           (0.31)       -          0.07        0.30        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามนัทีเ่กดิขึน้จรงิ (251)          373           1,018        1,734         676            (0.45)        0.70        1.80        0.78        0.30        

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกสต๊อกน ำ้มนัสทุธิ 1,363      736         3,770      (1,589)      614          2.44        1.38      6.67      (0.72)     0.27      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 7,507      4,341      8,707      17,825     20,169     13.45      8.14      15.41    8.06      8.97      

รายไดอ้ืน่ๆ 
(4) 573           515           581           2,176         2,021         1.03          0.97        1.03        0.98        0.90        

ค่าใชจ้่ายในการขาย (356)          (353)          (325)          (1,375)        (1,464)        (0.64)        (0.66)       (0.57)       (0.62)       (0.65)       

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 7,724      4,503      8,963      18,626     20,726     13.84      8.45      15.87    8.42      9.22      

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน (3,943)       (3,960)       (3,120)       (13,934)      (14,786)      (7.07)        (7.43)       (5.52)       (6.29)       (6.58)       

EBITDA 3,781      543         5,843      4,692       5,940       6.77        1.02      10.35    2.13      2.64      

ค่าเสือ่มราคา (2,241)       (2,218)       (2,260)       (8,952)        (8,542)        (4.02)        (4.16)       (4.00)       (4.04)       (3.80)       

EBIT 1,540      (1,675)     3,583      (4,260)      (2,602)      2.75        (3.14)     6.35      (1.91)     (1.16)     

ตน้ทนุทางการเงนิสุทธ ิ
(5) (472)          (466)          (454)          (1,847)        (1,903)        (0.85)        (0.87)       (0.80)       (0.83)       (0.85)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการท าสัญญาอนุพันธ์ทางการเงนิ 178           382           (13)            (419)           969            0.32          0.72        (0.02)       (0.19)       0.43        

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นจากเงนิกู ้ 274           88             (129)          (2)               458            0.49          0.17        (0.23)       (0.00)       0.20        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามนัทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 807           -            (1,134)       (961)           -             1.45          -          (2.01)       (0.43)       -          

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายทรัพยส์นิ (472)          658           (24)            (535)           770            (0.85)        1.23        (0.04)       (0.24)       0.34        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 127           65             95             339            368            0.23          0.12        0.17        0.15        0.16        

ค่าใชจ้่ายอืน่ (1)              (3)              1               1                15              (0.00)        (0.01)       0.00        0.00        0.01        

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธกิ่อนภำษเีงนิได้ 1,981      (951)        1,925      (7,684)      (1,925)      3.54        (1.79)     3.42      (3.45)     (0.87)     

ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล (365)          445           (366)          1,554         779            (0.65)        0.83        (0.65)       0.70        0.35        

ก าไร (ขาดทนุ)ในส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (8)              (7)              (3)              (22)             (28)             (0.01)        (0.01)       (0.01)       (0.01)       (0.01)       

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธิ 1,608      (513)        1,556      (6,152)      (1,174)      2.88        (0.97)     2.76      (2.76)     (0.53)     

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.08        (0.03)       0.08        (0.30)        (0.06)        

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

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

 

ส ำหรับปี 2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 19,414 ลำ้น

บำท หรอื 8.78 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 141 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับปีทีแ่ลว้ โดยมสีำเหตุหลักจำกส่วน

ตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ถงึแมว้ำ่

ตน้ทนุ Crude Premium ปรับลดลง 1.87 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 Market GIM จ ำนวน 6,144 ลำ้นบำท หรือ 11.01 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เพิม่ขึน้ 1,207 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 2.27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตหุลกั

จำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคม ีโดยเฉพำะกลุ่มโอเลฟินส ์และกลุ่มสไตรีนิกสป์รับตัวสงูขึน้ รวมทัง้ตน้ทนุ 

Crude Premium ปรับลดลง 1.06 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 Market GIM อยู่ที ่3,605 ลำ้นบำท หรอื 6.76 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำร์เรล 

เพิม่ขึน้ 2,539 ลำ้นบำท หรอื 4.25 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เนื่องจำกตน้ทนุ Crude Premium ปรับลดลง 4.55 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รวมทัง้สว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมสีว่นใหญป่รับเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะกลุม่โอเลฟินส ์

และกลุ่มสไตรีนิกส ์ขณะทีส่ว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง โดยเฉพำะน ้ำมันดเีซลและ

น ้ำมันเบนซนิ จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
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2.2 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับปี 2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 17,825 ลำ้นบำท 

หรอื 8.06 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 2,344 ลำ้นบำท หรอืลดลง 0.91 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกปีกอ่น 

เนื่องจำก Market GIM ลดลง 141 ลำ้นบำท และมขีำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 1,589 ลำ้นบำท หรือ 0.72 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ยขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมันจ ำนวน 3,485 ลำ้นบำท หรอื 1.57 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล ขณะทีม่กี ำไรจำกกำรกลับรำยกำรคำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 162 ลำ้นบำท หรอื 0.07 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล และก ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิจ ำนวน 1,734 ลำ้นบำท หรอื 0.78 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัปี 2562 ทีม่กี ำไรจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธริวม 614 ลำ้นบำท หรอื 0.27 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 Accounting GIM จ ำนวน 7,507 ลำ้นบำท หรอื 13.45 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ลดลง 1,200 ลำ้นบำท หรอื 1.96 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกก ำไรจำกสต๊อก

น ้ำมันสทุธลิดลง 2,407 ลำ้นบำท หรอื 4.23 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ขณะที ่Market GIM เพิม่ขึน้ 1,207 ลำ้น

บำท หรอืเพิม่ขึน้ 2.27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธริวม 

1,363 ลำ้นบำท หรอื 2.44 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันจ ำนวน 1,614 ลำ้นบำท 

หรอื 2.89 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ขณะทีข่ำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิจ ำนวน 251 ลำ้น

บำท หรอื 0.45 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 ทีม่กี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 3,770 

ลำ้นบำท หรอื 6.67 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 Accounting GIM เพิม่ขึน้ 3,166 ลำ้นบำท หรือ 5.31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล เนื่องจำก Market GIM เพิ่มขึน้ 2,539 ลำ้นบำท หรือ 4.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และก ำไรจำก 

สตอ๊กน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 627 ลำ้นบำท หรอื 1.06 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  
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2.3 รำยไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทำ่เรอืและถังบรรจภุัณฑแ์ละอืน่ๆ ส ำหรับปี 2563 บรษัิทฯ 

มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 2,176 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 155 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับปีก่อน สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกรำยไดข้อง

บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจซื้อขำยสินคำ้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกและเคมีภัณฑ์ผ่ำนระบบ  

E-Commerce 

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่ 573 ลำ้นบำท ลดลง 8 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน 

ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 รำยไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 58 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกรำยไดค้ำ่บรกิำรท่ำเรอื

และคำ่เชำ่ถัง และรำยไดข้องบรษัิท ไอพอลเิมอร ์จ ำกดั 

2.4 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 

ส ำหรับปี 2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำน 13,934 ลำ้นบำท ลดลง 852 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 เมือ่

เทยีบกับปีก่อน สว่นใหญ่ลดลงเนื่องจำกในปีก่อนมกีำรบันทกึค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนในอดตีเพิม่ขึน้ตำม

พรบ.คุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ลดลงจำกมำตรกำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ย  

ไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำน 3,943 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 823 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย

ละ 26 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนจำกโครงกำรจูงใจจำก (NOAH) และเมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนลดลง 17 ลำ้นบำท สว่นใหญล่ดลงจำก คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน  

ส ำหรับค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกับกำรวจัิยและพัฒนำในปี 2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนวจัิยและ

พัฒนำผลติภัณฑใ์หม่ ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกจิจ ำนวน 232 ลำ้นบำท 

ประกอบดว้ย คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนวจัิยและพัฒนำภำยใน คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนวจัิยร่วมกับผูเ้ชีย่วชำญ

ภำยนอก เงนิเดอืนของนักวจิัยและบุคลำกรในสำยงำนวจิัยและพัฒนำผลติภัณฑ ์จ ำนวน 202 ลำ้นบำท และ

คำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับอปุกรณ์ เครือ่งมอืส ำหรับงำนวจัิยและพัฒนำจ ำนวน 30 ลำ้นบำท  

2.5 คำ่เสือ่มรำคำ 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี 2563 มจี ำนวน 8,952 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 410 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับ

ปี 2562 ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ เช่น โครงกำร Catalyst Cooler และ

โครงกำร Floating Solar ทีต่ดิตัง้แลว้เสร็จและมกีำรผลติเชงิพำณชิยใ์นเดอืนมถินุำยน 2563 

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 มคีำ่เสือ่มรำคำ 2,241 ลำ้นบำท ลดลง 19 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 3/2563 สว่นใหญ่ลดลงจำกทรัพยส์นิทีค่รบอำยุกำรกำรคดิค ำนวณคำ่เสือ่มรำคำแลว้ ขณะทีเ่มือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 คำ่เสือ่มรำคำเพิม่ขึน้ 23 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1  

2.6 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิ  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับปี 2563 มจี ำนวน 1,847 ลำ้นบำท ลดลง 56 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3 เมือ่

เทยีบกบัปีกอ่น สว่นใหญเ่ป็นผลจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูท้ีป่รับลดลง  

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 มตีน้ทุนทำงกำรเงนิจ ำนวน 472 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 18 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 4 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 สว่นใหญเ่ป็นผลจำกอัตรำดอกเบีย้ทีป่รับเพิม่ขึน้ และเพิม่ขึน้ 6 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

1 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2562  
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2.7 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 

ส ำหรับปี 2563 มผีลขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 419 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกผล

ขำดทนุจำก IRS จ ำนวน 225 ลำ้นบำท และขำดทนุจำก CCS จ ำนวน 205 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับปีก่อนทีม่ีก ำไร

จำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 969 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกในปีกอ่นมกีำรบันทกึก ำไรทีเ่กดิขึน้จรงิของ

สญัญำ CCS จ ำนวน 950 ลำ้นบำท  

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 มกี ำไรจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 178 ลำ้นบำท โดยสว่นใหญ่เกดิ

จำกก ำไรจำก CCS ทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ จ ำนวน 154 ลำ้นบำท และก ำไรจำก IRS จ ำนวน 18 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 3/2563 ทีม่ีผลขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ 13 ลำ้นบำท และเมื่อเทยีบกับไตรมำส 

4/2562 ทีม่กี ำไรจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 382 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 204 ลำ้นบำท 

2.8 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกู ้

ส ำหรับปี 2563 บรษัิทฯ ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูท้ีส่ว่นใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จรงิ 2 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นทีม่กี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญยั่งไมเ่กดิขึน้จรงิ 458 ลำ้นบำท โดยคำ่เงนิบำทแข็งคำ่

ขึน้เล็กนอ้ยจำกสิน้ปี 2562 ที ่30.33 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ มำปิดที ่30.21 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ ณ สิน้ปี 2563 

ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 140 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูส้กลุเหรยีญสหรัฐฯ 274 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกค่ำเงนิบำทแข็งค่ำจำกสิน้ไตรมำส 3/2563 ที ่31.83 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ มำปิดที ่30.21 บำทต่อ

เหรียญสหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมำส 4/2563 เทยีบกับไตรมำสก่อนมขีำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกู ้129 ลำ้น

บำท ก ำไรเพิม่ขึน้ 403 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2562 มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกู ้88 ลำ้น

บำท ก ำไรเพิม่ขึน้ 186 ลำ้นบำท 

2.9 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ำ้มนัทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

ส ำหรับปี 2563 บรษัิทฯ บันทกึผลขำดทุนทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 961 ลำ้นบำท 

เพือ่ป้องกันควำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ ์โดยบันทกึตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิ ฉบับที ่9 เรือ่งเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS 9) ซึง่ก ำหนดใหร้ำยกำรทีม่กีำรป้องกันควำมเสีย่งตอ้งวัดมูลค่ำ

สญัญำทียั่งไมค่รบก ำหนดตำมมลูคำ่ยตุธิรรม โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 

ส ำหรับไตรมำส 4/2563 มผีลก ำไรทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 807 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 3/2563 ขำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 1,134 ลำ้นบำท สำเหตหุลัก

จำกรำคำน ้ำมันดบิปรับตัวสงูขึน้ 

2.10 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ 

ส ำหรับปี 2563 มขีำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหน่ำยทรัพยส์นิ 535 ลำ้นบำท เนือ่งจำกในปี 2563 มกีำรรับรู ้

กำรดอ้ยคำ่จำกกำรชะลอโครงกำร Maximum Aromatics (MARS) จ ำนวน 456 ลำ้นบำท และกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์

ไม่มตีัวตน ค่ำขุดลอกร่องน ้ำท่ำเรือไออำร์พีซ ีในขณะทีปี่ 2562 มกี ำไร 770 ลำ้นบำท จำกกำรกลับรำยกำรดอ้ยค่ำ

ทีด่นิและเงนิลงทุนในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับผูบ้รหิำรเดมิ และมกี ำไรจำกกำรขำยทีด่นิ อ ำเภอบำ้นค่ำย จังหวัดระยอง 

ใหก้บั บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ ำกดั 
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ส ำหรับไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพยส์นิ 472 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสกอ่นทีม่ขีำดทนุจ ำนวน 24 ลำ้นบำท เนือ่งจำกในไตรมำส 4/2563 มกีำรรับรูก้ำรดอ้ยคำ่จำกกำรชะลอโครงกำร 

MARS ขณะทีใ่นไตรมำส 4/2562 มกี ำไร 658 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำส 4/2562 มกีำรกลับรำยกำรดอ้ยค่ำทีด่นิ

และเงนิลงทนุในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิำรเดมิ 

2.11 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุ 

ส ำหรับปี 2563 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทุน 339 ลำ้นบำท ลดลง 29 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับปีก่อน สว่น

ใหญ่เกดิจำกสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ลดลง ส ำหรับไตรมำส 4/2563 มกี ำไรจำก

กำรลงทนุ 127 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 32 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น และเพิม่ขึน้ 62 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2562 เนือ่งจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้  

2.12 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

 ส ำหรับปี 2563 บรษัิทฯ มเีครดติภำษีเงนิได ้1,554 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 775 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นที่

มเีครดติภำษีเงนิได ้779 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง และในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ 

มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้365 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสก่อนทีม่คี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้366 ลำ้นบำท ขณะทีเ่มื่อ

เทยีบกบัไตรมำส 4/2562 ทีม่เีครดติภำษีเงนิได ้445 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่กดิจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตวัดขี ึน้  
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 ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรพัย ์

 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 173,491 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

2562 จ ำนวน 4,359 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 เป็นผลจำก 

 ลูกหนีก้ำรคำ้: ลดลง 475 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2562 สว่นใหญ่จำกรำคำขำย 

ปรับตัวลดลงตำมรำคำน ้ำมันดบิ ลกูหนี้กำรคำ้สว่นใหญ่ของบรษัิทฯ ช ำระหนี้ตำมก ำหนด โดยบรษัิทฯ มนีโยบำย

กำรใหส้นิเชือ่กำรคำ้ (credit term) อยู่ที ่7 - 120 วัน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ลกูหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระ

มำกกวำ่ 3 เดอืน มจี ำนวน 30 ลำ้นบำท คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 0.31 ของลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คำ่

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวจ้ ำนวน 30 ลำ้นบำท ทัง้นี้ บริษัทฯ มีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ส ำหรับปี 2563 อยู่ที ่20 วัน 

เพิม่ขึน้ 3 วนั เมือ่เทยีบกบัปี 2562 

ลกูหนีก้ำรคำ้แบง่ตำมระยะเวลำกำรถงึก ำหนดช ำระไดด้งันี ้

 2563 
 

2562 

(หน่วย : ลำ้นบำท) กจิกำรอืน่ กจิกำรที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

รวม  กจิกำรอืน่ กจิกำรที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

รวม 

ยังไมค่รบก ำหนด 5,272 3,628 8,900  5,259 4,023 9,282 

เกนิก ำหนดช ำระ 744 12 756  424 426 850 

- นอ้ยกวำ่ 3 เดอืน 714 12 726  390 417 807 

- เกนิกวำ่ 3 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน 2 - 2  8 9 17 

- เกนิกวำ่ 12 เดอืน 28 - 28  26 - 26 

รวม 6,016 3,640 9,656  5,683 4,449 10,132 

หัก คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู -30 - -30  -32 - -32 

 รวมลกูหนีก้ำรคำ้ 5,986 3,640 9,626  5,651 4,449 10,100 

130,120 134,203 

12,576 7,551 

21,169 25,995 

9,626 10,100 

75,665 83,402 

5,169 
4,860 

61,932 52,071 

6,741 5,745 

23,983 24,871 

6,900 

173,491 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 

177,850 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

เงนิกูย้มืระยะยำว  
(รวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

2% 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สนิคำ้คงเหลอื 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
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 สนิคำ้คงเหลอื: ลดลง 4,826 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 19 เนื่องจำกรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ์

ปรับตัวลดลงตำมสถำนกำรณ์รำคำตลำด ในขณะทีป่รมิำณสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่อยู่

ที ่49 วนั เพิม่ขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 8 วนั 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 5,025 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 67 สว่นใหญ่เกดิจำกเงนิสดและเงนิ

ฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้ 5,815 ลำ้นบำท ในขณะทีล่กูหนีก้รมสรรพำกร ภำษีมลูคำ่เพิม่ ลดลง 1,048 ลำ้นบำท  

 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน: ลดลง 4,083 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3 สำเหตหุลักจำกสนิทรัพยถ์ำวรและ

อสงัหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุลดลง 6,518 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ลดลงจำกค่ำเสือ่มสะสมเพิม่ขึน้ ในขณะทีเ่พิม่ขึน้

จำกสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชเีพิม่ขึน้ 1,436 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เพิม่ขึน้ 451 

ลำ้นบำท และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ 211 ลำ้นบำท  

หนีส้นิ 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มหีนีส้นิรวม 97,825 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน 3,376 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4 เนือ่งจำก 

 เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกสถำบนักำรเงนิ: ลดลง 6,900 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 100 เนื่องจำกสภำพ

คลอ่งเพิม่ขึน้จำกกำรออกหุน้กูจ้ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท 

 เจำ้หนี้กำรคำ้: ลดลง 889 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 4 เนื่องจำกรำคำน ้ ำมันดิบปรับลดลงตำม

สถำนกำรณ์รำคำตลำด ในขณะทีป่รมิำณน ้ำมันดบิคำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ โดยระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลีย่อยู่ที ่50 วนั เพิม่ขึน้

จำกปี 2562 จ ำนวน 11 วัน สำเหตุจำกกำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้ค่ำซือ้น ้ำมันดบิ เพื่อเสรมิสภำพคล่องให ้

บรษัิทฯ  

 หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 996 ลำ้นบำท หรือ

รอ้ยละ 17 สว่นใหญ่จำกเจำ้หนี้อืน่เพิม่ขึน้ 1,248 ลำ้น

บำท และหนี้สนิจำกสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ 

341 ลำ้นบำท ในขณะทีล่ดลงจำกโบนัสคำ้งจ่ำย 721 

ลำ้นบำท 

 เงนิกูย้มืระยะยำวรวมส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึง่ปี: เพิม่ขึน้ 9,861 ลำ้นบำท สว่นใหญ่จำก

กำรออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกันจ ำนวน 

12,000 ลำ้นบำท และกำรเบกิเงนิกูย้มืระยะยำว 6,050 

ลำ้นบำท ขณะทีม่กีำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับสถำบัน

กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ 8,203 ลำ้นบำท  

 

 

  

6,445 6,945 7,371 7,500 
10,591 

1,202 1,202 1,202 
601 6,890 1,998 1,997 

7,989 
13,335 

10,145 10,570 8,702 

19,180 

2564 2565 2566 2567 >2567

กราฟแสดงก าหนดช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : เงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563
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รำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำว สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 18,873 6,888 11,985  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 4,207 6,021 (1,814)  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 38,852 39,162 (310)  

 รวม 61,932 52,071 9,861  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (13,335)  (8,190)  (5,145)  

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวสุทธ ิ 48,597 43,881 4,716  

หมำยเหต ุ:  ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563 บรษัิทฯ มสีัญญำแลกเปลีย่นเงนิตน้และอัตรำดอกเบีย้สกุลเงนิบำทเป็นสกลุเงนิเหรยีญ

 สหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) จ ำนวน 90 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

 หนีส้นิไมห่มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 309 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 สว่นใหญ่เกดิจำกหนี้สนิจำกสัญญำ

อนุพันธท์ำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ 154 ลำ้นบำท หนี้สนิจำกสญัญำเชำ่เพิม่ขึน้ 90 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรบันทกึภำระตำม

สญัญำเชำ่ตลอดอำยุสญัญำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ ทีเ่ริม่มผีลบังคับใช ้

ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 75,665 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562 จ ำนวน 7,737 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9 สว่นใหญล่ดลงจำกขำดทนุสทุธ ิ6,152 ลำ้นบำท จำ่ยเงนิปัน

ผล 2,041 ลำ้นบำท และกำรวัดมูลค่ำใหม่ของประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึน้ 111 ลำ้นบำท 

ในขณะทีม่กีำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดเพิม่ขึน้ 546 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรรับรูก้ ำไรจำกสญัญำอนุพันธท์ียั่งไม่

ครบก ำหนดสญัญำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

งบกระแสเงนิสด         

  2563 2562 

1 EBITDA 4,692  5,940  

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน 6,457  1,587  

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 11,149  7,527  

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (3,871)  (5,954) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (1,463)  (875) 

6 เงนิสดสุทธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง) 5,815  698  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด 3,036  2,338  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 8,851  3,036  
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ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 8,851 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดสุทธิ

เพิม่ขึน้ 5,815 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 11,149 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแส

เงนิสดเพิม่ขึน้ประกอบดว้ย ก ำไรกอ่นหักค่ำเสือ่มรำคำ ภำษีและดอกเบีย้จ่ำย (EBITDA) จ ำนวน 4,692 ลำ้นบำท 

สนิคำ้คงเหลอืลดลง 4,799 ลำ้นบำท ภำษีมลูคำ่เพิม่รอขอคนืลดลง 1,048 ลำ้นบำท เจำ้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ 1,383 ลำ้น

บำท หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 663 ลำ้นบำท และลกูหนี้กำรคำ้ลดลง 472 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำรหลักที่

ท ำใหก้ระแสเงนิสดลดลงประกอบดว้ย เจำ้หนีก้ำรคำ้ลดลง 888 ลำ้นบำท โบนัสคำ้งจ่ำยลดลง 721 ลำ้นบำท และ

เงนิสดจำ่ยผลประโยชนพ์นักงำน 488 ลำ้นบำท  

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 3,871 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยซือ้สนิทรัพย์

ถำวรและอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จจ ำนวน 3,313 ลำ้นบำท เชน่ 

โครงกำร Floating Solar โครงกำร RDCC Catalyst Cooler เงนิสดจ่ำยลงทนุในบรษัิท ไออำรพ์ซี ีคลนี พำวเวอร์ 

จ ำกัด  บรษัิท ไมเท็กซ ์โพลเิมอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด และบรษัิท ดับบลวิเอชเอ อนิดัสเตรยีล เอสเตท ระยอง 

จ ำกัด จ ำนวนรวม 528 ลำ้นบำท และเงนิสดจ่ำยซือ้สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน 352 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีระแสเงนิสดรับ

จำกเงนิปันผลรับ 264 ลำ้นบำท  

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 1,463 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ใชไ้ปเพื่อจ่ำยช ำระเงนิกูย้มื

ระยะยำว 8,203 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะสัน้ 6,900 ลำ้นบำท จ่ำยเงนิปันผล 2,041 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระ

ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 1,799 ลำ้นบำท และขำดทุนจำกสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 380 ลำ้นบำท ในขณะทีเ่งนิสดรับ

จำกกำรออกหุน้กู ้11,982 ลำ้นบำท และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 6,037 ลำ้นบำท  

 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 หนว่ย 

ไตรมำส ปี 

4/2563 4/2562 3/2563 2563 2562 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       

อตัรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 8.10 0.97 13.48 2.69 2.48 

อตัรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 3.44 (0.92) 3.59 (3.53) (0.49) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ บำท/หุน้ 0.08 (0.03) 0.08 (0.30) (0.06) 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % (7.75) (1.38) (13.16) (7.75) (1.38) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง       

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.98 0.95 0.96 0.98 0.95 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.42 0.29 0.47 0.42 0.29 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ       

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.71 0.67 0.73 0.71 0.67 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ 11.64 9.34 45.38 11.64 9.34 

หมำยเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  
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สภำพคลอ่งและโครงสรำ้งเงนิทนุ 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งในปี 2563 เทำ่กับ 0.98 เทำ่ เพิม่ขึน้ 0.03 เทำ่ เมือ่เทยีบกับปี 2562 ที ่0.95 เทำ่ 

โดยบริษัทฯ มี สภำพคล่องอยู่ในระดับทีเ่พียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกจิ ณ สิน้ปี 2563 อัตรำส่วนหนี้สนิทีม่ีภำระ

ดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ที ่0.71 เท่ำ เพิ่มขึน้ 0.04 เท่ำ เมื่อเทยีบกับ ณ สิน้ปี 2562 ที ่0.67 เท่ำ 

เนื่องจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจำกขำดทนุสทุธใินปี 2563 ทัง้นี้ บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนี้สนิไดต้ำมก ำหนดและ

สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 

 อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 4/2563 เท่ำกับ 0.98 เท่ำ เพิ่มขึน้ 0.02 เท่ำ เมื่อเทยีบกับไตรมำส  

3/2563 ที ่0.96 เทำ่ บรษัิทฯ มอีัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ไตรมำส 4/2563 

อยู่ที ่0.71 เทำ่ ลดลง 0.02 เทำ่ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 ที ่0.73 เทำ่ เนื่องจำกเงนิกูย้มืลดลง ประกอบกับ

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธใินไตรมำส 4/2563 ทัง้นี้ บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนี้สนิไดต้ำมก ำหนดและ

สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 

 

 

หมำยเหต:ุ   

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ = ขำย/ลกูหนีก้ำรคำ้กอ่นหนีส้งสยัจะสญู (เฉลีย่) 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื = ตน้ทนุขำย/สนิคำ้คงเหลอื (เฉลีย่) 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้ = ตน้ทนุขำย/เจำ้หนีก้ำรคำ้ (เฉลีย่) 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้

อตัรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = EBITDA/รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไรสทุธ/ิรำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก ำไรสทุธ/ิสว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง = สนิทรัพยห์มนุเวยีน/หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว = เงนิสด+หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด+ลกูหนีก้ำรคำ้/หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ ี

ภำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ 
= หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/EBITDA 
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ปจัจยัส ำคญัอืน่ทีจ่ะมผีลตอ่ฐำนะกำรเงนิและกำรด ำเนนิงำนในอนำคต 
 

แนวโนม้ธุรกจิปี 2564 
 

1. ธุรกจิปิโตรเลยีม 
 

ทศิทำงและแนวโนม้รำคำน ้ำมันดบิปี 2564 คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 99.6 

ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้ประมำณ 6.3 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน เทยีบกับปีทีแ่ลว้ทีอ่ยู่ที ่93.3 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน ซึง่หด

ตัวถงึ 8.7 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยในปี 2564 ควำมตอ้งกำรที่

เพิ่มขึน้เกดิจำกกำรคำดกำรณ์ว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 มีแนวโนม้คลีค่ลำย หลังจำกกำร

พัฒนำวัคซนีป้องกัน COVID-19 มคีวำมคบืหนำ้ไปในทศิทำงทีด่ ีและเริม่มกีำรน ำวัคซนีมำใชแ้ลว้ในบำงประเทศ 

ท ำใหม้กีำรผ่อนปรนมำตรกำรควบคมุพืน้ที ่(Lockdown) สง่ผลต่อกำรเพิม่ขึน้ของกจิกรรมทำงเศรษฐกจิและเกดิ

ควำมเชือ่มั่นในกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก ทัง้นี้ ธนำคำรโลก (World Bank) ไดป้ระมำณกำรเศรษฐกจิโลกมี

แนวโนม้ขยำยตวัอยู่ทีร่อ้ยละ 4 ในปีนี ้เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ทีห่ดตัวอยู่ทีร่อ้ยละ 4.3 โดยกำรฟ้ืนตวัมปัีจจัยสนับสนุน

หลกัจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown รวมถงึกำรกระตุน้เศรษฐกจิของภำครัฐ ผำ่นทำงนโยบำยกำรคลังและ

นโยบำยกำรเงนิเพือ่บรรเทำผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปีทีผ่่ำนมำ ขณะทีป่รมิำณกำร

ผลติน ้ำมันดบิในปีนีค้ำดวำ่จะปรับเพิม่ขึน้เพยีง 3.8 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วนั ซึง่ปรมิำณกำรผลติอยูใ่นระดับทีใ่กลเ้คยีงกับ

ปรมิำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมัน ทัง้นี้ ปรมิำณกำรผลติสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกผูผ้ลติกลุม่โอเปก 2.6 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วนั 

หลังจำกไดป้รับลดกำรผลติ 4 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน ในปี 2563 โดยผูผ้ลติกลุม่โอเปกและพันธมติรยังคงปรับลดกำร

ผลติ 7.2 ลำ้นบำรเ์รลต่อวัน ตลอดไตรมำส 1/2564 และซำอดุอิำระเบยีไดป้ระกำศลดกำรผลติเพิม่ขึน้อกี 1 ลำ้น

บำรเ์รลตอ่วนั ในเดอืนกมุภำพันธแ์ละมนีำคม ซึง่สง่ผลดตีอ่รำคำน ้ำมันดบิ โดยนักวเิครำะหค์ำดกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิ

ดไูบปี 2564 อยู่ที ่45-55 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับตัวสงูขึน้จำกปี 2563 ทีร่ำคำเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที ่42 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล อย่ำงไรก็ตำม กำรฟ้ืนตัวของรำคำน ้ำมันดบิยังคงมคีวำมเสีย่ง หำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-

19 ยังมอียู่อย่ำงตอ่เนื่องและไม่สำมำรถควบคมุได ้รวมถงึกำรเพิม่ปรมิำณกำรผลติของสหรัฐฯ หำกรำคำน ้ำมันดบิ

ปรับตวัสงูขึน้มำก 

2. ธุรกจิปิโตรเคม ี
 

ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมี ปี 2564 มแีนวโนม้ขยำยตัวตำมกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก หลังจำก

กำรพัฒนำวัคซีนป้องกัน COVID-19 ประสบควำมส ำเร็จในช่วงปลำยปี 2563 และคำดว่ำจะถูกน ำมำใชอ้ย่ำง

แพร่หลำยในชว่งครึง่หลงัของปี 2564 รวมถงึมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิของภำครัฐ โดย World Bank คำดกำรณ์วำ่

เศรษฐกจิโลกปี 2564 จะขยำยตัวประมำณรอ้ยละ 4 และเศรษฐกจิในภูมภิำคเอเชยีมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตมำกกว่ำ

แถบยุโรป เนื่องจำกสำมำรถควบคมุกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ไดด้กีวำ่ ซึง่จะชว่ยผลักดันธุรกจิปิโตรเคมใีน

ภูมภิำคเอเชยีใหก้ลับมำดขีึน้อกีครัง้ นอกจำกนี้ พฤตกิรรมกำรบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปในยุค Next Normal เชน่ 

สงัคมออนไลน ์ควำมใสใ่จในสขุภำพมำกขึน้ Work From Home เป็นอกีปัจจัยทีส่นับสนุนควำมตอ้งกำรผลติภัณฑ์

ในกลุม่เครือ่งใชใ้นบำ้น เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ บรรจภุัณฑ ์หุน่ยนต ์และยำนยนต ์(EV Car)  

ถงึแมว้ำ่ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมจีะปรับตัวสงูขึน้ แตก่ ำลังกำรผลติใหม่ทีจ่ะเริม่ด ำเนินกำรผลติ

เชงิพำณิชยก็์เพิม่มำกขึน้เชน่กัน โดยเฉพำะจำกจนี ทเีร่งสรำ้งโรงงำนปิโตรเคมเีพื่อตอบสนองนโยบำยเศรษฐกจิ

แบบพึ่งพำตนเอง (Self Sufficiency) และมีก ำลังกำรผลติใหม่บำงส่วนทีเ่ลื่อนกำรผลติจำกปีทีแ่ลว้ เนื่องจำก
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สถำนกำรณ์ COVID-19 ทีท่ ำใหก้ำรก่อสรำ้งล่ำชำ้ ซึง่อำจสง่ผลต่อสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑบ์ำ้ง นอกจำกนี้ ยังมี

ปัจจัยส ำคัญอืน่ทีต่อ้งคอยตดิตำม อำท ินโยบำยกำรคำ้ของสหรัฐฯ ภำยใตก้ำรน ำของ โจ ไบเดน ผลกระทบและ

อปุสรรคของกำรน ำวคัซนีป้องกนั COVID-19 มำใช ้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคม ี

โครงกำรลงทนุ 

 
 

1. ควำมคบืหนำ้โครงกำรลงทนุทีส่ ำคญั 
 
 

1.1 โครงกำร Ultra Clean Fuel (UCF) เป็นโครงกำรปรับปรุงประสทิธิภำพโรงกลั่นและปรับปรุง

คุณภำพน ้ำมันดเีซลใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนยูโร 5 (Euro V) เพื่อสนับสนุนมำตรกำรภำครัฐทีค่ำดว่ำจะ

ประกำศใชน้ ้ำมันดเีซลมำตรฐำนใหม่นี้ในปี 2567 โดยน ้ำมันดเีซลมำตรฐำนยูโร 5 จะช่วยลดกำร

ปลดปลอ่ยคำ่ก ำมะถันจำก 50 ppm (มำตรฐำนยูโร 4) เป็น 10 ppm (มำตรฐำนยูโร 5) โดยโครงกำรจะ

เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษัิทฯ จำกแนวโนม้ควำมตอ้งกำรทีส่งูขึน้ของน ้ำมันดเีซลก ำมะถัน

ต ำ่ (Low Sulfur Diesel) ทัง้ภำยในประเทศและกลุม่ประเทศอำเซยีน (AEC) นอกจำกโครงกำร UCF 

จะช่วยเสริมสรำ้งควำมแข็งแกร่งใหบ้ริษัทฯ ซึง่มีน ้ำมันดีเซลเป็นผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมหลักแลว้ 

โครงกำรนี้ยังเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม และตอบสนองนโยบำยของบรษัิทฯ ทีมุ่่งมั่นสูก่ำรเป็นโรงงำนสี

เขยีว (Eco factory) ทีท่ันสมัย ปัจจุบันโครงกำรอยู่ในขัน้ตอนกำรประมูลหำผูรั้บเหมำเพื่อด ำเนนิกำร

กอ่สรำ้งโรงงำน โดยจะสำมำรถผลติเชงิพำณชิยไ์ดใ้นปี 2566  

 
1.2 โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติผงพลำสตกิ ABS (ABS Powder Expansion) เป็นโครงกำร

ปรับปรุงหน่วย Polymerization ท ำใหผ้งพลำสตกิ ABS (ABS Powder) มคีุณสมบัตดิขี ึน้ ลดตน้ทุน

กำรผลติ และก ำลังกำรผลติเพิม่ขึน้ 6,000 ตันตอ่ปี รวมทัง้ชว่ยลดกำรระบำยสำรอนิทรยีร์ะเหยงำ่ยตอ่

สิง่แวดลอ้ม โดยกำรน ำกลับมำใชใ้นกระบวนกำรผลติอกีครัง้ ซึง่ผลติภัณฑผ์งพลำสตกิ ABS สำมำรถ

น ำไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย โดยเฉพำะกำรปรับปรุงคุณภำพเม็ดพลำสตกิทีน่ ำกลับมำใชใ้หม่ 

(Recycle Plastic) ทีค่วำมตอ้งกำรของตลำดมแีนวโนม้เตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันกำรกอ่สรำ้งแลว้

เสร็จ และรอกำรตรวจสอบเพือ่รับรองโรงงำนจำกผูเ้ชีย่วชำญ คำดวำ่จะสำมำรถผลติเชงิพำณิชยไ์ดใ้น 

ปี 2564  
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2. แผนกำรลงทนุ  
 

 คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ ไดม้มีตอินุมัตแิผนกำรลงทนุ 5 ปี (ปี 2564-2568) วงเงนิรวม 36,251 ลำ้นบำท 

โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท)

โครงกำรลงทนุ 2564 2565 2566 2567 2568 รวม

(1)  โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) 3,492      4,400      4,826      1,530      -         14,248   

(2)  โครงการ Strengthen 1,262      693         415         -         -         2,370     

(3)  โครงการลงทนุท่ัวไปและคา่ใชจ้า่ยซอ่มบ ารุงโรงงาน 4,617      2,117      1,476      1,669      1,363      11,242   

(4)  อืน่ๆ 4,153      3,788      450         -         -         8,391     

รวม 13,524   10,998   7,167     3,199     1,363     36,251   

 
 ทัง้นี ้โครงกำรลงทนุดงักลำ่วขำ้งตน้เป็นโครงกำรลงทนุทีม่แีผนกำรด ำเนนิงำนรองรับ มเีป้ำหมำยเพือ่

สรำ้งกำรเตบิโตทำงธรุกจิ โดยสว่นใหญเ่ป็นโครงกำรลงทนุเชงิกลยุทธ ์และเพิม่มลูคำ่ใหบ้รษัิทฯ 

 

กำรบรหิำรจดักำรควำมย ัง่ยนื 

 

 บรษัิทฯ ด ำเนนิธุรกจิควบคูก่ับกำรสรำ้งสมดลุทัง้ทำงดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตำมกรอบกำร

บรหิำรจัดกำรควำมยั่งยนืทีเ่ป็นมำตรฐำนระดับประเทศและระดับสำกล ในปี 2563 บรษัิทฯ ยังรักษำกำรเป็นสมำชกิ

ดชันคีวำมย่ังยนืดำวโจนส ์ประจ ำปี 2563 (Dow Jones Sustainability Indices หรอื DJSI) ตอ่เนือ่งเป็นปีที ่7 และ

ไดรั้บกำรจัดอันดับใหอ้ยู่ในระดับ Gold Class จำก The Sustainability Yearbook 2021 ในกลุ่มอุตสำหกรรม Oil 

& Gas Refining and Marketing ส ำหรับในประเทศไทย บรษัิทฯ ไดรั้บโล่เกยีรตคิุณ บรษัิทจดทะเบยีนที่อยู่ใน

รำยชื่อหุน้ย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2563 ในกลุ่มทรัพยำกร และยังเป็น

องคก์รเอกชนขนำดใหญ ่องคก์รเดยีวทีไ่ดรั้บรำงวลัองคก์รตน้แบบดำ้นสทิธมินุษยชน 2 ปีซอ้น  

ในปี 2563 ภำยใตส้ถำนกำณ์ COVID-19 บรษัิทฯ ดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภำคสว่นในดำ้นตำ่งๆ อำท ิ 

กำรดูแลพนกังำน แต่งตัง้คณะท ำงำน War Room COVID-19 เพื่อเป็นศูนยก์ลำงกำรบรหิำรจัดกำรและสือ่สำร

ภำยในองคก์ร ใหพ้นักงำนปฎบิัตงิำนทีบ่ำ้นใหม้ำกทีส่ดุ โดยใชร้ะบบกำรประชมุทำงไกล Teleconference ส ำหรับ

พนักงำนทีจ่ ำเป็นตอ้งเขำ้ท ำงำนในสถำนปฏบิัติงำน ตอ้งสวมใสห่นำ้กำกอนำมัย วัดไข ้ลำ้งมอื เวน้ระยะห่ำงที่

ปลอดภัยจำกกำรตดิเชือ้ (Social Distancing) และมกีำรท ำควำมสะอำดแบบฆ่ำเชือ้และอบโอโซนในพื้นทีส่ัมผัส

ร่วมตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด  

กำรดูแลสงัคม เนน้กำรสรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยใช ้

ผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ เพือ่สรำ้งโอกำสทำงธรุกจิและยกระดับมำตรฐำนของเครือ่งมอืทำงกำรแพทยแ์ละผลติภัณฑ์

เพื่อสขุภำพใหส้ำมำรถเขำ้ถงึได ้ลดกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ อำท ิร่วมกับบรษัิทลูกคำ้และคณะแพทยศำสตร์ 

วชริพยำบำล มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช ร่วมกนัตอ่ยอดพัฒนำผำ้สปันบอนด ์ใหม้คีณุสมบตักินัน ้ำและสำรคัดหลั่ง 

เหมำะส ำหรับใชผ้ลติชดุ PPE (Personal Protective Equipment) โดยมคีุณภำพเทยีบเท่ำผลติภัณฑน์ ำเขำ้จำก
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ต่ำงประเทศ โครงกำรควำมร่วมมือกับมหำวทิยำลัยนวมนิทรำธริำช เพื่อร่วมทุนจัดตัง้หอ้งปฏบิัตกิำรกลำงเพื่อ

ตรวจสอบมำตรฐำนผลติภัณฑท์ำงกำรแพทย ์เชน่ หนำ้กำกอนำมัย หนำ้กำก N95 และชดุคลมุปฏบิัตกิำรป้องกัน

ตวัเอง (PPE)  

กำรดูแลผูร้บัเหมำ บรษัิทฯ ควบคมุและบรหิำรจัดกำรผูรั้บเหมำ เฉพำะทีม่คีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเขำ้มำปฏบิัตงิำน

เทำ่นัน้ โดยผูรั้บเหมำทีต่อ้งเขำ้ท ำงำนในสถำนปฏบิัตงิำน ตอ้งสวมใสห่นำ้กำกอนำมัย วัดไข ้ลำ้งมอื เวน้ระยะหำ่ง

ที่ปลอดภัยจำกกำรตดิเชือ้ (Social Distancing) และมีกำรท ำควำมสะอำดแบบฆ่ำเชือ้ในพื้นที่สัมผัสร่วมตำม

ระยะเวลำทีก่ ำหนด ในพืน้ทีร่ะยองมกีำรจัดกจิกรรมโครงกำรพนักงำนไออำรพ์ซีเีพื่อนชว่ยเพื่อน เพือ่สง่มอบถุงยัง

ชพีใหผู้รั้บเหมำ/ผูรั้บเหมำชว่งทีไ่ดรั้บผลกระทบ  

 ในกำรบรหิำรจัดกำรอย่ำงยั่งยนืเพือ่สรำ้งควำมยดืหยุ่นทำงธรุกจิในระยะยำว บรษัิทฯ น ำกลยทุธ ์3 เรือ่ง ที่

ขับเคลื่อนกำรด ำเนินธุรกจิ ไดแ้ก่ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change Strategy) เศรษฐกจิ

หมุนเวยีน (Circular Economy) และกำรสรำ้งคุณค่ำเพื่อสังคม (Creating Social Value) มำจัดท ำกรอบกลยุทธ์

กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืนในระดับองค์กร (Corporate Sustainability Strategy) ผ่ำนกลยุทธ์ 3Cs โดยมี

รำยละเอยีด ดงันี ้

1) กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ (Climate Change Strategy) มุง่สูก่ำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก 

(GHG, Green House Gas) เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในกำรลดอุณหภูมโิลกรอ้น กำรรับมอืกำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภูมอิำกำศ ผ่ำนกระบวนกำรผลติ กำรพัฒนำสนิคำ้และบริกำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ช่วยในกำรลดกำร

ปลดปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก โดยมกีำรด ำเนนิงำน อำท ิโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์บบทุน่ลอยน ้ำ 

กำรเพิ่มประสทิธภิำพกำรใชพ้ลังงำน กำรก ำหนดรำคำคำร์บอนภำยในองคก์ร (Internal Carbon Pricing, 

ICP)  

2) เศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) เพื่อคดิคน้นวัตกรรมในกำรใชท้รัพยำกรใหม้ีประสทิธิภำพ

สงูสดุและน ำของเสยีกลับมำเพิม่มูลค่ำ (turning waste into value) สรำ้งหลักประกันใหม้รีูปแบบกำรผลติ

และกำรบรโิภคทีย่ั่งยนื เป็นเป้ำหมำยหลัก โดยมกีำรด ำเนนิงำน ดังนี้ อำท ิกำรสรำ้งเครอืขำ่ยกำรเก็บรวบรวม 

(Collector Network) เพื่อรวบรวมวัสดุพลำสติกที่ผ่ำนกำรใชง้ำนแลว้จำกกิจกรรมครัวเรือน พำณิชย์ 

อุตสำหกรรม และบริกำรอืน่ๆ หรือ Post-consumer Recycled (PCR) และ Post-industry Recycled (PIR) 

เพือ่ท ำกำรคดัแยกประเภท ตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรรไีซเคลิ  

3) กำรสรำ้งคุณค่ำเพือ่สงัคม (Creating Social Value) กำรสรำ้งผลกระทบเชงิบวก คุณภำพชวีติ และ

ควำมเป็นอยูท่ีด่ใีหก้บัสงัคม ผำ่นโครงกำรควำมรับผดิชอบทำงสงัคม โดยมกีำรด ำเนนิงำน อำท ิกำรศกึษำกำร

ผลติวัตถุดบิส ำหรับอุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุร่วมกับปตท. โครงกำรขำเทยีมพระรำชทำน และ

โครงกำรล ำไทรโยงโมเดล  

 

 

 


