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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 1/2564 

ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 1/2564 

บทสรปุผูบ้รหิาร 

 

 หนว่ย 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2564 1/2563 4/2563 YoY QoQ 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 16.73 17.11 18.12 (2%) (8%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 53,650 48,910 46,693 10% 15% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 48,388 43,617 40,661 11% 19% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 6,965 3,665 6,144 90% 13% 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 13.68 6.82 11.01 101% 24% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 11,967 (3,146) 7,507 480% 59% 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 23.51 (5.84) 13.45 503% 75% 

EBITDA ลำ้นบำท 8,783 (6,436) 3,781 236% 132% 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 5,581 (8,905) 1,608 163% 247% 

 

หมำยเหต ุ: [1] รายไดจ้ากการขาย ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำก (1) ธรุกจิปิโตรเลยีม (2) ธรุกจิปิโตรเคม ี(3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค และ Trading  

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจผุลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 

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

  (3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค และ Trading 

 [3] ก าไรข ัน้ตน้ตามราคาตลาด (Market GIM : USD/bbl) : [(ก ำไรขัน้ตน้ตำมรำคำตลำด/ปรมิำณกำรผลติ)/อัตรำแลกเปลีย่น] 
 

 

ไตรมาส 1/2564 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 4/2563: ในไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธ ิ48,388 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น จำกรำคำขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณขำย

ลดลงรอ้ยละ 6 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมีอัตรำ

กำรกลั่นอยู่ที ่186,000 บำรเ์รลตอ่วัน ลดลง

รอ้ยละ 6 เนื่องจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำม

แผนของหน่วยผลิต ADU 1 ของโรงกลั่น

น ้ำมัน เป็นเวลำ 17 วนั  

บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยู่ที ่6,965 

ลำ้นบำท (13.68 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ  13 มสีำเหตุหลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ัง้ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีสว่นใหญ่ปรับตัวสูงขึน้ 

ขณะทีต่น้ทนุ Crude Premium ปรับตวัเพิม่ขึน้  

ในไตรมำส 1/2564 รำคำน ้ำมันดบิปรับตัวสงูขึน้มำก จำกไตรมำส 4/2563 ทีร่ำคำเฉลีย่ 44.62 เหรียญ

สหรัฐฯตอ่บำรเ์รล เป็น 60.01 เหรยีญสหรัฐฯตอ่บำรเ์รล จำกกำรทีก่ลุม่โอเปกและพันธมติร ยังคงปรับลดก ำลังกำร

ผลติอยำ่งตอ่เนื่อง และซำอดุอิำระเบยีประกำศลดก ำลงักำรผลติน ้ำมันดบิเพิม่เตมิอกี 1 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วนั ประกอบ

กบักำรลดก ำลงักำรผลติของสหรัฐฯจำกเหตกุำรณ์พำยหุมิะในรัฐเท็กซสั ท ำใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธิ

40,661 48,388 

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ

65%

33%

2%

ไตรมาส 4/2563

66%

32%

2%

ไตรมาส 1/2564

หน่วย : ลำ้นบำท 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

และ Trading 

19% 
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รวม 5,002 ลำ้นบำท หรือ 9.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 3,639 ลำ้นบำท จำกไตรมำสก่อน สง่ผลให ้

บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM)  จ ำนวน 11,967 ลำ้นบำท หรือ 23.51 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 ขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำนมจี ำนวน 3,101 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 21 สว่น

ใหญล่ดลงจำกกำรบนัทกึคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรจงูใจจำก หรอืโครงกำร NOAH (New Organization 

with Agile Human) ในไตรมำส 4/2563 ท ำใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษีและค่ำเสือ่มรำคำ (EBITDA) 

จ ำนวน 8,783 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 132  

บรษัิทฯ บันทกึคำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 2,180 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3 และตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 

441 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 110 ลำ้นบำท เทยีบกบัก ำไร

ในไตรมำสกอ่นจ ำนวน 178 ลำ้นบำท และ ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 182 ลำ้น

บำท เทยีบกบัไตรมำสกอ่นทีม่กี ำไร 274 ลำ้นบำท เนือ่งจำกคำ่เงนิบำทออ่นคำ่ โดยบรษัิทฯ มเีงนิกูส้กลุเงนิเหรียญ

สหรัฐฯ จ ำนวน 140 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมำส 1/2564  ขณะทีบ่รษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

น ้ำมันทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิจ ำนวน 548 ลำ้นบำท ลดลง 259 ลำ้นบำท และก ำไรจำกกำรลงทนุ 156 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

29 ลำ้นบำท จำกไตรมำสทีแ่ลว้ โดยบรษัิทฯ มภีำษีเงนิได ้972 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนในไตรมำส 

1/2564 มกี ำไรสทุธ ิ5,581 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,973 ลำ้นบำท  

ไตรมาส 1/2564 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2563 : บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธเิพิ่มขึน้ 

4,771 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 11 โดยมีสำเหตุจำกรำคำขำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิ่มขึน้

ขณะทีป่รมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 4 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมอีัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่186,000 บำรเ์รลตอ่วัน ลดลงรอ้ยละ 1 

Market GIM เพิม่ขึน้ 3,300 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 90 โดยมสีำเหตุจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑส์ว่นใหญ่ปรับตัว

เพิ่มขึน้ เมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ไดรั้บผลกระทบจำกสงครำมรำคำน ้ำมัน และกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ5,002 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ขีำดทุนจำก 

สต๊อกน ้ ำมันสุทธิ 6,811 ลำ้นบำท  ส่งผลให ้Accounting GIM เพิ่มขึ้น 15,113 ลำ้นบำท ขณะที่ค่ำใชจ้่ำย

ด ำเนนิงำนลดลง 294 ลำ้นบำท สง่ผลให ้EBITDA เพิม่ขึน้ 15,219 ลำ้นบำท  

บรษัิทฯ บนัทกึคำ่เสือ่มรำคำลดลง 47 ลำ้นบำท ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธลิดลง 23 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5 

ขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิลดลง 448 ลำ้นบำท ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูส้กลุเงนิ

เหรยีญสหรัฐฯ ลดลง 318 ลำ้นบำท จำกคำ่เงนิบำททีแ่ข็งคำ่ ประกอบกบัมกี ำไรจำกกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันที่

ยังไม่เกดิขึน้จรงิ 548 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ทีม่ขีำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่

เกดิขึน้จรงิ 993 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุเพิม่ขึน้ 107 ลำ้นบำท ขณะที ่บนัทกึภำษีเงนิได ้

จ ำนวน 972 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนมเีครดติภำษีเงนิได ้2,246 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำร

ด ำเนนิงำนในไตรมำส 1/2564 มกี ำไรสทุธ ิ5,581 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ทีม่ผีลขำดทนุสทุธ ิ8,905 

ลำ้นบำท 
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ผลการด าเนนิงาน 

1. ผลการด าเนนิงานตามกลุม่ธุรกจิ 

1.1 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

1.1.1 สถานการณต์ลาดน า้มนั 

สถานการณร์าคาน า้มนัดบิในไตรมาส 1/2564 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 94 ลำ้น

บำร์เรลต่อวัน ลดลง 3 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2563 ที่ 97 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน เนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ท ำใหม้ียอดผูต้ดิเชือ้เพิ่มในอัตรำทีสู่งขึน้ โดยเฉพำะ

ประเทศแถบทวปียโุรป หลำยประเทศจงึกลับมำประกำศใชม้ำตรกำร Lockdown อกีครัง้ ส ำหรับรำคำน ้ำมันดบิดูไบ

เคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบ 50.45 - 68.30 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รำคำเฉลีย่อยู่ที ่60.01 เหรยีญสหรัฐฯตอ่บำรเ์รล 

ปรับเพิม่ขึน้ 15.39 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกไตรมำส 4/2563 ทีม่รีำคำเฉลีย่อยู่ที ่44.62 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล โดยมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรทีก่ลุม่โอเปกและพันธมติร ยังคงปรับลดก ำลังกำรผลติอย่ำงตอ่เนื่องทีร่ะดับ 

7 . 2  ล ้ำ น บ ำ ร์ เ ร ล ต่ อ วั น  แ ล ะ

ซำอดุอิำระเบยีประกำศลดก ำลังกำร

ผลิตน ้ ำมันดิบเพิ่มเติมอีก 1 ลำ้น

บำรเ์รลตอ่วนั ตัง้แตเ่ดอืนกมุภำพันธ ์

ถึง เดือนเมษำยน 2564 รวมถึง

คำดกำรณ์ปรมิำณกำรผลติน ้ำมันดบิ

ของสหรัฐฯ ซึง่รวมถงึ Shale oil มี

แนวโนม้ลดลงมำอยู่ที่  10 ลำ้น

บำร์เรลต่อวัน ในปี 2564 ซึง่ถือว่ำ

อยู่ในระดับทีค่่อนขำ้งต ่ำเมื่อเทียบ

กับช่วงก่อนเกดิ COVID-19 ที่ 13 

ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน อย่ำงไรก็ด ีกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในชว่งตน้ปี ทัง้ในยุโรปและเอเชยี 

สง่ผลใหห้ลำยประเทศก ำหนดมำตรกำรเขม้งวดทำงสงัคมและออกมำตรกำร Lockdown อกีครัง้เพือ่จ ำกัดกำรแพร่

ระบำด ประกอบกับกำรกระจำยวัคซนีในแตล่ะประเทศยังมคีวำมลำ่ชำ้ จงึสง่ผลกระทบกับควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันใน

ระยะสัน้ แต่ในระยะยำวคำดว่ำควำมตอ้งกำรจะปรับตัวดีขึน้เนื่องจำกมีกำรกระจำยของวัคซีนที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี้ 

เหตกุำรณ์เรอืบรรทกุสนิคำ้ขนำดใหญเ่กยตืน้ขวำงคลองสเุอซในชว่งปลำยเดอืนมนีำคมทีผ่่ำนมำพบวำ่ผลกระทบที่

เกดิขึน้สว่นใหญ่จะอยู่ทีเ่รือบรรทุกสนิคำ้ ขณะทีผ่ลกระทบตอ่เรือขนสง่น ้ำมันมไีม่มำกนัก แตก็่สรำ้งควำมผันผวน

ใหก้บัตลำดน ้ำมันในระยะสัน้ 

แนวโนม้ภาวะตลาดน า้มนัดบิในไตรมาส 2/2564 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันมแีนวโนม้สงูขึน้จำกไตรมำส

1/2564 โดยปัจจัยหลักยังคงเกีย่วเนื่องกับกลุ่มโอเปกและพันธมติร และประเทศซำอุดอิำระเบยี ทีม่ีควำมเห็น

ร่วมกันเกี่ยวกับกำรรักษำสมดุลของตลำด โดยจะค่อยๆปรับเพิ่มปริมำณกำรผลติในเดือนพฤษภำคมถงึเดอืน

กรกฎำคมประมำณ 2.1 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน ทัง้นี้อำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมแนวโนม้ของตลำดในอนำคต 

รวมถงึสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในสหรัฐฯทีม่แีนวโนม้คลีค่ลำยมำกขึน้ โดยยอดผูต้ดิเชือ้รำย

ใหม่ในประเทศลดลงอย่ำงตอ่เนื่องและคำดวำ่ประชำกรมำกกวำ่รอ้ยละ 90 จะไดรั้บวัคซนีครบ 2 ครัง้ภำยในเดอืน

เมษำยน อย่ำงไรก็ด ีตลำดยังคงมคีวำมกังวลตอ่กำรตดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศอนิเดยี ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงรวดเร็ว 

โดยมยีอดผูต้ดิเชือ้มำกกวำ่ 300,000 คนตอ่วนั  

10

20

30

40

50

60

70

80

หน่วย : เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บารเ์รล

ราคาเฉลีย่
ไตรมาส 1/2564

60.01

ราคาเฉลีย่ 
ไตรมาส 4/2563 

44.62

68.30

50.45



ผลการด าเนนิงาน 
   

4 

 

ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 1/2564 

สถำนกำรณ์ตลำดน ้ำมันในไตรมำส 2/2564 น่ำจะเป็นชว่งทีต่ลำดเริม่เขำ้สู่สภำวะสมดุล และอำจเขำ้สู่

สภำวะอุปทำนตงึตัว (Tight Supply) ในไตรมำส 3 และไตรมำส 4 หลังจำกทีค่วำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันปรับตัวเพิม่

สงูขึน้จำกกำรฉดีวคัซนีตำ้น COVID-19 ทีเ่พิม่ขึน้ท ำใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิฟ้ืนตวั 

1.1.2 อตัราการใชก้ าลงัการผลติ 

ปิโตรเลยีม 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2564 1/2563 4/2563 YoY QoQ 

น า้มนัดบิน าเขา้กล ัน่  

   ลำ้นบำรเ์รล 16.73 17.11 18.12 (2%) (8%) 

   พันบำรเ์รลตอ่วัน 186 188 197 (1%) (6%) 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ  

 โรงกลั่นน ้ำมัน 86% 87% 92% (1%) (6%) 

 โรงงำน RDCC 113% 93% 90% 20% 23% 

 โรงน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 82% 79% 92% 3% (10%) 

หมำยเหตุ  : ก ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิ 215,000 บำรเ์รลตอ่วัน 

 

ปรมิำณกำรกลั่นน ้ำมันรวมในไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่16.73 

ลำ้นบำรเ์รล คดิเป็น 186,000 บำรเ์รลตอ่วัน (186 KBD) โดยมอีัตรำ

กำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 86 เทยีบกับไตรมำส 4/2563 ซึง่มี

อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 92 ลดลงรอ้ยละ 6 และเมื่อ

เทยีบกับไตรมำส 1/2563 อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 87 

ลดลงรอ้ยละ 1 เนื่องจำกในไตรมำส 1/2564 มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุง

ตำมแผนของหน่วยผลติ ADU 1ของ โรงกลัน่น ้ำมัน เป็นเวลำ 17 วนั ซึง่สำมำรถด ำเนนิกำรไดเ้ร็วกวำ่แผน 2 วนั  

ส ำหรับโรงงำน RDCC ในไตรมำส 1/2564 มอีตัรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 113 เทยีบกบัไตรมำส 

4/2563 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 90 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563  ทีม่ี

อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 93 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 ตำมสถำนกำรณ์ตลำดน ้ำมันเบนซนิและปิโตรเคมีที่

ปรับตวัดขี ึน้  

ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนในไตรมำส 1/2564 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 82 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 92 ลดลงรอ้ยละ 10 เนื่องจำกในไตรมำส 

1/2564 มกีำรหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผน ในขณะทีอ่ัตรำกำรผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ทีม่ี

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 79  

 

 

 

 

 

ในไตรมำส 1/2564 อัตรำกำรใชก้ ำลงั
กำรผลติของโรงกลัน่น ้ำมันอยู่ทีร่อ้ยละ 
86 เทยีบกบัไตรมำส 4/2563 ลดลง 
รอ้ยละ 6 จำกกำรหยดุซอ่มบ ำรุงตำม
แผนของโรงกลัน่น ้ำมัน ADU 1  
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1.1.3 ปรมิาณและมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมส ำหรับ

ไตรมำส 1/2564 มจี ำนวน 31,850 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5,438 ลำ้น

บำท หรอืรอ้ยละ 21 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563 โดยมสีำเหตุ

หลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28  

ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิำณขำยลดลงจำก 

15.71 ลำ้นบำร์เรลเป็น 14.54 ลำ้นบำร์เรล หรือลดลงรอ้ยละ 7 

จำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงโรงกลั่นตำมแผน โดยปรมิำณขำยทีล่ดลง

สว่นใหญม่ำจำกแนฟทำ น ้ำมันเบนซนิ และยำงมะตอย  

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธเิพิม่ขึน้ 1,606 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5 โดยมสีำเหตุ

หลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 9 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิำณกำรขำย

รวมลดลงรอ้ยละ 4 โดยปรมิำณกำรขำยทีล่ดลงสว่นใหญม่ำจำกน ้ำมันดเีซล และแนฟทำ  

1.1.4 สดัสว่นมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมาส 

1/2564 1/2563 4/2563 

Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 66% 34% 64% 36% 63% 37% 

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 52% 48% 34% 66% 43% 57% 

 รวม 64% 36% 60% 40% 60% 40% 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียม มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 64:36 ตำมล ำดับ โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกับทัง้ไตรมำส 

4/2563 และไตรมำส 1/2563 จำกกำรทีบ่รษัิทฯ ไดป้รับกลยุทธท์ำงกำรตลำด โดยมุ่งเนน้ตลำดในประเทศเป็น

หลกั (Domestic First) สว่นใหญก่ำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้จำกน ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเบนซนิ  

ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกส ำหรับไตรมำส 1/2564 สว่นใหญเ่ป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ประเทศกมัพูชำ 

และประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั 

 

 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณการขาย (ลา้นบารเ์รล)  มลูคา่การขาย (ลา้นบาท) 

ไตรมาส  ไตรมาส 

1/2564 1/2563 4/2563  1/2564 1/2563 4/2563 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 12.85 13.42 13.75 
 

 27,228   26,384   22,353  

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.69 1.74 1.96 
 

 4,622   3,860   4,059  

รวม 14.54 15.16 15.71 
 

 31,850   30,244   26,412  

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีม
ในไตรมำส 1/2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 เมือ่
เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำขำย
เฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ  28 ตำมรำคำน ้ำมันดบิ 
ในขณะทีป่รมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 7 จำก
กำรปิดซอ่มบ ำรุงโรงกลัน่ตำมแผน 
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1.1.5 สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 

ราคาเฉลีย่ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2564 1/2563 4/2563 YoY QoQ 

 น ้ำมันดบิดไูบ (USD/bbl) 60.00 50.74 44.62 18% 34% 

น า้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)      

 แนฟทำ – น ้ำมันดบิดไูบ 0.6 (2.9) (1.3) 121% 146% 

 ULG95 - น ้ำมันดบิดไูบ 7.1 6.7 4.1 6% 73% 

 Gas Oil 0.05%S - น ้ำมันดบิดไูบ 4.7 11.0 3.7 (57%) 27% 

 FO 180 3.5%S - น ้ำมันดบิดไูบ (3.5) (7.4) (0.6) 53% (483%) 

น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน (USD/MT)      

500SN - FO 180 3.5%S 777 370 473 110% 64% 

150BS - FO 180 3.5%S 1,011 536 567 89% 78% 

Asphalt - FO 180 3.5%S 23 27 20 (15%) 15% 

 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถดุบิในไตรมาส 1/2564  

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่น า้มนัเชือ้เพลงิกบัราคาน า้มนัดบิดูไบ  

 Naphtha Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่0.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่-1.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 146 เนื่องจำกควำม

ตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้หลังจำกกำรกลับมำเดนิก ำลังกำรผลติของโรงงำน Naphtha Cracker หลังจำกหยุดซ่อมบ ำรุง 

รวมถงึรำคำ LPG ทีอ่ยู่ในระดับสูงจำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิ่มขึน้ในฤดูหนำว ท ำใหผู้ผ้ลติเปลีย่นมำใชแ้นฟทำเป็น

วัตถุดบิในกำรผลติผลติภัณฑปิ์โตรเคมมีำกขึน้ โดยสว่นต่ำงรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ที ่-2.9 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 121  

 ULG95 Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที่ 7.1 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่4.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 73 

จำกปรมิำณกำรผลติทีล่ดลงเนื่องจำกเหตกุำรณ์พำยุหมิะในรัฐเท็กซัสชว่งกลำงเดอืนกมุภำพันธ ์ท ำใหโ้รงกลั่นตอ้ง

หยุดกำรผลติประมำณสองสัปดำห ์  สง่ผลตอ่ปรมิำณน ้ำมันเบนซนิคงคลังลดลงประมำณ 30 ลำ้นบำรเ์รล รวมถงึ

กำรเกดิเหตุไฟไหมท้ี ่Balongan Refinery ประเทศอนิโดนีเซยี ในชว่งปลำยเดอืนมนีำคม โดยสว่นต่ำงรำคำเมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 ที ่6.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6  

 Gas Oil Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันดเีซลกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่4.7 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่3.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 ถงึแมว้่ำรำคำ

น ้ำมันดเีซลปรับตัวเพิม่ขึน้แต่สว่นตำ่งรำคำยังคงอยู่ในระดับต ำ่  เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีย่ังทวี

ควำมรุนแรง โดยเฉพำะในสหรัฐฯ ประเทศแถบยุโรป และอนิเดยี ส่งผลต่อควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมัน JET ลดลง

เนื่องจำกยังมกีำรควบคุมกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศ ท ำใหโ้รงกลั่นปรับลดสัดสว่นกำรผลติน ้ำมัน JET และเพิม่

สัดส่วนกำรผลติน ้ำมันดเีซล ประกอบกับปริมำณกำรผลติทีเ่พิ่มขึน้จำกโรงกลั่นใหม่ทีเ่ริ่มเดนิก ำลังกำรผลติใน
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ประเทศจนีและซำอดุอิำระเบยี ท ำใหเ้กดิสภำวะ Over Supply โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ที ่

11 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 57   

 Fuel Oil Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมันเตำก ำมะถันสูง (HSFO) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที่     

-3.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่-0.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 2.9 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เนื่องจำกควำมตอ้งกำรทีล่ดลงของโรงไฟฟ้ำหลังจำกผ่ำนพน้ฤดหูนำว ขณะทีโ่รงกลั่น

เพิม่อตัรำกำรผลติตำมแนวโนม้คำ่กำรกลั่น (GRM) ทีป่รับตวัสงูขึน้ โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 

ที ่-7.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 53 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่น า้มนัหลอ่ลืน่กบัราคาน า้มนัเตา 

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

อยู่ที ่777 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่473 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 64

เนื่องจำกอปุทำนทีต่งึตัวจำกกำรหยุดซอ่มบ ำรุงของโรงผลติน ้ำมันหล่อลืน่ทั่วภูมภิำคเอเชยี โดยเฉพำะจำกผูผ้ลติ

รำยใหญข่อง เกำหล ีญีปุ่่ น ไตห้วนั อนิเดยี ประกอบกบัควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของภำคกำรขนสง่ โดยสว่นตำ่งรำคำ

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 ที ่370 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 110 

 Asphalt Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำอยูท่ี ่23 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จำกควำมตอ้งกำรทีย่ังมีอย่ำง

ตอ่เนื่องทัง้จำกประเทศ เวยีดนำม มำเลเซยี และไทย ในขณะทีป่รมิำณสนิคำ้ในภูมภิำคยังคงตงึตัวจำกกำรทีโ่รง

กลั่นปรับลดก ำลังกำรผลติตัง้แต่กลำงปี 2563 โดยสว่นต่ำงรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่27 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 15 

1.1.6 ก าไรข ัน้ตน้จากการกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 
1,330 (458) 1,075 น า้มนัเชือ้เพลงิ 

1,319 907 864 น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

2,649 449 1,939 Market GRM 

    

 

 
2.61 (0.85) 1.93 น า้มนัเชือ้เพลงิ 

2.59 1.69 1.55 น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

5.20 0.84 3.48 Market GRM 
 

 
หมำยเหต ุ: *จัดประเภทรำยกำรทำงบัญชใีหมข่อง GRM และ ก ำไร (ขำดทุน) จำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิ

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด 

(Market  GRM) อยูท่ี ่2,649 ลำ้นบำท หรอื 5.20 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 710 ลำ้นบำท หรอื 1.72 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 4/2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกส่วนต่ำงรำคำ

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ ปรับตัวเพิม่ขึน้ ขณะทีต่น้ทนุ Crude 

Premium ปรับเพิม่ขึน้ 1.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 Market GRM เพิม่ขึน้ 

2,200 ลำ้นบำท หรือ 4.36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมสีำเหตุหลักจำกตน้ทุน Crude Premium ปรับลดลง 

2,649 

449 
1,939 

3,570 

(4,928)

947 

6,219 

(4,479)

2,886 

1Q64 1Q63 4Q63*

Accounting GRM

ก าไร (ขาดทนุ) 
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market GRM

5.20 0.84 3.48 

7.02 

(9.16)

1.69 

12.22 

(8.32)

5.17 

1Q64 1Q63 4Q63*

Accounting GRM

ก าไร (ขาดทนุ) 
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market GRM

หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล หน่วย: ลำ้นบำท 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 Market GRM 

เพิม่ขึน้ 710 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตร

มำสกอ่น จำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมสว่นใหญป่รับตวัเพิม่ขึน้ 
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3.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ประกอบกับส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจำก

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

ในไตรมำส 1/2564 กลุ่มปิโตรเลยีมมีก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธ ิ3,570 ลำ้นบำท หรือ 7.02 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล แบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 3,550 ลำ้นบำท และก ำไรจำก Oil Hedging 20 ลำ้นบำท สง่ผล

ใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมีผลก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 6,219 ลำ้นบำท หรือ 

12.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึน้ 3,333 ลำ้นบำท หรือ 7.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำสก่อน และ Accounting GRM ปรับตัวดขี ึน้ 10,698 ลำ้นบำท หรือ 20.54 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 ที ่Accounting GRM มผีลขำดทนุ จ ำนวน 4,479 ลำ้นบำท 

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี

1.2.1 สถานการณต์ลาดปิโตรเคม ี

สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมใีนไตรมาส 1/2564 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมปีรับตัวเพิ่มขึน้ 

โดยมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรทีท่ั่วโลกเริม่ปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 ไดด้ขี ึน้ กำรผ่อนคลำย Lockdown 

ทั่วโลกเป็นระยะๆ รวมถงึกำรกระจำยวัคซนีป้องกัน COVID-19 ในประเทศตำ่งๆ นับวำ่เป็นปัจจัยทีช่ว่ยกระตุน้ภำค

ธุรกจิไดด้ ีโดยเฉพำะในประเทศจนีและภมูภิำคเอเซยีทีส่ำมำรถควบคมุกำรแพร่ระบำดไดด้เีมือ่เทยีบกับภูมภิำคอืน่ 

สง่ผลดตีอ่ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคม ีโดยเฉพำะตลำดผูผ้ลติสนิคำ้อตุสำหกรรมกลุม่เครือ่งใชภ้ำยในบำ้น 

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ ์อำหำรและเครื่องดืม่ อุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละสขุภำพอนำมัย รวมทัง้

อตุสำหกรรมยำนยนต ์ทีท่ยอยกลับเขำ้มำเดนิสำยกำรผลติมำกขึน้ ประกอบกับกำรเลือ่นกำรผลติเชงิพำณิชยข์อง

โรงงำนปิโตรเคมใีนมำเลเซยีจำกเดมิทีค่ำดวำ่จะเริม่ผลติในชว่งครึง่ปีแรกของปีนี้ ท ำใหส้ว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์

โตรเคมโีดยเฉพำะกลุ่มโอเลฟินสแ์ละสไตรีนิกสย์ังคงอยู่ในระดับสงูอย่ำงต่อเนื่อง แมว้ำ่จะมอีุปสรรคในเรื่องของ

ตน้ทนุคำ่ขนสง่ตูค้อนเทนเนอรท์ีอ่ยูใ่นระดับสงู   

แนวโนม้ภาวะตลาดปิโตรเคมใีนไตรมาส 2/2564 ปรมิำณควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมคีำดว่ำจะ

ยังคงอยู่ในระดับสงูใกลเ้คยีงกับไตรมำสทีผ่่ำนมำ จำกกำรทีต่ลำดหลักอย่ำงประเทศจนีมกีำรผลติและกำรสง่ออก

เพิม่ขึน้ โดยไตรมำส 1/2564 GDP ของประเทศจนีปรับตัวสงูขึน้ถงึรอ้ยละ 18.3 เมือ่เทยีบกับไตรมำสแรกของปี 

2563 เป็นผลจำกยอดกำรส่งออกที่เพิ่มขึ้นหลังจำกที่โรงงำนต่ำงๆ ในประเทศจีนไดก้ลับมำผลิตสนิคำ้อีก

ครัง้ สง่ผลใหแ้นวโนม้ตลำดในภูมภิำคอำเซยีนกลับมำเตบิโตไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ก ำลังกำรผลติใหม่ที่

อำจเพิม่ขึน้เป็นปัจจัยทีต่อ้งจับตำมอง ทัง้นี้ ตลำดยังคงตอ้งเฝ้ำดูกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่

ปัจจบุนัมผีูต้ดิเชือ้ทัว่โลกมำกกวำ่ 136 ลำ้นรำย โดยเฉพำะในประเทศอนิเดยี นับวำ่เป็นกำรขยำยตัวเพิม่ขึน้ถงึ 3.5 

เท่ำเมื่อเทยีบกับในไตรมำส 4/2563 ท ำใหเ้กดิกำรปรับตัวเขำ้สู่โลกยุคใหม่กับพฤตกิรรมกำรบริโภคยุค New 

Normal ซึ่งกลับเป็นผลดีต่อควำมตอ้งกำรผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์ และกลุ่ม สไตรีนิกส์ นอกจำกนี้ กำร

แพร่กระจำยของวัคซีน รวมถึงนโยบำยอัดฉีดเงินสนับสนุนทำงเศรษฐกจิ และกำรออกมำตรกำรกระตุน้และ

สนับสนุนภำคกำรผลติจำกภำครัฐ เป็นอกีปัจจัยหลกัทีม่คีวำมส ำคญัตอ่ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคม ี 
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1.2.2 ก าลงัการผลติปิโตรเคม ี

 ปิโตรเคม ี
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2564 1/2563 4/2563 YoY QoQ 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ   

กลุม่โอเลฟินส ์ 90% 95% 97% (5%) (7%) 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์ 102% 94% 103% 8% (1%) 

ในไตรมำส 1/2564 อตัรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 90 เทยีบกับไตร

มำส 4/2563 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 97 ลดลงรอ้ยละ 7 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ทีม่ี

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 95 ลดลงรอ้ยละ 5 เนือ่งจำกในไตรมำส 1/2564 โรงงำนผลติโอเลฟินสห์ยุด

ซอ่มบ ำรุงตำมแผน 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิสใ์นไตรมำส 1/2564 มอีตัรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 102 เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2563 ทีม่ีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 103 ลดลงรอ้ยละ 1 ขณะทีเ่มื่อเทยีบกับไตรมำส 

1/2563 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 94 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เนื่องจำกในไตรมำส 1/2563 มกีำรหยุด

ซอ่มบ ำรุงตำมแผนของโรงงำน PS ประมำณ 2 สปัดำห ์ 

1.2.3 ปรมิาณและมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณการขาย (พนัตนั)  มลูคา่การขาย (ลา้นบาท) 

ไตรมาส  ไตรมาส 

1/2564 1/2563 4/2563  1/2564 1/2563 4/2563 

กลุม่โอเลฟินส ์ 264 274 259 
 

 9,528   8,090   8,286  

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์  180   155   181  
 

 5,958   4,407   5,141  

รวม 444 429 440 
 

 15,486   12,497   13,427  

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีีรำยได ้

จำกกำรขำยสุทธิ 15,486 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2,059 ลำ้นบำท 

หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตุ

หลกัจำกรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 จำกสถำนกำรณ์รำคำ

ตลำดทีป่รับเพิม่ขึน้ และปรมิำณขำยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 สว่น

ใหญ่จำกผลติภัณฑ์เม็ดพลำสตกิ PP และ HDPE ในกลุ่มโอ

เลฟินส ์และผลติภัณฑ ์มกิซไ์ซลนี ในกลุม่อะโรเมตกิส ์

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธเิพิม่ขึน้ 2,989 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 24  โดยมสีำเหตุจำกรำคำขำยของผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 ตำมรำคำวัตถุดบิทีป่รับสูงขึน้ และ

ปรมิำณขำยเพิม่ขึน้ 15,000 ตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3  

 

 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธรุกจิ 

ปิโตรเคมใีนไตรมำส 1/2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

15 เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำ

เฉลีย่ของผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 14 และ

ปรมิำณขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 
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1.2.4 สดัสว่นมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ไตรมาส 

1/2564 1/2563 4/2563 

Local Export Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 64% 36% 63% 37% 68% 32% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์ 48% 52% 44% 56% 46% 54% 

 รวม 58% 42% 56% 44% 60% 40% 

สดัสว่นมูลคำ่กำรขำยผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเคมสี ำหรับไตรมำส 1/2564 มสีดัสว่นกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 58:42 โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 2 จำกไตรมำสกอ่น โดยสว่นใหญ่ลดลง

จำกผลติภัณฑ ์Butadiene ในกลุ่มโอเลฟินส ์รวมถงึผลติภัณฑม์ิกซ์ไซลนี ในกลุ่มอะโรเมตกิสแ์ละสไตรีนิกส ์

ในขณะที ่เมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2563 สัดส่วนกำรขำยในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำก

ผลติภัณฑเ์ม็ดพลำสตกิ PP ในกลุม่โอเลฟินส ์รวมถงึกลุม่สไตรนีกิสท์กุผลติภัณฑ ์

ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกสว่นใหญใ่นไตรมำส 1/2564 เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ฮอ่งกง และประเทศ

อนิโดนเีซยี ตำมล ำดบั 

1.2.5 สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมแีละวตัถดุบิ 

ราคาเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2564 1/2563 4/2563 YoY QoQ 

แนฟทำ  557 440 408 27% 37% 

โอเลฟินส ์      

เอทลินี - แนฟทำ 401 240 460 67% (13%) 

HDPE –เอทลีนี 303 315 227 (4%) 33% 

HDPE – แนฟทำ  704   555  687 27% 2% 

โพรพลินี– แนฟทำ 430 347 479 24% (10%) 

PP – โพรพลินี 363 180 260 102% 40% 

PP – แนฟทำ 793 527 739 50% 7% 

อะโรเมตกิส ์      

เบนซนี - แนฟทำ 196 174 121 13% 62% 

โทลอูนี - แนฟทำ 76 123 26 (38%) 192% 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 110 148 49 (26%) 124% 

สไตรนีกิส ์      

SM - แนฟทำ 567 367 546 54% 4% 

ABS - แนฟทำ  1,780   892   1,627  100% 9% 

PS (GPPS) - แนฟทำ 1,021 678 975 51% 5% 
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สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิในไตรมาส 1/2564 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัราคาแนฟทา 

 HDPE Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำอยู่ที ่704 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อ

เทยีบกบัไตรมำส 4/2563 อยูท่ี ่687 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 จำกควำมตอ้งกำรในกลุม่บรรจุภัณฑท์ี่

ยังอยูใ่นระดับสงูจำกพฤตกิรรม Work From Home รวมถงึควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งฤดรูอ้นของผลติภัณฑ ์PE 

Pipe grade ส ำหรับงำนโครงกำรกอ่สรำ้งและสำธำรณูปโภค โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่

555 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 

 PP Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่793 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่739 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 ตำมควำมตอ้งกำรผลติภัณฑท์ีอ่ยู่ในระดับสงู

อย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มเวชภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑเ์พื่อธุรกจิ Food Delivery ประกอบกับอุปทำนตงึตัวจำกกำรหยุด

ซ่อมบ ำรุงในภูมภิำคเอเชยี โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่527 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่อะโรเมตกิสก์บัราคาแนฟทา 

 TOL Spread และ MX Spread เพิม่ข ึน้ ในไตรมำส 1/2564 สว่นตำ่งรำคำโทลูอนีกับแนฟทำ

อยูท่ี ่76 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั และมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำอยู่ที ่110 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับไตร

มำส 4/2563 รอ้ยละ 192 และ รอ้ยละ 124 ตำมล ำดับ จำกสภำวะ short supply จำกกำรหยุดผลติของโรงงำนปิ

โตรเคมหีลำยแห่งในญีปุ่่ นและสหรัฐฯ โดยสว่นต่ำงรำคำโทลูอนีกับแนฟทำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่

123 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 38 และสว่นตำ่งรำคำมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 

อยูท่ี ่148 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนัลดลงรอ้ยละ 26  

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลสีไตรนีกิสก์บัราคาแนฟทา 

 ABS Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำ ABS กับแนฟทำอยู่ที่ 1,780 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อ

เทยีบกับไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่1,627 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เนื่องจำกมกีำรปิดซอ่มบ ำรุงตำม

แผนของโรงงำนปิโตรเคม ีประกอบกับควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของกลุม่ยำนยนต ์กลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ อปุกรณ์เพือ่

สขุภำพ รวมทัง้เครื่องใชภ้ำยในบำ้น เครื่องใชใ้นครัวเรือน และ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยสว่นต่ำงรำคำเมื่อ

เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 อยูท่ี ่892 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 100 
 

 PS Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่1,021 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 4/2563 อยู่ที ่975 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เนื่องจำกรำคำผลติภัณฑท์ีป่รับตัวเพิม่ขึน้ 

จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกพฤตกิรรม Work From Home โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตร
มำส 1/2563 อยูท่ี ่678 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 51 
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1.2.6 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติ (Product to Feed : PTF) 

 

 

 

1,907 1,847 2,002 กลุม่โอเลฟินส ์

1,679 656 1,530 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีกิส ์

3,586 2,503 3,532 Market PTF 
 

 

3.75 3.44 3.58 กลุม่โอเลฟินส ์

3.29 1.22 2.74 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีกิส ์

7.04 4.66 6.32 Market PTF 
 

   

หมำยเหต ุ: *จัดประเภทรำยกำรทำงบัญชใีหมข่อง PTF และ ก ำไร (ขำดทุน) จำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิ

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำร

ผลติตำมรำคำตลำดของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี(Market PTF) อยู่

ที ่3,586 ลำ้นบำท หรอื 7.04 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 

54 ลำ้นบำท หรอื 0.72 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสก่อน และเพิ่มขึน้ 1,083 ลำ้นบำทหรือ 2.38 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 เนื่องจำกสว่น

ตำ่งรำคำผลติภัณฑก์บัวตัถดุบิสว่นใหญ่ปรับตัวเพิม่ขึน้  

ในไตรมำส 1/2564 กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมมีกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 1,432 ลำ้นบำท หรอื 2.81 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล สง่ผลใหธ้รุกจิปิโตรเคมมีกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยูท่ี ่5,018 ลำ้นบำท 

หรอื 9.85 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 1,070 ลำ้นบำท หรอื 2.78 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2563 และเพิม่ขึน้ 4,398 ลำ้นบำท หรอื 8.69 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,586 
2,503

3,532 

1,432 

(1,883)

416 

5,018 

620 

3,948 

1Q64 1Q63 4Q63*

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อคน ้ามันสทุธิ

Market PTF

7.04 
4.66 

6.32 

2.81 

(3.50)

0.75 

9.85 

1.16 

7.07 

1Q64 1Q63 4Q63*

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อคน ้ามันสทุธิ

Market PTF

หน่วย: ล้านบาท หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

 

ไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF  

อยู่ที ่3,586 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 54 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนื่องจำกสว่นตำ่ง

รำคำของผลติภัณฑปิ์โตรเคมกีับวตัถดุบิสว่น

ใหญป่รับตวัเพิม่ขึน้
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1.3 กลุม่ธุรกจิสาธารณูปโภค และ Trading 

ก าลงัการผลติและรายไดจ้ากการขาย 

 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2564 1/2563 4/2563 YoY QoQ 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ 

ไฟฟ้ำ 73% 71% 71% 2% 2% 

ไอน ้ำ 61% 66% 64% (5%) (3%) 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 

ไฟฟ้ำ  509   505  495 1% 3% 

ไอน ้ำ  251   308  271 (19%) (7%) 

สำธำรณูปโภคอืน่ๆ  61   63  56 (3%) 9% 

รวมรายไดจ้ากการขายกลุม่
สาธารณูปโภค 

821 876 822 (6%) (0.1%) 

Trading  230  -  - 100% 100% 

รวมรายไดท้ ัง้ส ิน้ 1,051 876  822  20% 28% 

 

อตัราการผลติไฟฟ้าและไอน า้ ในไตรมำส 1/2564 มอีัตรำกำรผลติไฟฟ้ำคดิเป็นรอ้ยละ 73 เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 2 จำกไตรมำส 4/2563 และไตรมำส 1/2563 ส ำหรับอัตรำกำรผลติไอน ้ำในไตรมำส 1/2564 อยู่ทีร่อ้ยละ 

61 ลดลงรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2563  และลดลงรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 เนื่องจำก

ลกูคำ้ในกลุม่เขตประกอบกำรอตุสำหกรรมหยดุผลติเพือ่ซอ่มบ ำรุงในไตรมำส 1/2564 

รายไดจ้ากการขายกลุม่ธุรกจิสาธารณูปโภคและ Trading  

ในไตรมำส 1/2564 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจำกกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคอยู่ที่ 821 ลำ้นบำท 

ใกลเ้คยีงกบัไตรมำส 4/2563  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยจำกกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคลดลง 55 ลำ้นบำท หรือ

รอ้ยละ 6 โดยมสีำเหตหุลกัจำกรำคำขำยเฉลีย่และปรมิำณกำรขำยไอน ้ำลดลง  

นอกจำกนี ้ในไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยกลุม่ธรุกจิ Trading อยูท่ี ่230 ลำ้นบำท โดย

หลักมำจำกรำยไดจ้ำกบรษัิท ไอพอลเิมอร ์จ ำกัด (iPolymer) ซึง่เป็นบรษัิททีด่ ำเนนิธุรกจิซือ้ขำยสนิคำ้ผลติภัณฑ์

เม็ดพลำสตกิและเคมภีัณฑผ์่ำนระบบ E-Commerce ในประเทศไทย 
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2. ผลการด าเนนิงานรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยส ำหรับไตรมำส 1/2564 

 

หมำยเหต ุ: [1] รำคำตลำดถัวเฉลีย่ของน ้ำมันดบิรวมซึง่ใชใ้นกระบวนกำรผลติ 

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

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจุผลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 

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

  (3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค และ Trading 

  [4] ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยทีด่นิ คำ่บรกิำรท่ำเรอื คำ่เชำ่ถังบรรจุสนิคำ้ และอืน่ๆ 

 [5] ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิไมร่วมก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 

1/2564 1/2563 4/2563 1/2564 1/2563 4/2563

อตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 30.43        31.45         30.78        

ปรมิาณน ้ามนัดบิน าเขา้กลั่น (ลา้นบารเ์รล) 16.73        17.11         18.12        

ราคาน ้ามนัดบิถัวเฉลีย่ (เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบารเ์รล) 
(1) 61.62        56.05         45.18        

รายไดจ้ากการขาย 
(2) 53,650      48,910       46,693      105.38      90.89       83.72      

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ
(3) 48,388      43,617       40,661      95.05        81.06       72.90      

ตน้ทนุวัตถดุบิตามราคาตลาด (41,423)     (39,952)      (34,517)     (81.37)      (74.24)     (61.89)     

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 6,965      3,665       6,144      13.68      6.82       11.01    

ก าไร (ขาดทนุ) จากสต๊อกน ้ามนั 4,982        (4,461)        1,614        9.79          (8.29)       2.89        

ค่าเผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) -            (2,673)        -            -           (4.97)       -          

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามนัทีเ่กดิขึน้จรงิ 20             323            (251)          0.04          0.60         (0.45)       

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกสต๊อกน ำ้มนัสทุธิ 5,002      (6,811)      1,363      9.83        (12.66)   2.44      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 11,967    (3,146)      7,507      23.51      (5.84)     13.45    

รายไดอ้ืน่ๆ 
(4) 436           439            573           0.86          0.82         1.03        

ค่าใชจ้่ายในการขาย (519)          (335)           (356)          (1.02)        (0.62)       (0.64)       

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 11,884    (3,041)      7,724      23.35      (5.64)     13.84    

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน (3,101)       (3,395)        (3,943)       (6.09)        (6.31)       (7.07)       

EBITDA 8,783      (6,436)      3,781      17.26      (11.95)   6.77      

ค่าเสือ่มราคา (2,180)       (2,227)        (2,241)       (4.28)        (4.14)       (4.02)       

EBIT 6,603      (8,663)      1,540      12.98      (16.09)   2.75      

ตน้ทนุทางการเงนิสุทธ ิ
(5) (441)          (464)           (472)          (0.87)        (0.86)       (0.85)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการท าสัญญาอนุพันธ์ทางการเงนิ (110)          (558)           178           (0.22)        (1.04)       0.32        

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นจากเงนิกู ้ (182)          (500)           274           (0.36)        (0.93)       0.49        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามนัทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 548           (993)           807           1.08          (1.85)       1.45        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายทรัพยส์นิ (10)            (4)               (472)          (0.02)        (0.01)       (0.85)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 156           49              127           0.31          0.09         0.23        

ค่าใชจ้่ายอืน่ (1)              (10)             (1)              (0.00)        (0.02)       (0.00)       

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธกิ่อนภำษเีงนิได้ 6,563      (11,143)   1,981      12.90      (20.71)   3.54      

ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล (972)          2,246         (365)          (1.91)        4.17         (0.65)       

ก าไร (ขาดทนุ)ในส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (10)            (8)               (8)              (0.02)        (0.01)       (0.01)       

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธิ 5,581      (8,905)      1,608      10.97      (16.55)   2.88      

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.27        (0.44)        0.08        

ไตรมำส ไตรมำส

ลำ้นบำท เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รล
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2.1 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติตามราคาตลาด (Market Gross Integrated Margin) 

 

หมำยเหต ุ: *จัดประเภทรำยกำรทำงบัญชใีหมข่อง GRM และ PTF 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยู่ที ่6,965 

ลำ้นบำท หรือ 13.68 เหรียญสหรัฐ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 821 ลำ้นบำท หรือ 2.67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่

เทยีบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑส์่วนใหญ่ปรับตัวสงูขึน้ ขณะทีต่น้ทุน Crude Premium 

ปรับเพิม่ขึน้ 1.05 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2563 Market GIM ที่ 3,665 ลำ้นบำท หรือ 6.82 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล

เพิ่มขึน้ 3,300 ลำ้นบำท หรือ 6.86 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมีสำเหตุหลักจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมทีีป่รับเพิม่ขึน้ ประกอบกบัตน้ทนุ Crude Premium ปรับลดลง 3.70 เหรยีญสหรัฐฯ 
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2.2 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติทางบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

 ในไตรมำส 1/2564 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 11,967 

ลำ้นบำท หรือ 23.51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 4,460 ลำ้นบำท หรือ 10.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

จำกไตรมำสก่อน  โดยมีสำเหตุหลักจำกก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธเิพิ่มขึน้ 3,639 ลำ้นบำท หรือ 7.39 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยในไตรมำส 1/2564 มกี ำไรจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธจิ ำนวน 5,002 ลำ้นบำท หรอื 9.83 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 4,982 ลำ้นบำท หรอื 9.79 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล และ

ก ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิจ ำนวน 20 ลำ้นบำท หรอื 0.04 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รวมทัง้ 

Market GIM เพิม่ขึน้ 821 ลำ้นบำท หรอื 2.67 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ที ่Accounting GIM มผีลขำดทนุอยู่ที ่3,146 ลำ้นบำท หรอื 5.84 เหรยีญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล Accounting GIM ปรับตัวดีขึ้น 15,113 ลำ้นบำท หรือ 29.35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เนื่องจำกในไตรมำส 1/2564 มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิจ ำนวน 5,002 ลำ้นบำท หรอื 9.83 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล เทยีบกับไตรมำส 1/2563 มขีำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธจิ ำนวน 6,811 ลำ้นบำท หรือ 12.66 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับเพิม่ขึน้ 11,813 ลำ้นบำท หรอื 22.49 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบกับ Market GIM 

เพิม่ขึน้ 3,300 ลำ้นบำท หรอื 6.86 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

2.3 รายไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเรือและถังบรรจุผลติภัณฑ ์และบรกิำรอืน่ๆ โดยใน 

ไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่ จ ำนวน 436 ลำ้นบำท ลดลง 137 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น โดยมี

สำเหตหุลักจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรท่ำเรือ และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรถังบรรจุภัณฑล์ดลง ประกอบกับกำร

ปรับรำยกำร (reclassified) รำยไดข้องบรษัิท ไอพอลเิมอร ์จ ำกดั (iPolymer) รวมเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยของธุรกจิ 

Trading ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 รำยไดอ้ืน่ลดลง 3 ลำ้นบำท 

2.4 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 3,101 ลำ้นบำท ลดลง 842 ลำ้น

บำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น สว่นใหญล่ดลงจำกคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 คำ่ใชจ้ำ่ย
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ในกำรด ำเนินงำนลดลง 294 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ลดลงจำกค่ำทีป่รึกษำ ค่ำเช่ำ และค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ จำกกำรใช ้

มำตรกำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ย 

2.5 คา่เสือ่มราคา 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มคีำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 2,180 ลำ้นบำท ลดลง 61 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสกอ่น และลดลง 47 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 สว่นใหญล่ดลงจำกทรัพยส์นิทีค่รบอำยุกำรคดิ

ค ำนวณคำ่เสือ่มรำคำแลว้  

2.6 ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ ิ

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 1/2564 มจี ำนวน 441 ลำ้นบำท ลดลง 31 ลำ้นบำท  เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสกอ่น และลดลง 23 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2563 จำกอตัรำดอกเบีย้เงนิกูท้ีป่รับลดลง  

2.7 ก าไร (ขาดทนุ) จากตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มผีลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

สว่นใหญข่ำดทนุจำก CCS ทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ จ ำนวน 133 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรจำก IRS 21 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำส 4/2563 ทีม่กี ำไรจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 178 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2563 มผีลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิจ ำนวน 558 ลำ้นบำท  

2.8 ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นจากเงนิกู ้

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มผีลขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น 182 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส

กอ่นทีม่กี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 274 ลำ้นบำท เนือ่งจำกคำ่เงนิบำทออ่นคำ่ลงจำกสิน้ปี 2563 ที ่30.21 บำทตอ่

เหรยีญสหรัฐฯ มำปิดที ่31.51 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ ในไตรมำส 1/2564 ขณะทีใ่นไตรมำส 1/2563 มผีลขำดทนุ

จำกอัตรำแลกเปลีย่น 500 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 

จ ำนวน 140 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

2.9 ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน า้มนัทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ บันทกึผลก ำไรทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน เพื่อ

ป้องกันควำมเสีย่งจำกกำรผันผวนของรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ ์จ ำนวน 548 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตหุลักจำก

รำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน ลดลง 259 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 

บนัทกึผลขำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิจ ำนวน 993 ลำ้นบำท 

2.10 ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหนา่ยทรพัยส์นิ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มผีลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพยส์นิจ ำนวน 10 ลำ้นบำท 

ลดลง 462 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 4/2563 เนื่องจำกในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ บันทกึรับรูก้ำรดอ้ยค่ำจำกกำร

ชะลอโครงกำร Maximum Aromatics (MARS) 

2.11 ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทุนจ ำนวน 156 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 29 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับไตรมำสก่อน และเพิม่ขึน้ 107 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 สว่นใหญ่เกดิจำกสว่นแบ่งก ำไร

จำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ 
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2.12 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

ส ำหรับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ บนัทกึภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ ำนวน 972 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 607 ลำ้นบำท

เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 ทีบ่ันทกึเครดติภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจ ำนวน 2,246 

ลำ้นบำท เนือ่งจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวดขี ึน้ 
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ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรพัย ์

 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 172,720 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

2563 จ ำนวน 770 ลำ้นบำท เป็นผลจำก 

 ลกูหนีก้ารคา้: เพิม่ขึน้ 523 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2563 สว่นใหญจ่ำกรำคำขำย 

ปรับเพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิ ลกูหนีก้ำรคำ้สว่นใหญข่องบรษัิทฯ ช ำระหนีต้ำมก ำหนด โดยบรษัิทฯ มนีโยบำยกำร

ใหส้นิเชือ่กำรคำ้ (credit term) อยู่ที ่7 - 120 วัน ทัง้นี้ ลกูหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 3 เดอืน ณ วันที ่

31 มนีำคม 2564 มจี ำนวน 31 ลำ้นบำท คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 0.31 ของลกูหนีก้ำรคำ้ทัง้หมด โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คำ่

เผือ่หนีส้งสยัจะสญูไวจ้ ำนวน 30 ลำ้นบำท ทัง้นี ้บรษัิทฯ มรีะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 1/2564 อยูท่ี ่17 

วนั ลดลง 4 วนั เมือ่เทยีบกบัปี 2563  

ลกูหนีก้ำรคำ้แบง่ตำมระยะเวลำกำรถงึก ำหนดช ำระไดด้งันี ้

 ไตรมาส 1/2564 
 

2563 

(หน่วย : ลำ้นบำท) กจิการอืน่ กจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

รวม  กจิการอืน่ กจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

รวม 

ยังไมค่รบก ำหนด 6,904 2,809 9,713  5,272 3,628 8,900 

เกนิก ำหนดช ำระ 206 260 466  744 12 756 

- นอ้ยกวำ่ 3 เดอืน 175 260 435  714 12 726 

- เกนิกวำ่ 3 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน 3 - 3  2 - 2 

- เกนิกวำ่ 12 เดอืน 28 - 28  28 - 28 

รวม 7,110 3,069 10,179  6,016 3,640 9,656 

หัก คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู (30) - (30)  (30) - (30) 

 รวมลกูหนีก้ารคา้ 7,080 3,069 10,149  5,986 3,640 9,626 

 สนิคา้คงเหลอื: เพิม่ขึน้ 5,824 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 28 เนือ่งจำกรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ์

ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 ตำมสถำนกำรณ์รำคำตลำด โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่อยู่ที ่48 วัน ลดลงจำกปี 2563 

จ ำนวน 1 วนั 

127,441 130,120 

8,136 
12,576 

26,993 21,169 

10,149 9,626 

80,031 75,665 

4,951 5,169 

61,820 61,932 

6,149 6,741

17,569 23,983
2,200

172,720 

ลกูหนีก้ำรคำ้ เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 

173,491 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 

เงนิกูย้มืระยะยำว  
(รวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สนิคำ้คงเหลอื 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

0.4% 
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 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่: ลดลง 4,440 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 37 สว่นใหญ่เกดิจำกเงนิสดและ

เงนิฝำกธนำคำรลดลง 4,353 ลำ้นบำท  

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน: ลดลง 2,677 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 สำเหตหุลักจำกสนิทรัพยถ์ำวร

และอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุลดลง 1,736 ลำ้นบำท สว่นใหญล่ดลงจำกคำ่เสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้ สนิทรัพย์

ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชลีดลง 953 ลำ้นบำท  

หนีส้นิ 

ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 92,688 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

จ ำนวน 5,136 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5 เนือ่งจำก 

 เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ: เพิ่มขึน้ 2,200 ลำ้นบำท เพื่อน ำมำใชห้มุนเวียนใน

กจิกรรมด ำเนนิงำน 

 เจา้หนีก้ารคา้: ลดลง 6,414 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 27 เนือ่งจำกปรมิำณน ้ำมันดบิคำ้งจ่ำยลดลง 

ในขณะทีร่ำคำน ้ำมันดบิปรับเพิม่ขึน้ตำมสถำนกำรณ์รำคำตลำด โดยระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลีย่อยู่ที ่41 วนั ลดลงจำก

ปี 2563 จ ำนวน 10 วนั  

 หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่: ลดลง 592 ลำ้น

บำท หรือรอ้ยละ 9 ส่วนใหญ่จำกโบนัสคำ้งจ่ำย

ลดลง 786 ลำ้นบำท เจำ้หนีอ้ืน่ลดลง 738 ลำ้นบำท 

และหนี้สนิจำกสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงินลดลง 

341 ลำ้นบำท ในขณะทีเ่พิม่ขึน้จำกเงนิปันผลจ่ำย 

1,225 ลำ้นบำท  

 เงนิกูย้มืระยะยาวรวมสว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี: ลดลง 112 ลำ้นบำท ส่วน

ใหญ่จำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับสถำบันกำรเงนิ

ที่ถึงก ำหนดช ำระ 300 ลำ้นบำท ในขณะที่บันทกึ

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 182 ลำ้นบำท 

รายละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยาว สรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 
31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 18,874 18,873 1  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 4,390 4,207 183  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 38,556 38,852 (296)  

 รวม 61,820 61,932 (112)  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (14,835)  (13,335)  (1,500)  

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ 46,985 48,597 (1,612)  

หมายเหต ุ:  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 บริษัทฯ มีสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตน้และอัตรำดอกเบี้ยสกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินเหรียญ

 สหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) จ ำนวน 110 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ  

6,146 6,945 7,372 7,501 
10,592 

1,254 1,254 1,254 

628 
6,890 1,998 1,998 

7,988 13,036 
10,197 10,624 8,755 

19,208 

2564 2565 2566 2567 >2567

กราฟแสดงก าหนดช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : เงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564
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 หนีส้นิไมห่มุนเวยีนอืน่: ลดลง 218 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 80,031 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 จ ำนวน 4,366 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธ ิ5,581 ลำ้นบำท ในขณะที่

ลดลงจำกเงนิปันผลจำ่ย 1,225 ลำ้นบำท  

งบกระแสเงนิสด         

  ม.ค. – ม.ีค. 64 ม.ค. – ม.ีค. 63 

1 EBITDA 8,783 (6,436) 

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน (14,016) 11,731 

3 เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (5,233)  5,295 

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (486) (1,368) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 1,366  5,310  

6 เงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง) (4,353)  9,237  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด 8,851  3,036  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 4,498  12,273  

ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 4,498 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดสทุธิ

ลดลง 4,353 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมด าเนนิงาน 5,233 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแส

เงนิสดลดลงประกอบดว้ย สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 5,866 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้เพิม่ขึน้ 442 ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้

ลดลง 6,422 ลำ้นบำท เจำ้หนี้อืน่ลดลง 961 ลำ้นบำท และโบนัสคำ้งจ่ำยลดลง 786 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำร

หลกัทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ประกอบดว้ย ก ำไรกอ่นหักคำ่เสือ่มรำคำ ภำษีและดอกเบีย้จำ่ย (EBITDA) จ ำนวน 

8,783 ลำ้นบำท และเงนิรับลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้เพิม่ขึน้ 565 ลำ้นบำท  

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 486 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยซือ้สนิทรัพย์

ถำวรและอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ   

 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,366 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดรับจำกเงนิ

กูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ จ ำนวน 2,200 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีระแสเงนิสดใชไ้ปเพือ่จ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะ

ยำว 300 ลำ้นบำท และจำ่ยช ำระดอกเบีย้เงนิกูย้มื 491 ลำ้นบำท  
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 1/2564 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 หนว่ย 

ไตรมาส 

1/2564 1/2563 4/2563 

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร     

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 16.37 (13.16) 8.10 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 10.40 (18.21) 3.44 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ บำท/หุน้ 0.27 (0.44) 0.08 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % 28.73 (45.63) (7.75) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง      

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 1.11 0.77 0.98 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.36 0.35 0.42 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ      

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.75 0.74 0.71 

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ 1.61 (2.13) 11.64 

หมายเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  

สภาพคลอ่งและโครงสรา้งเงนิทนุ 

 อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 1/2564 เท่ำกับ 1.11 เท่ำ เพิ่มขึน้ 0.13 เท่ำ เมื่อเทยีบกับไตรมำส  

4/2563 ที ่0.98 เทำ่ เนื่องจำกสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ ประกอบกับเจำ้หนี้กำรคำ้ลดลง โดยบรษัิทฯ ม ีสภำพคลอ่ง

อยู่ในระดับทีเ่พยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธุรกจิ ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มอีัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธิ

ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ อยูท่ี ่0.75 เทำ่ เพิม่ขึน้ 0.04 เทำ่ เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2563 ที ่0.71 เทำ่ เนือ่งจำกเงนิสด

ลดลง ขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธใินไตรมำส 1/2564 ทัง้นี้ บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนี้สนิไดต้ำม

ก ำหนดและสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 

หมายเหต:ุ   

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ = ขำย/ลกูหนีก้ำรคำ้กอ่นหนีส้งสยัจะสญู (เฉลีย่) 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 365/อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื = ตน้ทนุขำย/สนิคำ้คงเหลอื (เฉลีย่) 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ = 365/อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้ = ตน้ทนุขำย/เจำ้หนีก้ำรคำ้ (เฉลีย่) 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ = 365/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 (เฉลีย่)/EBITDA 

 


