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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 

ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 

บทสรปุผูบ้รหิาร  
 

 หนว่ย 

ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 

2/2564 2/2563 1/2564 YoY QoQ 2564 2563 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 17.65 17.18 16.73 3% 5% 34.39 34.29 0.3% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 62,003 35,529 53,650 75% 16% 115,653 84,439 37% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 56,858 30,370 48,388 87% 18% 105,246 73,987 42% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 8,727 4,669 6,965 87% 25% 15,692 8,334 88% 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 15.68 8.46 13.68 85% 15% 14.73 7.64 93% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 12,234 4,758 11,967 157% 2% 24,201 1,612 1,401% 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 21.98 8.63 23.51 155% (7%) 22.72 1.48 1,435% 

EBITDA ลำ้นบำท 8,895 1,505 8,783 491% 1% 17,678 (4,932) 458% 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 4,574 (411) 5,581 1,213% (18%) 10,155 (9,316) 209% 

 

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

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจผุลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 

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

  (3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

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

 

ไตรมาส 2/2564 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2564: ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธ ิ56,858 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น จำกรำคำขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิ่มขึน้ และปริมำณขำย

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมีอัตรำ

กำรกลั่นอยู่ที่  194,000 บำร์ เ รลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร อ้ยละ 4 เนื่องจำกในไตรมำส 

1/2564 มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของ

หน่วยผลติ ADU 1 ของโรงกลั่นน ้ำมัน เป็น

เวลำ 17 วนั  

บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยู่ที ่8,727 

ลำ้นบำท (15.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) เพิ่มขึน้รอ้ยละ  25 มีสำเหตุหลักจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ัง้

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญป่รับตวัสงูขึน้ ขณะทีต่น้ทนุ Crude Premium ปรับตวัเพิม่ขึน้  

ในไตรมำส 2/2564 รำคำน ้ำมันดบิปรับตัวสงูขึน้ จำกไตรมำส 1/2564 ทีร่ำคำเฉลีย่ 60.01 เหรยีญสหรัฐฯ

ตอ่บำรเ์รล เป็น 66.93 เหรยีญสหรัฐฯตอ่บำรเ์รล จำกกำรทีก่ลุม่โอเปกและพันธมติรยังคงลดปรมิำณกำรผลติอยำ่ง

ตอ่เนื่องถงึเดอืนเมษำยน แลว้คอ่ยๆ ปรับเพิม่ปรมิำณกำรผลติในเดอืนพฤษภำคม ถงึเดอืนกรกฏำคมประมำณ 2.1 

ลำ้นบำรเ์รลต่อวัน เพือ่รักษำสมดลุของตลำด ประกอบกับปรมิำณกำรผลติน ้ำมันดบิของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับต ่ำ

เมือ่เทยีบกับชว่งก่อนสถำนกำรณ์ COVID-19 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 3,507 ลำ้นบำท 

48,388 56,858 

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ

66%

32%

2%

ไตรมาส 1/2564

67%

31%

2%

ไตรมาส 2/2564

หน่วย : ลำ้นบำท 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

18% 
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หรอื 6.30 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,495 ลำ้นบำท จำกไตรมำสกอ่น สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำก

กำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM)  จ ำนวน 12,234 ลำ้นบำท หรอื 21.98 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 2 ขณะทีค่่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนมีจ ำนวน 3,533 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14 ท ำใหบ้ริษัทฯ มีก ำไรก่อน

ดอกเบีย้ ภำษีและคำ่เสือ่มรำคำ (EBITDA) จ ำนวน 8,895 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  

บริษัทฯ บันทกึค่ำเสือ่มรำคำจ ำนวน 2,209 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 ขณะทีต่น้ทุนทำงกำรเงนิสุทธิ

จ ำนวน 428 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3 ขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 74 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 33 

และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิกูส้กุลเงนิเหรียญสหรัฐฯ 100 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 45 จำกไตรมำส

ก่อนที่ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 182 ลำ้นบำท โดยบริษัทฯ มีเงินกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ ำนวน 140  

ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมำส 2/2564  นอกจำกนี้ บรษัิทฯมกี ำไรจำกกำรลงทุน 186 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

19 จำกไตรมำสก่อน ขณะทีม่กีำรบันทกึขำดทุนจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจ ำนวน 1,076 

ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 ทีม่กี ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิ 548 ลำ้นบำท 

และบันทกึภำษีเงนิได ้600 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนในไตรมำส 2/2564 มกี ำไรสทุธ ิ4,574 ลำ้นบำท 

ลดลง 1,007 ลำ้นบำท หรอื ลดลงรอ้ยละ 18  

ไตรมาส 2/2564 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 2/2563 : บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธเิพิ่มขึน้ 

26,488 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 87 โดยมสีำเหตจุำกรำคำขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 85 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้และ

ปริมำณขำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมีอัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่194,000 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 

Market GIM เพิม่ขึน้ 4,058 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 87 โดยมสีำเหตุจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑส์ว่นใหญ่ปรับตัว

เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ไดรั้บผลกระทบจำกสงครำมรำคำน ้ำมันและกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 3,418 ลำ้นบำท สง่ผลให ้Accounting GIM เพิม่ขึน้ 7,476  

ลำ้นบำท ขณะทีค่ำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ 57 ลำ้นบำท สง่ผลให ้EBITDA เพิม่ขึน้ 7,390 ลำ้นบำท หรอื เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 491 

บรษัิทฯ บนัทกึคำ่เสือ่มรำคำลดลง 15 ลำ้นบำท ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธลิดลง 29 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 

เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง ขณะทีข่ำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ เพิม่ขึน้ 48 ลำ้นบำท 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูส้กุลเงนิเหรียญสหรัฐฯ 100 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ทีม่กี ำไร

จำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 353 ลำ้นบำท ขำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่ง

ไม่เกดิขึน้จริง 1,076 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2563 ทีม่ีก ำไรจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่

เกดิขึน้จรงิ 359 ลำ้นบำท ขณะทีบ่รษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทุนเพิม่ขึน้ 118 ลำ้นบำท บรษัิทฯ บันทกึภำษีเงนิได ้

จ ำนวน 600 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนทีม่เีครดติภำษีเงนิได ้39 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำร

ด ำเนินงำนในไตรมำส 2/2564 มกี ำไรสทุธ ิ4,574 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ทีม่ผีลขำดทุนสทุธ ิ411 

ลำ้นบำท 

งวด 6 เดอืนแรกปี 2564 เปรยีบเทยีบกบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 : บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย

สทุธสิ ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 จ ำนวน 105,246 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 42 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกันของปี

กอ่น สว่นใหญ่เนื่องจำกรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ โดยโรงกลั่นน ้ำมันมี

อตัรำกำรกลัน่อยูท่ี ่190,000 บำรเ์รลตอ่วนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  

บรษัิทฯ ม ีMarket GIM อยู่ที ่15,692 ลำ้นบำท (14.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 88 

เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ัง้ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีปรับตัวเพิม่ขึน้ หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19 เริม่คลีค่ลำย จำกกำรทีป่ระชำกรทัว่โลกไดรั้บกำรฉดีวัคซนีมำกขึน้ 
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สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิม่ขึน้อย่ำงมำกจำกกำรปรับลดก ำลังกำรผลติอย่ำงตอ่เนื่องของกลุม่

โอเปกและพันธมติร ท ำใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 8,509 ลำ้นบำท หรอื 7.99 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 8,329 ลำ้นบำท และก ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิ 

(Realized Oil Hedging) 180 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีข่ำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 6,722 

ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ม ีAccounting GIM จ ำนวน 24,201 ลำ้นบำท หรือ 22.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เพิม่ขึน้ 22,589 ลำ้นบำท หรือ 21.24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนมจี ำนวน 6,634 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 3 ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี EBITDA จ ำนวน 17,678 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนที่มีผล

ขำดทนุของ EBITDA จ ำนวน 4,932 ลำ้นบำท  

บรษัิทฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิสุทธิจ ำนวน 869 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6 เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้ที่ปรับ

ลดลง ขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 184 ลำ้นบำท ลดลง 400 ลำ้นบำท ขณะทีม่ขีำดทนุจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นของเงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 282 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 92 เนื่องจำกคำ่เงนิบำทอ่อนค่ำ 

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ บันทกึขำดทุนจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิ จ ำนวน 528 ลำ้นบำท ลดลง 

รอ้ยละ 17 ก ำไรจำกกำรลงทนุ 342 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 192 และบนัทกึภำษีเงนิไดจ้ ำนวน 1,572 ลำ้นบำท เทยีบ

กับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่เีครดติภำษีเงนิได ้จ ำนวน 2,285 ลำ้นบำท เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนทีป่รับตัวดีขึน้ 

สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 มกี ำไรสทุธ ิ10,155 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ี

ผลขำดทนุสทุธ ิ9,316 ลำ้นบำท 

เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาส 2/2564 

 การออกและเสนอขายหุน้กู ้  

 เมือ่วันที ่20 พฤษภำคม 2564 บรษัิทฯ ไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กูช้นดิไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน จ ำนวน 5 ชดุ 

มลูคำ่รวม 12,000 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 ชุดที ่1 : เสนอขำยใหผู้ล้งทนุทัว่ไป จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท อำย ุ5 ปี อตัรำดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี  

 ชุดที ่2 - 5 : เสนอขำยแกผู่ล้งทนุสถำบนัและ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ ่จ ำนวน 8,000 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปีถงึ 15 

ปี อตัรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 1.77 ถงึ 4.10 ตอ่ปี 

 การลงทุนในบรษิทั อนิโนโพลเีมด จ ากดั 

 บรษัิทฯ ไดร้่วมลงทนุใน บรษัิท อนิโนโพลเีมด จ ำกัด โดยถอืหุน้ร่วมกับบรษัิท อนิโนบกิ (เอเชยี) จ ำกัด ซึง่

เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 260 ลำ้นบำท ซึง่บรษัิทฯ ถอืหุน้ในสัดส่วน 

รอ้ยละ 60 และบรษัิท อนิโนบกิ (เอเชยี) จ ำกัด ถอืหุน้รอ้ยละ 40 จงึท ำใหบ้รษัิทดังกลำ่ว เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้บรษัิท อนิโนโพลเีมด จ ำกดั จัดตัง้ขึน้เพือ่ด ำเนนิธรุกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑผ์ำ้ไมถ่ักไม่ทอ (Non-woven 

Fabric) และวัสดุส ิน้เปลอืงทำงกำรแพทย ์(Medical Consumables) ซึง่บรษัิทดังกล่ำวไดด้ ำเนินกำรจัดตัง้แลว้เสร็จ 

ในไตรมำส 2 ปี 2564 

 การลงทุนในบรษิทั วชริแล็บเพือ่สงัคม จ ากดั 

 บรษัิทฯ ไดร้่วมลงทนุใน บรษัิท วชริแล็บเพือ่สงัคม จ ำกดั โดยถอืหุน้ร่วมกับมหำวทิยำลัยนวมนิทรำธริำช ใน

สดัสว่นเทำ่กันทีร่อ้ยละ 50 ซึง่บรษัิทดังกลำ่ว มสีถำนะเป็นบรษัิทร่วมคำ้ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยทนุจดทะเบยีน 22 

ลำ้นบำท ทัง้นี้ บรษัิท วชริแล็บเพือ่สงัคม จ ำกัด จัดตัง้ขึน้เพือ่เป็นหอ้งปฏบิัตกิำรส ำหรับใหบ้รกิำร วเิครำะห ์สุม่ตรวจ 

และรับรองอปุกรณ์ทำงกำรแพทยใ์นรูปแบบวสิำหกจิเพือ่สงัคม  
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ผลการด าเนนิงาน 

1. ผลการด าเนนิงานตามกลุม่ธุรกจิ 

1.1 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

1.1.1 สถานการณต์ลาดน า้มนั 

สถานการณร์าคาน า้มนัดบิในไตรมาส 2/2564 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 96 ลำ้น

บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึน้ 2 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน เมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2564 ที ่94 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน โดยรำคำ

น ้ำมันดบิดไูบเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบ 60.85 – 73.85 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รำคำเฉลีย่อยู่ที ่66.93 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้  6.92 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกไตรมำส 1/2564 ทีม่รีำคำเฉลีย่อยู่ที ่60.01 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำก

กำรทีก่ลุม่โอเปกและพันธมติรยังคง

ปรับลดก ำลังกำรผลิตที่ 7.2 ลำ้น

บำร์เรลต่อวันจนถึงเดือนเมษำยน 

ก่อนทีจ่ะเพิ่มก ำลังกำรผลติในช่วง

เดอืนพฤษภำคมถงึเดอืนกรกฎำคม 

ประมำณ 2.1 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำร

น ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกับปรมิำณ

กำรผลติน ้ำมันดบิของสหรัฐฯ ที ่11 

ลำ้นบำร์เรลต่อวัน ซึ่งถือว่ำอยู่ใน

ระดับทีค่อ่นขำ้งต ำ่เมือ่เทยีบกับชว่งก่อนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีม่ปีรมิำณกำรผลติอยู่ที ่13 

ลำ้นบำรเ์รลตอ่วนั ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 นัน้ยังคงเพิม่ขึน้ในหลำยประเทศ โดยเฉพำะ

ประเทศในทวปียุโรป ซึง่เป็นปัจจัยลบตอ่ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมัน อย่ำงไรก็ตำม เมือ่พจิำรณำควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมัน

ในปัจจบุนั ถอืวำ่ฟ้ืนตวัขึน้มำกเมือ่เทยีบกบัปี 2563 เนือ่งมำจำกกำรกระจำยของวคัซนีทีแ่พร่หลำยมำกขึน้ 

แนวโนม้ภาวะตลาดน า้มนัดบิในไตรมาส 3/2564 รำคำน ้ำมันมีแนวโนม้ปรับตัวสูงขึน้จำกไตรมำส

2/2564 โดยปัจจัยหลกัยังคงเกีย่วเนื่องกับปรมิำณกำรผลติของกลุม่โอเปกและพันธมติร ทีแ่มจ้ะมแีนวโนม้ปรับเพิม่

ก ำลังกำรผลติรวมที ่2 ลำ้นบำรเ์รลต่อวันในชว่งเดอืนสงิหำคมถงึเดอืนธันวำคม 2564 เพือ่รักษำสมดุลของตลำด 

แตป่รมิำณกำรผลติสว่นเพิม่ดังกลำ่วมแีนวโนม้ไม่เพยีงพอ เนื่องจำกควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันโดยรวมมแีนวโนม้ทีจ่ะ

เพิม่ขึน้มำกกวำ่ จำกกำรทีส่ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในสหรัฐฯ มคีวำมรุนแรงลดลง โดยจ ำนวนผู ้

ตดิเชือ้ COVID-19 รำยใหมข่องสหรัฐฯ ลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ใน

ภมูภิำคอืน่นัน้ยังคงมคีวำมไมแ่น่นอน และจะตอ้งตดิตำมเพือ่พจิำรณำผลกระทบตอ่ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันตอ่ไป ซึง่

ในปัจจบุนั ตลำดยังมคีวำมกงัวลตอ่กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีม่กีำรกลำยพันธุ ์และแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็ว

เป็นผลใหบ้ำงประเทศกลบัมำมผีูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อยำ่งรวดเร็ว 
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1.1.2 อตัราการใชก้ าลงัการผลติ 

ปิโตรเลยีม 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 
2/2564 2/2563 1/2564 YoY QoQ 2564 2563 

น า้มนัดบิน าเขา้กล ัน่     

   ลำ้นบำรเ์รล 17.65 17.18 16.73 3% 5% 34.39 34.29 0.3% 

   พันบำรเ์รลตอ่วัน 194 189 186 3% 4% 190 188 1% 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ     

 โรงกลั่นน ้ำมัน 90% 88% 86% 2% 4% 88% 88% 0% 

 โรงงำน RDCC 119% 79% 113% 40% 6% 116% 86% 30% 

 โรงน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 90% 87% 82% 3% 8% 86% 83% 3% 

หมำยเหตุ  : ก ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิ 215,000 บำรเ์รลตอ่วัน 

 

ปริมำณกำรกลั่นน ้ ำมันรวมในไตรมำส 2/2564 อยู่ที่ 

17.65 ลำ้นบำร์เรล คดิเป็น 194,000 บำร์เรลต่อวัน (194 KBD) 

โดยมีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลิตอยู่ที่ร อ้ยละ 90 เทียบกับ 

ไตรมำส 1/2564 ซึง่มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 86 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จำกกำรทีห่น่วยผลติ ADU 1 ของโรงกลั่นน ้ำมัน

กลับมำด ำเนินกำรตำมปกต ิหลังจำกหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนใน

ไตรมำส 1/2564 เป็นเวลำ 17 วัน และเมื่อเทียบกับไตรมำส 

2/2563 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 88 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2  

ส ำหรับโรงงำน RDCC ในไตรมำส 2/2564 มอีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 119 เทยีบกบัไตรมำส 

1/2564 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 113 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563  ทีม่ี

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 79 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเลยีมและปิโตรเคมทีี่

ปรับตวัดขี ึน้  

ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนในไตรมำส 2/2564 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 90 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 82 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เนื่องจำกในไตรมำส 

1/2564 มกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลัง

กำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 87  

1.1.3 ปรมิาณและมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณการขาย (ลา้นบารเ์รล) 
 

มลูคา่การขาย (ลา้นบาท) 

ไตรมาส สะสม  6 เดอืน  ไตรมาส สะสม  6 เดอืน 

2/2564 2/2563 1/2564 2564 2563 
 

2/2564 2/2563 1/2564 2564 2563 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 13.17 12.72 12.85 26.02 26.13 
 

 31,584   16,066   27,228  58,812 42,450 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.84 1.73 1.69 3.53 3.48 
 

 6,801   2,716   4,622  11,423 6,576 

รวม 15.01 14.45 14.54 29.55 29.61 
 

 38,385   18,782   31,850  70,235 49,026 

 

ในไตรมำส 2/2564 อัตรำกำรใชก้ ำลงักำร
ผลติของโรงกลัน่น ้ำมันอยู่ทีร่อ้ยละ 90 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จำกไตรมำส 1/2564 
เนือ่งจำกโรงกลัน่น ้ำมัน ADU 1 กลับมำ
ด ำเนนิกำรตำมปกต ิหลงัจำกหยดุซอ่ม

บ ำรุงตำมแผน 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมส ำหรับ

ไตรมำส 2/2564 มจี ำนวน 38,385 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6,535 ลำ้น

บำท หรอืรอ้ยละ 21 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 โดยมสีำเหตุ

หลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18  

ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ ประกอบกับปรมิำณขำยเพิม่ขึน้

จำก 14.54 ลำ้นบำร์เรลเป็น 15.01 ลำ้นบำร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ 3 โดยปรมิำณขำยทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญม่ำจำกน ้ำมันดเีซล น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน และยำงมะตอย  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธเิพิม่ขึน้ 19,603 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 104 โดยมี

สำเหตหุลกัจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 100 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ และปรมิำณกำร

ขำยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 โดยปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญม่ำจำกน ้ำมันดเีซล น ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมันเตำ  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ70,235 ลำ้นบำท เทยีบ

กับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 เพิม่ขึน้ 21,209 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 43 โดยมสีำเหตหุลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของ

ผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้  

1.1.4 สดัสว่นมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมาส  สะสม 6 เดอืน 

2/2564 2/2563 1/2564 2564 2563 

Local Export Local Export Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 60% 40% 60% 40% 66% 34% 
 

63% 37% 63% 37% 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 43% 57% 40% 60% 52% 48% 47% 53% 36% 64% 

 รวม 57% 43% 57% 43% 64% 36% 60% 40% 59% 41% 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2564 สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียม มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 57:43 ตำมล ำดับ โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น 

ส่วนใหญ่ลดลงจำกน ้ำมันดเีซล ขณะที่เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2563 สัดส่วนกำรขำยในประเทศและส่งออกไม่

เปลีย่นแปลง ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกส ำหรับไตรมำส 2/2564 สว่นใหญ่เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ประเทศ

กมัพูชำ และประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 60:40 ตำมล ำดับ

โดยสัดสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกน ้ำมัน

ดเีซล น ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน  

 

 

 

 

 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีม
ในไตรมำส 2/2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 เมือ่
เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำขำย
เฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ  18 ตำมรำคำน ้ำมันดบิ 

และปรมิำณขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3  
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1.1.5 สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 

ราคาเฉลีย่ 

ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน  

YoY 
2/2564 2/2563 1/2564 YoY QoQ 2564 2563 

 น ้ำมนัดบิดไูบ (USD/bbl) 66.93 30.55 60.01 119% 12% 63.47 40.64 56% 

น า้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)         

 แนฟทำ – น ้ำมนัดบิดไูบ (0.8) (3.0) 0.6 73% (233%) (0.1) (3.0) 97% 

 ULG95 – น ้ำมนัดบิดไูบ 9.9 2.6 7.1 281% 39% 8.5 4.6 85% 

 Gas Oil 0.05%S – น ้ำมนัดบิดไูบ 5.3 5.7 4.7 (7%) 13% 5.0 8.4 (40%) 

 FO 180 3.5%S – น ้ำมนัดบิดไูบ (5.8) (1.6) (3.5) (263%) (66%) (4.6) (4.5) (2%) 

น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน (USD/MT)         

 500SN - FO 180 3.5%S 1,037 372 777 179% 33% 907 371 144% 

 150BS - FO 180 3.5%S 1,485 524 1,011 183% 47% 1,247 529 136% 

 Asphalt - FO 180 3.5%S 7 42 23 (83%) (70%) 15 34 (56%) 

 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถดุบิในไตรมาส 2/2564  

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่น า้มนัเชือ้เพลงิกบัราคาน า้มนัดบิดูไบ  

 Naphtha Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่ -0.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่0.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลงรอ้ยละ 233 จำกกำรทีโ่รงงำน 

Naphtha Cracker หยดุซอ่มบ ำรุงตำมฤดกูำล ท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชแ้นฟทำลดลง ประกอบกบัมโีรงงำน Naphtha 

Cracker โรงใหม่ในเกำหลเีริ่มด ำเนินกำรผลติ เมื่อเทยีบกับส่วนต่ำงรำคำในไตรมำส 2/2563 ที ่-3.0 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 73 

 ULG95 Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที่ 9.9 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่7.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 

จำกกำรที่สถำนกำรณ์โดยรวมของ COVID-19 มีแนวโนม้คลี่คลำยมำกขึน้ โดยเฉพำะในสหรัฐฯ ท ำใหค้วำม

ตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเบนซนิในชว่งฤดขูับขีเ่พิม่ขึน้จำกชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อน ประกอบกับเหตกุำรณ์ทอ่สง่น ้ำมัน 

Colonial Pipeline ซึง่สง่น ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมันดเีซล จำกรัฐเท็กซัสไปฝ่ังตะวันออกของสหรัฐฯ ถูกโจมต ีและ

กระทบกำรขนสง่ประมำณ 2.5 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน ท ำใหต้ลำดกังวลในเรื่องของอุปทำนทีห่ำยไปในระยะสัน้ เมือ่

เทยีบกบัสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 2/2563 ที ่2.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 281 

 Gas Oil Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันดเีซลกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่5.3 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่4.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 แมว้่ำสว่นต่ำง

รำคำน ้ ำมันดีเซลจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับต ่ำ  ซึ่งเป็นผลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ  

COVID-19 ทียั่งคงมผีลกระทบตอ่ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดเีซล และน ้ำมัน JET ทีย่ังคงไม่ฟ้ืนตัว เนื่องจำกยังมกีำร

ควบคุมกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศ ท ำใหโ้รงกลั่นยังคงปรับลดสัดสว่นกำรผลติน ้ำมัน JET และเพิม่สัดสว่นกำร

ผลติน ้ำมันดเีซล ในขณะเดยีวกัน ปริมำณกำรผลติปรับตัวเพิ่มขึน้จำกโรงกลั่นใหม่ทีเ่ริ่มเดนิก ำลังกำรผลิตใน
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ประเทศจนี สง่ผลใหเ้กดิสภำวะ Over Supply ของน ้ำมันดเีซล เมือ่เทยีบกับสว่นต่ำงรำคำในไตรมำส 2/2563 ที ่

5.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 7 

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

-5.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่-3.5 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 

66 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ยังคงมผีลกระทบตอ่ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเตำส ำหรับเรือ

ขนสง่สนิคำ้ เมือ่เทยีบกบัสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 2/2563 ที ่-1.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 263 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่น า้มนัหลอ่ลืน่กบัราคาน า้มนัเตา 

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

อยู่ที ่1,037 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่777 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

33 จำกกำรหยุดซอ่มบ ำรุงประจ ำปีของโรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่ทั่วภูมภิำคเอเชยี โดยเฉพำะจำกผูผ้ลติรำยใหญ่

ของประเทศญีปุ่่ นและประเทศอนิเดยี ในชว่งเดอืนมนีำคมถงึเดอืนพฤษภำคม 2564 เมือ่เทยีบกับสว่นตำ่งรำคำใน

ไตรมำส 2/2563 ที ่372 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 179 

 Asphalt Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำอยู่ที ่7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 อยูท่ี ่23 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 70 เนือ่งจำกในภมูภิำคเอเชยีอยูใ่นชว่ง

ฤดมูรสมุท ำใหค้วำมตอ้งกำรยำงมะตอยเพื่อน ำมำใชใ้นกำรสรำ้งถนนลดลง เมือ่เทยีบกับสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 

2/2563 ที ่42 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 83 

1.1.6 ก าไรข ัน้ตน้จากการกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 
1,531 708 1,330  2,860 249 น า้มนัเชือ้เพลงิ 

2,456 707 1,319  3,775 1,615 น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

3,987 1,415 2,649  6,635 1,864 Market GRM 

       
 

 
2.75 1.29 2.61  2.69 0.23 น า้มนัเชือ้เพลงิ 

4.41 1.28 2.59  3.54 1.48 น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

7.16 2.57 5.20  6.23 1.71 Market GRM 
 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2564 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นตำม

รำคำตลำด (Market  GRM) อยูท่ี ่3,987 ลำ้นบำท หรอื 7.16 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 1,338 ลำ้นบำท หรอื 1.96 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 โดย

มสีำเหตหุลกัจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่

ปรับตัวเพิม่ขึน้ โดยหลักจำกน ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันดเีซล และน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน ขณะทีต่น้ทนุ Crude Premium 

ปรับเพิม่ขึน้ 1.04 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 Market GRM เพิม่ขึน้ 2,572 ลำ้น

บำท หรือ 4.59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมสีำเหตุหลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมปรับเพิม่ขึน้ 

โดยหลักจำกน ้ำมันเบนซนิและน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำน ขณะทีต่น้ทุน Crude Premium ปรับเพิ่มขึน้ 3.45 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

3,987 
1,415 2,649 

6,635 

1,864 

2,137 

765 

3,570 

5,705 

(4,163)

6,124 

2,180 

6,219 

12,340 

(2,299)

2Q64 2Q63 1Q64 1H64 1H63

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM

7.16 
2.57 5.20 6.23 1.71 

3.83 

1.39 

7.02 5.36 

(3.81)

10.99 

3.96 

12.22 11.59 

(2.10)

2Q64 2Q63 1Q64 1H64 1H63

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2564 Market GRM เพิม่ขึน้ 

1,338 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น 

เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่น

ใหญป่รับตวัเพิม่ขึน้ 

 

หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล หน่วย: ลำ้นบำท 
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 

ในไตรมำส 2/2564 กลุ่มปิโตรเลียมมีก ำไรจำกสต๊อกน ้ ำมันสุทธิ 2,137 ลำ้นบำท หรือ 3.83  

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล แบ่งเป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 1,977 ลำ้นบำท และก ำไรจำก Realized Oil Hedging 

160 ลำ้นบำท สง่ผลใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 6,124 

ลำ้นบำท หรือ 10.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 95 ลำ้นบำท หรือ 1.23 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น นอกจำกนี ้Accounting GRM เพิม่ขึน้ 3,944 ลำ้นบำท หรอื 7.03 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2563  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 Market GRM อยูท่ี ่6,635 ลำ้นบำท หรอื 6.23 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เพิม่ขึน้ 4,771 ลำ้นบำท หรอื 4.52 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลกัมำจำก

สว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวเพิม่ขึน้ โดยหลักจำกน ้ำมันเบนซนิและน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำน 

บริษัทฯ มีก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธ ิ5,705 ลำ้นบำท หรือ 5.36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล แบ่งเป็นก ำไรจำก 

สต๊อกน ้ำมัน 5,525 ลำ้นบำท และก ำไรจำก Realized Oil Hedging 180 ลำ้นบำท ท ำใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมีก ำไร

ขัน้ตน้จำกกำรกลัน่ทำงบญัช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 12,340 ลำ้นบำท หรอื 11.59 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ผีลขำดทนุขัน้ตน้จำกกำรกลัน่ทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 2,299 

ลำ้นบำท หรอื 2.10 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี

1.2.1 สถานการณต์ลาดปิโตรเคม ี

สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมใีนไตรมาส 2/2564 สถำนกำรณ์ตลำดผลติภัณฑก์ลุ่มโพลโีอเลฟินส์

ปรับตัวลดลงจำกไตรมำส 1/2564 โดยรำคำในชว่งปลำยไตรมำส 1/2564 ปรับตัวสงูขึน้อย่ำงรวดเร็วจำกปัญหำ

อปุทำนตงึตัวเนื่องจำกกำรหยุดผลติกะทันหันในสหรัฐฯ และเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น ทัง้นี้ รำคำผลติภัณฑ์

เริ่มปรับตัวลดลงหลังจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวคลีค่ลำย ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

ระลอกใหมท่ีท่วคีวำมรุนแรงมำกขึน้ในภมูภิำคเอเชยี สง่ผลกระทบตอ่ควำมเชือ่มั่นของผูผ้ลติสนิคำ้ส ำเร็จรูป จงึปรับ

ลดก ำลังกำรผลติ อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในทวปีอเมรกิำและยุโรปนัน้มจี ำนวน 

ผูต้ดิเชือ้ลดลง และสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดใหเ้ป็นในทศิทำงที่ดีข ึน้ ท ำใหค้วำมตอ้งกำร

ผลติภัณฑก์ลุม่โพลโีอเลฟินสใ์นไตรมำสนียั้งคงอยูใ่นระดับสงู   

 สถำนกำรณ์ตลำดผลติภัณฑก์ลุ่มสไตรีนิกสป์รับตัวดขี ึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกไตรมำส 1/2564 โดยไดรั้บ

ปัจจัยสนับสนุนจำกอุปทำนที่ต ึงตัว ประกอบกับควำมตอ้งกำรทั ้งจำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรม

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอเิล็กทรอนกิส ์ยังคงแข็งแกร่งตอ่เนื่องจำกเศรษฐกจิโลกทีเ่ริม่ฟ้ืนตัว แมว้ำ่จะประสบปัญหำใน

เรือ่งกำรขำดแคลนเซมคิอนดักเตอรช์ปิ และควำมแออัดของทำ่เรอืจำกกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละเรอืขนสง่

ท ำใหค้ำ่ระวำงเรอื (freight cost) ปรับเพิม่สงูขึน้  

แนวโนม้ภาวะตลาดปิโตรเคมใีนไตรมาส 3/2564 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมทีั่วโลกจะยังคง

ไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทียั่งคงมอียู่และปัจจัยทีน่่ำกังวลคอืกำรกลำยพันธุข์องเชือ้ที่

รุนแรงขึน้ ซึง่ปัจจุบันมผีูต้ดิเชือ้ทั่วโลกมำกกว่ำ 200 ลำ้นรำย โดยเฉพำะในภูมภิำคเอเชยีทีจ่ ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่

สงูขึน้อย่ำงตอ่เนื่องทีอ่ำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมเชือ่มั่นของตลำดได ้รวมทัง้มกี ำลังกำรผลติใหมเ่กดิขึน้จ ำนวนมำก 

ทัง้ตำมแผนเดมิทีว่ำงไวแ้ละแผนกำรทีเ่ลือ่นมำจำกปีทีแ่ลว้ โดยโรงงำนปิโตรเคมใีนมำเลเซยีมกีำรเลือ่นแผนกำร

ผลติจำกเดมิในชว่งตน้ปีมำเป็นในช่วงครึ่งหลังของปี ประกอบกับก ำลังกำรผลติใหม่จำกประเทศจนีทีค่ำดว่ำจะ

เพิม่ขึน้จ ำนวนมำก ท ำให ้Supply มแีนวโนม้ปรับเพิม่สงูขึน้ อย่ำงไรก็ตำม ควำมตอ้งกำรสนิคำ้อุตสำหกรรมกลุม่

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ กำรแพทย์และสุขภำพอนำมัย รวมทัง้อุตสำหกรรมยำนยนตค์ำดว่ำจะยังคงอยู่ในระดับสูงตำม
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปในชว่งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อำท ิกำร Work from 

Home กำรซือ้สนิคำ้ออนไลน ์เป็นตน้ ซึง่เป็นผลดตีอ่ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินส ์และกลุม่สไตรนีกิส ์ 

1.2.2 ก าลงัการผลติปิโตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง  สะสม 6 เดอืน 

YoY 
2/2564 2/2563 1/2564 YoY QoQ 2564 2563 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ       

กลุม่โอเลฟินส ์ 95% 91% 90% 4% 5% 92% 93% (1%) 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละ 
สไตรนีกิส ์

93% 95% 102% (2%) (9%) 97% 95% 2% 

 

ในไตรมำส 2/2564 อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุ่มโอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 95 เทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2564 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 90 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เนื่องจำกในไตรมำส 1/2564 

โรงงำนผลติโอเลฟินสห์ยดุซอ่มบ ำรุงตำมแผน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่

ทีร่อ้ยละ 91 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เนือ่งจำกไตรมำส 2/2563 โรงงำน PP ปรับลดกำรผลติเพือ่บรหิำรวตัถดุบิ 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิสใ์นไตรมำส 2/2564 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 93 เทยีบกับ

ไตรมำส 1/2564 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 102 ลดลงรอ้ยละ 9 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 

ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 95 ลดลงรอ้ยละ 2 เนื่องจำกในไตรมำส 2/2564 มกีำรหยุดซ่อมบ ำรุง

ตำมแผนของโรงงำน EBSM เป็นเวลำ 45 วนั ตัง้แตต่น้เดอืนมถินุำยน - กลำงเดอืนกรกฎำคม 2564 

1.2.3 ปรมิาณและมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณการขาย (พนัตนั)  มลูคา่การขาย (ลา้นบาท) 

ไตรมาส สะสม 6 เดอืน  ไตรมาส สะสม 6  เดอืน 

2/2564 2/2563 1/2564 2564 2563  2/2564 2/2563 1/2564 2564 2563 

กลุม่โอเลฟินส ์ 260 262 269 530 535 
 

10,616 6,597  9,724  20,339 14,687 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีกิส ์
170 188  181  350 344 

 
6,922 4,136  5,992  12,915 8,543 

รวม 430 450 450 880 879 
 

17,538 10,733  15,716  33,254 23,230 

หมำยเหต ุ: รวมปรมิำณและมลูคำ่กำรขำยของธุรกจิ Trading (iPolymer) 

ส ำหรับไตรมำส 2/2564 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีีรำยได ้

จำกกำรขำยสุทธิ 17,538 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,822 ลำ้นบำท 

หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตุ

หลกัจำกรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จำกสถำนกำรณ์รำคำ

ตลำดทีป่รับเพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิ ขณะทีป่รมิำณขำยรวม

ลดลง 20,000 ตัน หรือลดลงรอ้ยละ 4 ส่วนใหญ่ลดลงจำก

ผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์และผลติภัณฑ ์PS และมกิซไ์ซลนี ในกลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์ 

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธเิพิ่มขึน้ 6,805 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 63  โดยมีสำเหตุจำกรำคำขำยของผลติภัณฑป์รับเพิ่มขึน้รอ้ยละ 67 จำกสถำนกำรณ์รำคำตลำดทีป่รับ

เพิ่มขึน้ ขณะทีป่ริมำณขำยรวมลดลง 20,000 ตัน หรือลดลงรอ้ยละ 4 ส่วนใหญ่จำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุ่มโอ

เลฟินส ์และผลติภัณฑ ์PS ในกลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธรุกจิ 

ปิโตรเคมใีนไตรมำส 2/2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

12 เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำ

เฉลีย่ของผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 16 

ขณะทีป่รมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 4 
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคมมีรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ33,254 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

10,024 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ปรับ

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43  

1.2.4 สดัสว่นมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ไตรมาส 
 

สะสม 6 เดอืน 

2/2564 2/2563 1/2564 2564 2563 

Local Export Local Export Local Export 
 

Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 66% 34% 62% 38% 65% 35% 
 

66% 34% 62% 38% 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีกิส ์
46% 54% 31% 69% 48% 52% 47% 53% 38% 62% 

 รวม 58% 42% 50% 50% 59% 41% 58% 42% 53% 47% 

หมำยเหต ุ: รวมปรมิำณและมลูคำ่กำรขำยของธุรกจิ Trading (iPolymer) 

สดัสว่นมูลคำ่กำรขำยผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเคมสี ำหรับไตรมำส 2/2564 มสีดัสว่นกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอตัรำรอ้ยละ 58:42 โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 1 จำกไตรมำส 1/2564 สว่นใหญ่ลดลง

จำกผลติภัณฑ ์ABS และ PS ในกลุ่มสไตรีนิกส ์ขณะทีเ่มือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 สัดสว่นกำรขำยในประเทศ

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 โดยสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุ่มโอเลฟินส ์รวมถงึกลุ่มสไตรีนิกสท์ุกผลติภัณฑ ์

ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกสว่นใหญใ่นไตรมำส 2/2564 เป็นกำรขำยไปยังฮอ่งกง ประเทศสงิคโปร ์และประเทศเวยีดนำม 

ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 58:42 ตำมล ำดับ

โดยสัดส่วนกำรขำยในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำก

ผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์รวมถงึกลุม่สไตรนีกิสท์กุผลติภัณฑ ์ 
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1.2.5 สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมแีละวตัถดุบิ 

ราคาเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 
YOY 

2/2564 2/2563 1/2564 YoY QoQ 2564 2563 

แนฟทำ  606 274 557 121% 9% 581 357 63% 

โอเลฟินส ์         

เอทลินี - แนฟทำ 384 283 401 36% (4%) 393 261 51% 

HDPE –เอทลีนี 350 346 303 1% 16% 327 331 (1%) 

HDPE – แนฟทำ 734 629 704 17% 4% 720 592 22% 

โพรพลินี– แนฟทำ 403 370 430 9% (6%) 417 359 16% 

PP – โพรพลินี 305 215 363 42% (16%) 334 197 70% 

PP – แนฟทำ 708 585 793 21% (11%) 751 556 35% 

อะโรเมตกิส ์         

เบนซนี - แนฟทำ 360 97 196 271% 84% 278 136 104% 

โทลอูนี - แนฟทำ 128 76 76 68% 68% 102 100 2% 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 162 124 110 31% 47% 137 136 1% 

สไตรนีกิส ์         

SM - แนฟทำ 651 347 567 88% 15% 609 357 71% 

ABS - แนฟทำ 1,929 919 1,780 110% 8% 1,855 905 105% 

PS (GPPS) - แนฟทำ 1,092 649 1,021 68% 7% 1,057 663 59% 

 

 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิในไตรมาส 2/2564 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัราคาแนฟทา 

 HDPE Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำอยู่ที ่734 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อ

เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 อยูท่ี ่704 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 โดยมสีำเหตหุลกัจำกควำมตอ้งกำรใช ้

ทอ่ส ำหรับงำนกอ่สรำ้งและสำธำรณูปโภคทีเ่พิม่ขึน้ตำมฤดกูำลในชว่งเดอืนเมษำยน แมว้ำ่ควำมตอ้งกำรจำกจนีได ้

ออ่นตัวลงในชว่งปลำยไตรมำสเนื่องจำกเริม่เขำ้สูฤ่ดูฝน ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่อตุสำหกรรมกอ่สรำ้ง อกีทัง้ในภูมภิำค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใตไ้ดรั้บผลกระทบจำก COVID-19 ท ำใหไ้ซตง์ำนกอ่สรำ้งหลำยแห่งตอ้งหยุดชะงัก เป็นผล

ใหส้ว่นต่ำงรำคำ HDPE กับ Naphtha ชว่งปลำยไตรมำส 2/2564 เริม่ทยอยปรับตัวลดลง โดยสว่นต่ำงรำคำเมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 2/2563 อยูท่ี ่629 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 

 PP Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่708 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับไตร

มำส 1/2564 อยูท่ี ่793 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 11 เนือ่งจำกรำคำของผลติภัณฑใ์นประเทศจนีทีล่ดลง

อย่ำงรวดเร็ว ท ำใหผู้ผ้ลติส่งออกไปสู่ภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้ำกขึน้ ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 ทีท่วคีวำมรุนแรงขึน้ในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ท ำใหต้ลำดขำดควำมเชือ่มั่น และ

ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน ท ำใหผู้ผ้ลติสนิคำ้ปลำยทำงลดก ำลังกำรผลติและชะลอกำรสัง่ซือ้ โดยสว่นตำ่งรำคำ

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2563 อยูท่ี ่585 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 
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สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่อะโรเมตกิสก์บัราคาแนฟทา 

 TOL Spread และ MX Spread เพิม่ข ึน้ ในไตรมำส 2/2564 สว่นตำ่งรำคำโทลูอนีกับแนฟทำ

อยู่ที ่128 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน และมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำอยู่ที ่162 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2564 อยู่ที ่76 และ 110 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 68 และ รอ้ยละ 47 ตำมล ำดับ จำกควำมตอ้งกำร

ทีเ่พิม่ขึน้เพื่อน ำไปใชเ้ป็นวัตุดบิส ำหรับกำรผลติ PX รวมทัง้ควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้เพือ่น ำไปผลติน ้ำมันเบนซนิที่

สถำนกำรณ์ตลำดปรับตัวดขี ึน้ โดยสว่นตำ่งรำคำโทลอูนีกับแนฟทำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 อยูท่ี ่76 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 68 และสว่นตำ่งรำคำมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 อยู่ที ่124 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลสีไตรนีกิสก์บัราคาแนฟทา 

 ABS Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำ ABS กับแนฟทำอยู่ที ่1,929 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อ

เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่1,780 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เนื่องจำกอปุทำนโดยภำพรวมของ

โลกทีย่ังคงตงึตัว (Tight Supply) ประกอบกับควำมตอ้งกำรจำกอตุสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ อเิล็กทรอนกิส ์และ

อปุกรณ์ทำงกำรแพทยย์ังคงอยู่ในระดับทีส่งู แมว้ำ่จะประสบปัญหำในเรือ่งกำรขำดแคลนเซมคิอนดักเตอรช์ปิและ

ควำมแออัดของท่ำเรือ โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 อยู่ที ่919 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 110 

 PS Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่1,092 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำส 1/2564 อยูท่ี ่1,021 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เนือ่งจำกรำคำผลติภัณฑป์รับตวัเพิม่ขึน้

ตำมรำคำของผลติภัณฑ ์ABS จำกควำมตอ้งกำรในกลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และอเิล็กทรอนิกสท์ีป่รับตัวสงูขึน้อย่ำง

ตอ่เนื่อง และผูผ้ลติสนิคำ้ส ำเร็จรูปบำงรำยหันมำใชผ้ลติภัณฑ ์PS ทดแทนเพือ่ลดตน้ทนุกำรผลติ โดยสว่นต่ำง

รำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2563 อยูท่ี ่649 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 68 

1.2.6 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติ (Product to Feed : PTF) 

 

 

 

2,168 1,897 1,911 
 

4,079 3,744 กลุม่โอเลฟินส ์

1,922 680 1,679 
 

3,601 1,336 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีกิส ์

4,090 2,577 3,590 
 

7,680 5,080 Market PTF 
 

 

3.90 3.43 3.76 
 

3.83 3.43 กลุม่โอเลฟินส ์

3.45 1.23 3.29 
 

3.38 1.22 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีกิส ์

7.35 4.66 7.05 
 

7.21 4.65 Market PTF 
 

   

หมำยเหต ุ: รวมธรุกจิ Trading (iPolymer) 

4,090 
2,577 3,590 

7,680 
5,080 

1,370 

(676)

1,432 

2,804 

(2,559)

5,460 

1,901 

5,022 

10,484 

2,521 

2Q64 2Q63 1Q64 1H64 1H63

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market PTF

7.35 
4.66 

7.05 7.21 
4.65 

2.47 

(1.22)

2.81 2.63 

(2.35)

9.82 

3.44 

9.86 9.84 

2.30 

2Q64 2Q63 1Q64 1H64 1H63

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market PTF

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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ส ำหรับไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำร

ผลติตำมรำคำตลำดของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี(Market PTF) อยู่

ที ่4,090 ลำ้นบำท หรอื 7.35 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 

500 ลำ้นบำท หรือ 0.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบ

กับไตรมำสก่อน เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑก์ับวัตถุดบิ

ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยหลักจำกกลุ่มอะโรเมติกส์และ 

สไตรนีกิส ์และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 Market PTF เพิม่ขึน้ 1,513 ลำ้นบำท หรอื 2.69 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์บัวตัถดุบิปรับตวัเพิม่ขึน้ จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 เริม่ดขี ึน้ 

ในไตรมำส 2/2564 กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมมีกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 1,370 ลำ้นบำท หรอื 2.47 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล สง่ผลใหธ้รุกจิปิโตรเคมมีกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยูท่ี ่5,460 ลำ้นบำท 

หรือ 9.82 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 438 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 ขณะทีเ่มือ่เทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2563 Accounting PTF เพิม่ขึน้ 3,559 ลำ้นบำท หรอื 6.38 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มี Market PTF จ ำนวน 7,680 ลำ้นบำท หรือ 7.21 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 2,600 ลำ้นบำท หรอื 2.56 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปี

กอ่น โดยมสีำเหตหุลักมำจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมปีรับตัวเพิม่ขึน้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 ทีด่ขี ึน้ในสหรัฐฯ จนี และประเทศในทวปียุโรป โดยบรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 2,804 ลำ้นบำท 

หรือ 2.63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล สง่ผลใหม้ ีAccounting PTF จ ำนวน 10,484 ลำ้นบำท หรือ 9.84 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 7,963 ลำ้นบำท หรอื 7.54 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF  

อยู่ที ่4,090 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 500 ลำ้นบำท 

QoQ, เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำของ

ผลติภัณฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถดุบิสว่นใหญ่

ปรับตวัเพิม่ขึน้
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1.3 กลุม่ธุรกจิสาธารณูปโภค  

ก าลงัการผลติและรายไดจ้ากการขาย 

 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 
2/2564 2/2563 1/2564 YoY QoQ 2564 2563 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ         

ไฟฟ้ำ 76% 70% 73% 6% 3% 75% 70% 5% 

ไอน ้ำ 64% 63% 61% 1% 3% 62% 65% (3%) 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)         

ไฟฟ้ำ  536   505   509  6% 5%  1,045   1,010  3% 

ไอน ้ำ  256   295   251  (13%) 2%  507   603  (16%) 

อืน่ๆ  144   55   61  162% 136%  205   118  74% 

รวม 936 855 821 9% 14% 1,757  1,731  2% 

 

ในไตรมำส 2/2564 อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติไฟฟ้ำอยู่ที่รอ้ยละ 76 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 จำกไตรมำส 

1/2564 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ส ำหรับอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติไอน ้ำในไตรมำส 

2/2564 อยู่ที่รอ้ยละ 64 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2564  และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกับ 

ไตรมำส 2/2563 ตำมควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคำ้ในกลุม่เขตประกอบกำรอตุสำหกรรม 

ในไตรมำส 2/2564 รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคมจี ำนวน 936 ลำ้นบำท เทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2564 เพิม่ขึน้ 115 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 เพิม่ขึน้ 81 ลำ้นบำทหรือ

รอ้ยละ 9 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกลูกคำ้ในกลุ่มเขตประกอบกำร

อตุสำหกรรมกลบัมำด ำเนนิกำรผลติตำมปกต ิหลงัจำกหยดุผลติเพือ่ซอ่มบ ำรุงในไตรมำส 1/2564  

 ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคอยู่ที ่1,757 

ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยสว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำ 
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2. ผลการด าเนนิงานรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 2/2564 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 

 

 หมำยเหต ุ: [1] รำคำตลำดถัวเฉลีย่ของน ้ำมันดบิรวมซึง่ใชใ้นกระบวนกำรผลติ 

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

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจุผลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 

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

  [4] ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยทีด่นิ คำ่บรกิำรท่ำเรอื คำ่เชำ่ถังบรรจุสนิคำ้ และอืน่ๆ 

 [5] ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิไมร่วมก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 

2/2564 2/2563 1/2564 2564 2563 2/2564 2/2563 1/2564 2564 2563

อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 31.53           32.12        30.43           30.98        31.78        

ปรมิาณน ้ามันดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบาร์เรล) 17.65           17.18        16.73           34.39        34.29        

ราคาน ้ามันดบิถัวเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) (1) 69.57           29.74        61.62           65.80        42.73         

รายไดจ้ากการขาย (2) 61,528         35,529       53,650         115,178     84,439       110.56       64.39       105.38     108.11    77.49       

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ(3) 56,858         30,370       48,388         105,246     73,987       102.17       55.04       95.05       98.79      67.89       

ตน้ทนุวตัถุดบิตามราคาตลาด (48,131)        (25,701)     (41,423)        (89,554)     (65,653)     (86.49)       (46.58)      (81.37)      (84.06)     (60.25)     

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 8,727          4,669       6,965          15,692     8,334       15.68       8.46       13.68      14.73    7.64       

ก าไร (ขาดทนุ) จากสตอ๊กน ้ามัน 3,347           (3,390)       4,982           8,329        (7,851)       6.01          (6.14)       9.79         7.82        (7.20)       

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) -              2,835        -              -            162           -            5.14         -          -         0.15        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามัน 160              644           20                180           967           0.29          1.17         0.04         0.17        0.89        

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสตอ๊กน ำ้มนัสุทธิ 3,507          89            5,002          8,509     (6,722)     6.30         0.17       9.83        7.99      (6.16)      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 12,234        4,758       11,967        24,201   1,612       21.98       8.63       23.51      22.72    1.48       

รายไดอ้ืน่ๆ (4) 660              583           436              1,096        1,022        1.19          1.06         0.86         1.03        0.94        

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (466)             (359)          (519)             (985)          (694)          (0.84)         (0.65)       (1.02)        (0.92)      (0.64)       

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 12,428        4,982       11,884        24,312     1,940       22.33       9.04       23.35      22.83    1.78       

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,533)          (3,476)       (3,101)          (6,634)       (6,871)       (6.35)         (6.29)       (6.09)        (6.22)      (6.31)       

EBITDA 8,895          1,505       8,783          17,678     (4,932)     15.98       2.75       17.26      16.61    (4.53)      

คา่เสือ่มราคา (2,209)          (2,224)       (2,180)          (4,389)       (4,451)       (3.97)         (4.03)       (4.28)        (4.12)      (4.08)       

EBIT 6,686          (719)        6,603          13,289     (9,383)     12.01       (1.28)      12.98      12.49    (8.61)      

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธ ิ(5) (428)             (457)          (441)             (869)          (921)          (0.77)         (0.83)       (0.87)        (0.82)      (0.85)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการท าสัญญาอนุพันธท์างการเงนิ (74)              (26)            (110)             (184)          (584)          (0.13)         (0.05)       (0.22)        (0.17)      (0.54)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (100)             353           (182)             (282)          (147)          (0.18)         0.64         (0.36)        (0.26)      (0.13)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามันทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ (1,076)          359           548              (528)          (634)          (1.93)         0.65         1.08         (0.50)      (0.58)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพย์สนิ (9)                (35)            (10)              (19)            (39)            (0.02)         (0.06)       (0.02)        (0.02)      (0.04)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 186              68             156              342           117           0.33          0.12         0.31         0.32        0.11        

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (1)                11             (1)                (2)             1               (0.00)         0.02         (0.00)        (0.00)      -          

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ 5,184          (447)        6,563          11,747     (11,590)   9.31         (0.79)      12.90      11.04    (10.64)    

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (600)             39             (972)             (1,572)       2,285        (1.08)         0.07         (1.91)        (1.48)      2.10        

ก าไร (ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (10)              (3)             (10)              (20)            (11)            (0.02)         (0.01)       (0.02)        (0.02)      (0.01)       

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธิ 4,574          (411)        5,581          10,155     (9,316)     8.21         (0.73)      10.97      9.54      (8.55)      

ก ำไร (ขำดทนุ)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.22            (0.02)       0.27            0.50         (0.46)       

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

ไตรมำส สะสม 6 เดอืน ไตรมำส สะสม 6 เดอืน
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2.1 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติตามราคาตลาด (Market Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 8,727 

ลำ้นบำท หรือ 15.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 1,762 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้ 2.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตหุลกัจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญ่

ปรับตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะน ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันดเีซล และน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2563 Market GIM ที ่4,669 ลำ้นบำท หรือ 8.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เพิม่ขึน้ 4,058 ลำ้นบำท หรือ 7.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและ 

ปิโตรเคมสีว่นใหญป่รับเพิม่ขึน้อยำ่งมำก เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยรวมมทีศิทำงทีด่ ี

ข ึน้ หลงัจำกทีม่กีำรกระจำยวคัซนีอยำ่งทัว่ถงึ 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 Market GIM จ ำนวน 15,692 ลำ้นบำท หรือ 14.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 7,358 ลำ้นบำท หรอื 7.09 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมี

สำเหตหุลักจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวเพิม่ขึน้ หลังจำกสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของ COVID-19 เริม่ผ่อนคลำย โดยบรษัิทฯ ยังคงด ำเนินโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกระบวนกำรผลติ

และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนทัว่ทัง้องคก์รอยำ่งตอ่เนือ่ง  
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2.2 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติทางบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 12,234 

ลำ้นบำท หรอื 21.98 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 267 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกบรษัิทฯ 

มี Market GIM เพิ่มขึ้น 1,762 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึ้น 2.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะที่มีก ำไรจำก 

สต๊อกน ้ำมันสุทธิลดลง 1,495 ลำ้นบำท หรือลดลง 3.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกไตรมำสก่อน โดยใน 

ไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 3,507 ลำ้นบำท หรอื 6.30 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำร์เรล 

ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันจ ำนวน 3,347 ลำ้นบำท หรือ 6.01 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และก ำไรจำก 

Realized Oil Hedging จ ำนวน 160 ลำ้นบำท หรอื 0.29 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล   

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 Accounting GIM เพิม่ขึน้ 7,476 ลำ้นบำท หรอื 13.35 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล เนื่องจำก Market GIM เพิ่มขึน้ 4,058 ลำ้นบำท หรือ 7.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และก ำไรจำก 

สตอ๊กน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 3,418 ลำ้นบำท หรอื 6.13 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มี Accounting GIM จ ำนวน 24,201 ลำ้นบำท หรือ 22.72 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 22,589 ลำ้นบำท หรอื 21.24 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปี

กอ่น เนื่องจำก Market GIM เพิม่ขึน้ 7,358 ลำ้นบำท หรอื 7.09 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบกับในงวด 6 

เดอืนแรกปี 2564 มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ8,509 ลำ้นบำท หรอื 7.99 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกับงวด

เดยีวกนัของปีกอ่น ทมีขีำดทนุจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิ6,722 ลำ้นบำท หรอื 6.16 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

2.3 รายไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเรือและถังบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ส ำหรับไตรมำส 

2/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่ 660 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 224 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน และเมือ่เทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2563 รำยไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 77 ลำ้นบำท  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 1,096 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 74 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  
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2.4 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

ไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 3,533 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 432 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กับไตรมำสกอ่น สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกคำ่ซอ่มบ ำรุง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำน

เพิม่ขึน้ 57 ลำ้นบำท  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน 6,634 ลำ้นบำท ลดลง 237 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่ลดลงจำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำนในสว่นของกำรปรับโครงสรำ้งกำรจำ้ง

งำน (NOAH) คำ่ซอ่มบ ำรุง และคำ่ทีป่รกึษำ 

2.5 คา่เสือ่มราคา 

ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรับไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวน 2,209 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 29 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับ 

ไตรมำสก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนที่แลว้เสร็จ เช่น โครงกำร ABS Powder 

Expansion ทีม่ีกำรผลติเชงิพำณิชย์ เมื่อวันที ่1 เมษำยน 2564 ขณะทีล่ดลง 15 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 1 จำก 

ไตรมำส 2/2563 ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษัิทฯ มคีำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 4,389 ลำ้นบำท ลดลง 62 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกันของปีกอ่น  

2.6 ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ ิ  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 2/2564 มจี ำนวน 428 ลำ้นบำท ลดลง 13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 และลดลง 29 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2563 ส ำหรับงวด 6 

เดอืนแรก ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 869 ลำ้นบำท ลดลง 52 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 เมือ่

เทยีบกับงวดเดยีวกันปีก่อน เป็นผลจำกอัตรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง สว่นใหญ่เกดิจำกเงนิกูย้มืระยะยำว และหุน้กูท้ี่

ออกและเสนอขำยชดุใหมท่ีม่อีตัรำดอกเบีย้ต ำ่กวำ่หุน้กูช้ดุเดมิทีค่รบก ำหนดช ำระแลว้ 

2.7 ก าไร (ขาดทนุ) จากตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

ในไตรมำส 2/2564 มผีลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 74 ลำ้นบำท สว่นใหญข่ำดทนุจำก 

CCS จ ำนวน 65 ลำ้นบำท และขำดทนุจำก IRS 6 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำส 1/2564 36 ลำ้นบำท ขณะทีม่ผีล

ขำดทนุเพิม่ขึน้ 48 ลำ้นบำทเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2563  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 มผีลขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 184 ลำ้นบำท สว่น

ใหญ่ขำดทนุจำก CCS จ ำนวน 197 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรจำก IRS 14 ลำ้นบำท ผลขำดทนุลดลง 400 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

2.8 ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นจากเงนิกู ้

ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มขีำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูจ้ ำนวน 100 ลำ้นบำท เนื่องจำก

คำ่เงนิบำทออ่นคำ่ลงจำกสิน้ไตรมำส 1/2564 ที ่31.51 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ มำปิดที ่32.22 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ 

ในไตรมำส 2/2564 ผลขำดทุนลดลง 82 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน ขณะทีใ่นไตรมำส 2/2563 มกี ำไร

จำกอัตรำแลกเปลีย่น 353 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 

จ ำนวน 140 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 บรษัิทฯ มผีลขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น 282 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

งวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ผีลขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 147 ลำ้นบำท เนือ่งจำกคำ่เงนิบำททีอ่อ่นคำ่ 
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2.9 ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน า้มนัทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

ในไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ บันทกึผลขำดทุนทีย่ังไม่เกดิขึน้จริงจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งน ้ำมันเพื่อ

ป้องกันควำมเสีย่งจำกกำรผันผวนของรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ ์จ ำนวน 1,076 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2564 ทีม่ีผลก ำไรทียั่งไม่เกดิขึน้จริงจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 548 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลักจำกรำคำ

น ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 มผีลขำดทนุทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 528 ลำ้นบำท 

ลดลง 106 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

2.10 ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหนา่ยทรพัยส์นิ 

ในไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ มีผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพย์สนิ 9 ลำ้นบำท ขณะทีม่ีผล

ขำดทนุจ ำนวน 10 ลำ้นบำท และขำดทนุ 35 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2564 และไตรมำส 2/2563 ตำมล ำดบั  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 มผีลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพยส์นิ 19 ลำ้นบำท ขำดทุน

ลดลง 20 ลำ้นบำทเมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันปีก่อน สว่นใหญ่เกดิจำกในไตรมำส 2/2563 มกีำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพย์

ไมม่ตีวัตน ในสว่นของคำ่ขดุลอกร่องน ้ำทำ่เรอืไออำรพ์ซี ี 

2.11 ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 

ในไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรลงทุน 186 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 30 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำสทีแ่ลว้ และเพิม่ขึน้ 118 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2563 ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 บรษัิทฯ 

มกี ำไรจำกกำรลงทนุ 342 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 225 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น สว่นใหญ่เกดิจำก

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เพิม่ขึน้ 

2.12 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ บันทกึภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ ำนวน 600 ลำ้นบำท ลดลง 372 ลำ้นบำท จำก

ไตรมำสก่อน สว่นใหญ่เกดิจำกผลกำรด ำเนินงำนปรับตัวลดลง ขณะทีม่กีำรใชส้ทิธปิระโยชน์สง่เสรมิกำรลงทุน

โครงกำรตำ่ง ๆ เพิม่ขึน้ และเมือ่เทยีบกับในไตรมำส 2/2563 ทีบ่นัทกึเครดติภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ ำนวน 39 ลำ้นบำท 

สว่นใหญ่เกดิจำกผลกำรด ำเนินงำนปรับตัวดขี ึน้ ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 บริษัทฯ บันทกึภำษีเงนิไดน้ิติ

บุคคลจ ำนวน 1,572 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ีเครดติภำษีเงนิไดน้ติบิุคคลจ ำนวน 2,285 

ลำ้นบำท สว่นใหญเ่กดิจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวดขี ึน้ 

 

 

 

 

 



ฐานะการเงนิ 
   

21 

 
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรพัย ์

 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 186,789 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 จ ำนวน 13,298 ลำ้นบำท เป็นผลจำก 

 ลกูหนีก้ารคา้: เพิม่ขึน้ 4,310 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 45 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2563 สว่นใหญจ่ำกรำคำ

ขำย ปรับเพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิ ลกูหนีก้ำรคำ้สว่นใหญข่องบรษัิทฯ ช ำระหนีต้ำมก ำหนด โดยบรษัิทฯ มนีโยบำย

กำรใหส้นิเชือ่กำรคำ้ (credit term) อยู่ที ่7 - 120 วัน ทัง้นี้ ลูกหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ณ 

วันที ่30 มถิุนำยน 2564 มจี ำนวน 33 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้ค่ำเผือ่หนี้สงสัยจะสญูไวจ้ ำนวน 31 ลำ้นบำท 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มรีะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 2/2564 อยูท่ี ่19 วนั ลดลง 2 วนั เมือ่เทยีบกบัปี 2563 

ลกูหนีก้ำรคำ้แบง่ตำมระยะเวลำกำรถงึก ำหนดช ำระไดด้งันี ้

 30 ม.ิย. 64 
 

2563 

(หน่วย : ลำ้นบำท) กจิการอืน่ กจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

รวม  กจิการอืน่ กจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

รวม 

ยังไมค่รบก ำหนด        10,240         3,336         13,576   5,272 3,628 8,900 

เกนิก ำหนดช ำระ             388              3             391  744 12 756 

- นอ้ยกวำ่ 3 เดอืน 355             3             358  714 12 726 

- เกนิกวำ่ 3 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน                4               -                    4  2 - 2 

- เกนิกวำ่ 12 เดอืน 29               -                  29  28 - 28 

รวม        10,628         3,339         13,967   6,016 3,640 9,656 

หัก คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู (31)              -               (31)          (30) -         (30) 

 รวมลกูหนีก้ารคา้        10,597         3,339         13,936   5,986 3,640 9,626 

 สนิคา้คงเหลอื: เพิม่ขึน้ 10,861 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 51 เนื่องจำกรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ์

ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 ตำมสถำนกำรณ์รำคำตลำด โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่อยู่ที ่49 วนั เทยีบเทำ่กบัปี 2563 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 2,940 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 23 สว่นใหญ่เกดิจำกเงนิสดและเงนิ

ฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้ 2,894 ลำ้นบำท  

125,306 130,120 

15,516 12,576 

32,030 21,169 

13,936 
9,626 

84,663 75,665 

4,983 
5,169 

63,572 
61,932 

6,629
6,741

26,942
23,983

186,789 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 

173,491 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 63 30 ม.ิย. 64 

เงนิกูย้มืระยะยำว  
(รวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สนิคำ้คงเหลอื เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

8% 
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 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน: ลดลง 4,812 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4 สำเหตหุลักจำกสนิทรัพยถ์ำวรและ

อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุลดลง 3,405 ลำ้นบำท สว่นใหญล่ดลงจำกคำ่เสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้  

หนีส้นิ 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2564 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 102,126 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2563 จ ำนวน 4,301 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4 เนือ่งจำก 

 เจา้หนีก้ารคา้: เพิม่ขึน้ 2,960 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 12 เนื่องจำกรำคำน ้ำมันดบิปรับเพิม่ขึน้ตำม

สถำนกำรณ์รำคำตลำด ในขณะทีป่รมิำณน ้ำมันดบิคำ้งจ่ำยลดลง โดยระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่อยู่ที ่46 วัน ลดลง

จำกปี 2563 จ ำนวน 5 วนั  

 หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่: ลดลง 112 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 สว่นใหญจ่ำกเจำ้หนี้อืน่ลดลง 1,217 ลำ้น

บำท ในขณะทีเ่พิม่ขึน้จำกหนี้สนิจำกสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ 602 ลำ้นบำท และเงนิรับลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้ 

390 ลำ้นบำท  

 เงนิกูย้มืระยะยาวรวมสว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี: เพิม่ขึน้ 1,640 ลำ้นบำท สว่น

ใหญ่เกดิจำกกำรออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มี

ประกนัจ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท และบนัทกึขำดทนุ

จำกอตัรำแลกเปลีย่น 282 ลำ้นบำท ขณะทีม่กีำรไถ่

ถอนหุน้กูท้ีค่รบก ำหนดจ ำนวน 6,889 ลำ้นบำท และ

จ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับสถำบันกำรเงนิทีถ่งึก ำหนด

ช ำระ 3,751 ลำ้นบำท  

 

 

รายละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยาว สรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 30 ม.ิย. 64 31 ธ.ค. 63 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 23,969 18,873 5,096  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 4,492 4,207 285  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 35,111 38,852 (3,741)  

 รวม 63,572 61,932 1,640  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (7,538)  (13,335)  5,797  

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ 56,034 48,597 7,437  

หมายเหต ุ:  ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตน้และอัตรำดอกเบี้ยสกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินเหรียญ

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

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 84,663 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที ่31 

ธันวำคม 2563 จ ำนวน 8,998 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 12 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธ ิ10,155 ลำ้นบำท ในขณะที่

ลดลงจำกเงนิปันผลจำ่ย 1,225 ลำ้นบำท  

2,698 
6,946 7,372 7,502 

10,593 
1,284 1,284 1,284 

642 
1,998 1,998 1,997 

17,975 

2,698 

10,228 10,654 
10,782 

29,210 

2564 2565 2566 2567 >2567

กราฟแสดงก าหนดช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : เงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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งบกระแสเงนิสด         

  ม.ค. – ม.ิย. 64 ม.ค. – ม.ิย. 63 

1 EBITDA                17,678   (4,932) 

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน               (12,962)  3,631  

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน                   4,716   (1,301) 

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ               (1,002)  (2,435) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ                  (820)  4,364  

6 เงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง)                   2,894   628  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด                   8,851   3,036  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด                 11,745   3,664  

ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2564 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 11,745 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดสทุธิ

เพิม่ขึน้ 2,894 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 4,716 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิ

สดเพิม่ขึน้ประกอบดว้ย ก ำไรก่อนหักค่ำเสือ่มรำคำ ภำษีและดอกเบีย้จ่ำย (EBITDA) จ ำนวน 17,678 ลำ้นบำท

เจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 2,942 ลำ้นบำท และเงนิรับลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้เพิม่ขึน้ 390 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำรหลักที่

ท ำใหก้ระแสเงนิสดลดลงประกอบดว้ย สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 10,937 ลำ้นบำท ลกูหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 4,193 ลำ้น

บำท และเจำ้หนีอ้ืน่ลดลง 1,132 ลำ้นบำท  

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 1,002 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำก กำรจ่ำยซือ้สนิทรัพย์

ถำวรและอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ  

 กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 820 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดใชไ้ปเพื่อจ่ำยคนื

เงนิกูย้มืระยะยำวและหุน้กู ้10,640 ลำ้นบำท เงนิปันผลจำ่ย 1,225 ลำ้นบำท และจำ่ยช ำระคำ่ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 903 

ลำ้นบำท ในขณะทีม่เีงนิสดรับสทุธจิำกกำรออกหุน้กู ้11,983 ลำ้นบำท  
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 หนว่ย 

ไตรมาส 

2/2564 2/2563 1/2564 

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร     

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 14.34 4.24 16.37 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 7.38 (1.16) 10.40 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ บำท/หุน้ 0.22 (0.02) 0.27 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % 25.39 (23.93) 28.73 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง      

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 1.50 0.66 1.11 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.62 0.21 0.36 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ      

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.61 0.87 0.75 

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ 1.49 (6.05) 1.61 

หมายเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  

สภาพคลอ่งและโครงสรา้งเงนิทนุ 

 อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 2/2564 เท่ำกับ 1.50 เท่ำ เพิ่มขึน้ 0.39 เท่ำ เมื่อเทยีบกับไตรมำส  

1/2564 ที ่1.11 เท่ำ เนื่องจำกเงนิสด ลูกหนี้กำรคำ้ และสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ โดยบรษัิทฯ มสีภำพคล่องอยู่ใน

ระดบัทีเ่พยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิ ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มอีตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่น

ของผูถ้อืหุน้ อยู่ที ่0.61 เทำ่ ลดลง 0.14 เทำ่ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 ที ่0.75 เทำ่ เนื่องจำกเงนิสดเพิม่ขึน้ 

ประกอบกับสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกก ำไรสะสม บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนี้สนิไดต้ำมก ำหนดและสำมำรถปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 

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 ิ(ของบรษัิทใหญ)่ /รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก ำไรสทุธ ิ(ของบรษัิทใหญ)่ /สว่นของผูถ้อืหุน้(ของบรษัิทใหญ)่  (เฉลีย่) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง = สนิทรัพยห์มนุเวยีน/หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว = เงนิสด+หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด+ลกูหนีก้ำรคำ้/หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด (เฉลีย่)/EBITDA 

 

 

 


