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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย  

ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 1/2565 

บทสรปุผูบ้รหิาร  
 

 หนว่ย 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2565 1/2564 4/2564 YoY QoQ 

ปรมิำณน ้ำมนัดบิน ำเขำ้กลัน่ ลำ้นบำรเ์รล 17.46 16.73 18.23 4% (4%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 79,432 53,650 72,445 48% 10% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 76,608 48,388 67,840 58% 13% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 4,105 6,965 6,680 (41%) (39%) 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 7.08 13.68 10.92 (48%) (35%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 9,891 11,967 6,947 (17%) 42% 

บญัช ี(Accounting GIM) USD/bbl 17.05 23.51 11.36 (27%) 50% 

EBITDA ลำ้นบำท 6,600 8,783 3,094 (25%) 113% 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 1,501 5,581 2,194 (73%) (32%) 

 

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 1/2565 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 4/2564: ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธ ิ76,608 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น จำกรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 ตำม

รำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 3 โดยโรงกลัน่น ้ำมันมอีัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่194,000 

บำรเ์รลตอ่วนั ลดลงรอ้ยละ 2  

บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยู่ที ่4,105 ลำ้นบำท (7.08 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) ลดลงรอ้ยละ 39 มี

สำเหตุหลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ัง้

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนและปิโตรเคมสีว่นใหญ่

ปรับตัวลดลง ประกอบกับตน้ทุน Crude 

Premium ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ส่วนต่ำง

รำคำผลิตภัณฑ์ทัง้น ้ ำมันดีเซลและน ้ ำมัน

เบนซนิปรับตวัดขี ึน้ 

ในไตรมำส 1/2565 รำคำน ้ำมันดบิ

ปรับตัวสงูขึน้อย่ำงมนัียส ำคัญ จำกไตรมำส 

4/2564 ทีร่ำคำเฉลีย่ 78.35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เป็น 95.56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกสถำนกำรณ์

ควำมขัดแยง้ระหว่ำงประเทศรัสเซยีและประเทศยูเครน ประกอบกับกลุ่มโอเปกและพันธมติรยังคงควบคมุกำรผลติ

น ้ำมันดบิ ท ำใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธริวม 5,786 ลำ้นบำท หรือ 9.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เพิ่มขึน้ 5,519 ลำ้นบำท จำกไตรมำสก่อน ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting 

67,840 76,608 

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ

72%

27%

1%

ไตรมาส 4/2564

74%

25%

1%

ไตรมาส 1/2565

หน่วย : ลำ้นบำท 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

 13% 
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GIM)  จ ำนวน 9,891 ลำ้นบำท หรือ 17.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 42 ขณะที่ค่ำใชจ้่ำย

ด ำเนนิงำนมจี ำนวน 3,018 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 18 ท ำใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษีและค่ำเสือ่มรำคำ 

(EBITDA) จ ำนวน 6,600 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 113  

บรษัิทฯ บันทกึคำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 2,008 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3 และตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 

398 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1 บรษัิทฯ บันทกึก ำไรจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 200 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 87 และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 19 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 73 เนือ่งจำก

คำ่เงนิบำทในไตรมำสนี้แข็งค่ำนอ้ยกว่ำไตรมำสก่อน โดยบรษัิทฯ มเีงนิกูส้กลุเงนิเหรียญสหรัฐฯ จ ำนวน 140 ลำ้น

เหรยีญสหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมำส 1/2565  และมกี ำไรจำกกำรลงทนุ 129 ลำ้นบำท ลดลง 86 ลำ้นบำท จำกไตรมำสที่

แลว้ ขณะทีบ่รษัิทฯ บันทกึขำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจ ำนวน 2,699 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 4/2564 ทีม่กี ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิ 1,526 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ 

มภีำษีเงนิได ้338 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 1/2565 มกี ำไรสทุธ ิ1,501 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 32  

ไตรมาส 1/2565 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2564 : บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธเิพิ่มขึน้ 

28,220 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 58 โดยมีสำเหตุจำกรำคำขำยเฉลีย่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 57 ตำมรำคำน ้ำมันดบิที่ปรับ

เพิม่ขึน้ และปรมิำณขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมอีัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่194,000 บำรเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 4 ขณะที ่Market GIM ลดลง 2,860 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 41 โดยมสีำเหตจุำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑท์ัง้

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนและปิโตรเคมสีว่นใหญ่ปรับตัวลดลง บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิเพิม่ขึน้ 784 ลำ้น

บำท หรอืรอ้ยละ 16 สง่ผลให ้Accounting GIM ลดลง 2,076 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 17 ขณะทีค่ำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำน

ลดลง 83 ลำ้นบำท สง่ผลให ้EBITDA ลดลง 2,183 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 25 

บรษัิทฯ บันทกึคำ่เสือ่มรำคำลดลง 172 ลำ้นบำท ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธลิดลง 43 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

10 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ 200 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2565 เทยีบกับไตรมำส 

1/2564 ทีม่ขีำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 110 ลำ้นบำท และมกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิกู ้

สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 19 ลำ้นบำทเทยีบกับไตรมำส 1/2564 ทีม่ขีำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูส้กุลเงนิ 

เหรยีญสหรัฐฯ 182 ลำ้นบำท ขณะทีม่ขีำดทนุจำกกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 2,699 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 ทีม่กี ำไรจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิ 548 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ 

บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุลดลง 27 ลำ้นบำท ขณะที ่บันทกึภำษีเงนิไดล้ดลง 634 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำร

ด ำเนนิงำนในไตรมำส 1/2565 มกี ำไรสทุธ ิ1,501 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 73 
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ผลการด าเนนิงาน 

1. ผลการด าเนนิงานตามกลุม่ธุรกจิ 

1.1 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

1.1.1 สถานการณต์ลาดน า้มนั 

สถานการณต์ลาดน า้มนัดบิในไตรมาส 1/2565: ปรมิำณกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยูท่ี ่98.9 ลำ้นบำรเ์รลตอ่

วัน ลดลง 3.1 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วันจำกไตรมำส 4/2564 ที ่102 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน เนื่องจำกรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำคำน ้ ำมันดิบ 

โดยเฉพำะรำคำน ้ ำมันเชื้อเพลิง 

หลังจำกที่ประเทศรัสเซียเขำ้โจมตี

ประเทศยูเครนในช่วงปลำยเดือน

กมุภำพันธ ์2565 โดยรำคำน ้ำมันดบิ

ดไูบเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบ 76.85 – 

127.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

รำคำเฉลีย่อยู่ที ่95.56 เหรยีญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้น 17.21 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกไตรมำส 

4/2564 ที่มีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 78.35 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกกำรทีต่ลำดมคีวำมกังวลวำ่กำรสง่ออกน ้ำมันดบิจำกรัสเซยีจะไดรั้บผลกระทบจำกกำรถูก

คว ำ่บำตรเพื่อตอบโตก้ำรกระท ำทีรุ่นแรงของรัสเซยี ซึง่จะท ำใหอุ้ปทำนของน ้ำมันดบิตงึตัวอย่ำงมำก สง่ผลใหร้ำคำ

น ้ำมันดบิเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเร็วและมนัียส ำคัญ ประกอบกับกลุม่โอเปกและพันธมติรยังคงควบคมุกำรผลติน ้ำมันดบิ และ

ทยอยปรับเพิม่กำรผลติใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของตลำด โดยมแีผนปรับเพิม่กำรผลติ 0.4 ลำ้นบำรเ์รลต่อวัน 

ตัง้แตเ่ดอืนสงิหำคม 2564 ถงึเดอืนพฤษภำคม 2565 นอกจำกนี้ กำรผลติน ้ำมันดบิของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับต ่ำ 

ขณะทีค่วำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันค่อยๆ ฟ้ืนตัวตำมล ำดับ สง่ผลใหป้รมิำณน ้ำมันดบิคงคลังของสหรัฐฯ ลดลงอย่ำง

ตอ่เนื่อง ทัง้นี้ ควำมกังวลตอ่กำรแพร่ระบำดโดยรวมของ COVID-19 สำยพันธุโ์อมคิรอน (Omicron) ลดลง เนื่องจำก

เชือ้ไวรัสสำยพันธุด์ังกล่ำวมีควำมรุนแรงอยู่ในระดับต ่ำ แมว้่ำจะสำมำรถแพร่ระบำดไดอ้ย่ำงรวดเร็วก็ตำม น ำมำซึง่ 

กำรผอ่นคลำยมำตรกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดในหลำยประเทศทั่วโลก ซึง่ชว่ยสนับสนุนควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมัน   

แนวโนม้ภาวะตลาดน า้มนัดบิในไตรมาส 2/2565: ปรมิำณกำรใชน้ ้ำมันของโลกมแีนวโนม้สงูขึน้จำก

ไตรมำส 1/2565 จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในหลำยประเทศทั่วโลก ที่

ส่งผลใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิโดยรวมฟ้ืนตัว โดยรำคำน ้ำมันดบิมแีนวโนม้ปรับตัวสูงขึน้จำกไตรมำส 1/2565 

เนือ่งจำกตลำดคำดกำรณ์วำ่มำตรกำรคว ำ่บำตรประเทศรัสเซยีจะเริม่สง่ผลกระทบมำกขึน้ แมยั้งไมม่คีวำมชดัเจนใน

ทศิทำงของสงครำม แตค่ำดวำ่กำรคว ำ่บำตรดำ้นพลังงำนตอ่ประเทศรัสเซยีจะยังคงยดืเยือ้ อย่ำงไรก็ตำม มปัีจจัย

กดดนัรำคำน ้ำมันดบิ ไดแ้ก ่กำรทีส่หรัฐฯ และพันธมติรในองคก์ำรพลงังำนระหวำ่งประเทศ (International Energy 

Agency; IEA) มคีวำมพยำยำมทีจ่ะน ำน ้ำมันดบิส ำรองเชงิยุทธศำสตร ์(Strategic Petroleum Reserve; SPR) มำ

ใชป้ระมำณ 1 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน ตัง้แต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม 2565 รวมถึงคำดกำรณ์กำรส่งออก

น ้ำมันดบิทีเ่พิม่สงูขึน้จำกอหิร่ำนในชว่งครึง่ปีหลงัของปี 2565 หำกกำรยกเลกิกำรคว ำ่บำตรของสหรัฐฯ ตอ่ประเทศ

อหิร่ำน เป็นผลส ำเร็จในชว่งปลำยไตรมำส 2/2565 นอกจำกนี ้กำรประกำศมำตรกำร Lockdown ของประเทศจนีใน

หลำยพืน้ที ่เพือ่ควบคมุกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันอยำ่งมนัียส ำคัญ

หำกมกีำรบงัคบัใชเ้ป็นเวลำนำน เนือ่งจำกจนีเป็นประเทศทีน่ ำเขำ้น ้ำมันดบิมำกทีส่ดุในโลก  
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1.1.2 อตัราการใชก้ าลงัการผลติ 

ปิโตรเลยีม 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2565 1/2564 4/2564 YoY QoQ 

น า้มนัดบิน าเขา้กล ัน่  

   ลำ้นบำรเ์รล 17.46 16.73 18.23 4% (4%) 

   พันบำรเ์รลตอ่วัน 194 186 198 4% (2%) 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ  

 โรงกลั่นน ้ำมัน 90% 86% 92% 4% (2%) 

 โรงงำน RDCC 102% 113% 115% (11%) (13%) 

 โรงน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 81% 82% 92% (1%) (11%) 

หมำยเหต ุ : ก ำลังกำรกล่ันน ้ำมันดบิ 215,000 บำรเ์รลตอ่วัน 

ปรมิำณกำรกลั่นน ้ำมันรวมในไตรมำส 1/2565 อยู่

ที ่17.46 ลำ้นบำร์เรล หรือ 194,000 บำร์เรลต่อวัน (194 

KBD) โดยมีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 90 

ลดลงรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 ขณะทีอ่ัตรำ

กำรใชก้ ำลังกำรผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกับไตรมำส

1/2564 เนื่องจำกในไตรมำส 1/2564 มกีำรหยุดซอ่มบ ำรุง

ตำมแผนของหน่วยผลติ ADU 1 ของโรงกลัน่น ้ำมันเป็นเวลำ 17 วนั  

ส ำหรับโรงงำน RDCC ในไตรมำส 1/2565 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 102 ลดลงรอ้ยละ 13 

จำกไตรมำส 4/2564 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 115 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อัตรำกำร

ใชก้ ำลังกำรผลติลดลงรอ้ยละ 11 เนื่องจำกหน่วยผลติ HYVAHL หยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนเพื่อเปลีย่น Catalyst 

ประมำณ 1 เดอืน 

ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนในไตรมำส 1/2565 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 81 

ลดลงรอ้ยละ 11 เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกในไตรมำส 1/2565 มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของ

โรงงำนผลติน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำนเป็นเวลำ 11 วัน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติ 

มคีำ่ใกลเ้คยีงกนั  

1.1.3 ปรมิาณและมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณการขาย (ลา้นบารเ์รล) 
 

มลูคา่การขาย (ลา้นบาท) 

ไตรมาส  ไตรมาส 

1/2565 1/2564 4/2564  1/2565 1/2564 4/2564 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 13.36 12.85 13.66 
 

50,474  27,228  42,512 

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.73 1.69 1.87 
 

5,785  4,622  6,145 

รวม 15.09 14.54 15.53 
 

  56,259  31,850   48,657 

 

ในไตรมำส 1/2565 ปรมิำณกำรกลัน่น ้ำมัน
รวมอยู่ที ่17.46 ลำ้นบำรเ์รล หรอื 194,000 
บำรเ์รลตอ่วนั โดยมอีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ

อยู่ทีร่อ้ยละ 90 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมส ำหรับ

ไตรมำส 1/2565 มจี ำนวน 56,259 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 7,602 ลำ้น

บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 โดยมี

สำเหตุหลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

19 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณขำยรวมลดลง

จำก 15.53 ลำ้นบำรเ์รล เป็น 15.09 ลำ้นบำรเ์รล หรอืลดลงรอ้ยละ 

3 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญม่ำจำกผลติภัณฑน์ ้ำมันดเีซลและแนฟทำ ขณะทีป่รมิำณขำยน ้ำมันเตำเพิม่ขึน้ 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธเิพิม่ขึน้ 24,409 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 77 โดยมี

สำเหตหุลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 73 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ และปรมิำณกำร

ขำยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 โดยปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มำจำกแนฟทำและน ้ำมันดเีซล ขณะทีป่รมิำณขำย

ของน ้ำมันเตำลดลง 

1.1.4 สดัสว่นมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมาส 

1/2565 1/2564 4/2564 

Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 66% 34% 66% 34% 63% 37% 

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 49% 51% 52% 48% 37% 63% 

 รวม 64% 36% 64% 36% 60% 40% 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียม มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอตัรำรอ้ยละ 64:36 ตำมล ำดบั โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกบัไตรมำสก่อน 

จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown ในประเทศ โดยสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกน ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเบนซนิ เมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 สดัสว่นกำรขำยในประเทศมคีำ่เทยีบเทำ่กนั  

ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกส ำหรับไตรมำส 1/2565 สว่นใหญเ่ป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ประเทศกมัพูชำ 

และประเทศลำว ตำมล ำดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีม
ในไตรมำส 1/2565 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16  
เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนื่องจำกรำคำ
ขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิ ขณะทีป่รมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 3 

 



ผลการด าเนนิงาน 
   

6 

 
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 1/2565 

1.1.5 สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 

ราคาเฉลีย่ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2565 1/2564 4/2564 YoY QoQ 

 น ้ำมันดบิดไูบ (USD/bbl) 95.56 60.01 78.35 59% 22% 

น า้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)      

 แนฟทำ – น ้ำมันดบิดไูบ 1.2 0.6 3.6 100% (67%) 

 ULG95 – น ้ำมันดบิดูไบ 17.8 7.1 15.5 151% 15% 

 Gas Oil 0.05%S – น ้ำมันดบิดไูบ 19.6 4.7 11.4 317% 72% 

 FO 180 3.5%S – น ้ำมันดบิดูไบ (8.3) (3.5) (6.9) (137%) (20%) 

น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน (USD/MT)      

 500SN - FO 180 3.5%S 522 777 671 (33%) (22%) 

 150BS - FO 180 3.5%S 791 1,011 1,087 (22%) (27%) 

 Asphalt - FO 180 3.5%S (81) 23 (29) (452%) (179%) 

 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถดุบิในไตรมาส 1/2565  

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่น า้มนัเชือ้เพลงิกบัราคาน า้มนัดบิดูไบ  

 Naphtha Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 1/2565 อยู่ที ่1.2 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 ที ่3.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 67 จำก

กำรที่รำคำแนฟทำถูกกดดันจำกตลำดปิโตรเคมีที่ยังไม่ฟ้ืนตัว แมว้่ำรำคำแนฟทำจะปรับตัวเพิ่มขึน้ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิ โดยมปัีจจัยสนับสนุนรำคำจำกควำมขัดแยง้ระหวำ่งประเทศรัสเซยีกับประเทศยูเครนก็ตำม เมือ่เทยีบกับ

สว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 1/2564 ที ่0.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 100 

 ULG95 Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบในไตรมำส 

1/2565 อยู่ที ่17.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 ที ่15.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 จำกควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเบนซนิปรับตัวเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในสหรัฐฯ จำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีค่ลีค่ลำยมำกขึน้ อกีทัง้ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเบนซนิในประเทศจนี

และประเทศอนิเดยีปรับตัวเพิม่ขึน้ โดยอยู่ในระดับสงูกว่ำสภำวะก่อนกำรระบำดของ COVID-19 นอกจำกนี้ กำรที่

ประเทศจนีมมีำตรกำรลดมลภำวะในชว่งกำรแขง่ขันกฬีำโอลมิปิกฤดหูนำวในเดอืนกมุภำพันธ ์2565 ท ำใหก้ำรผลติ

และกำรสง่ออกผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมจำกประเทศจนีลดลง เป็นผลใหอุ้ปทำนโดยรวมของน ้ำมันเบนซนิในตลำด

ลดลง เมือ่เทยีบกบัสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 1/2564 ที ่7.1 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 151 

 Gas Oil Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันดเีซลกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบในไตรมำส 1/2565 อยู่ที ่

19.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 ที ่11.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

72 โดยมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรทีป่ระเทศแถบทวปียุโรปสว่นใหญ่ลดกำรน ำเขำ้น ้ำมันเชือ้เพลงิและพลังงำนจำก

ประเทศรัสเซยี เพื่อตอบโตก้ำรกระท ำทีรุ่นแรงของประเทศรัสเซยีต่อประเทศยูเครน และน ำเขำ้พลังงำนจำกทวปี

เอเชยีมำกขึน้ ประกอบกับควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดเีซลปรับตัวเพิม่ขึน้ตำมฤดกูำล โดยเฉพำะในทวปีเอเชยีทีค่วำม

ตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดเีซลฟ้ืนตัวตำมกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown นอกจำกนี้ กำรทีร่ำคำ LNG อยู่ในระดับสงู
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อย่ำงต่อเนื่อง ชว่ยสนับสนุนควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดเีซลเพื่อทดแทนกำรใช ้LNG ในกำรผลติไฟฟ้ำ (Gas-to-oil 

switching) และเมือ่เทยีบกบัสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 1/2564 ที ่4.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 317 

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

ในไตรมำส 1/2565 อยู่ที ่-8.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 ที ่-6.9 เหรียญสหรัฐฯ  

ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 20 เนือ่งจำกมอีปุทำนของน ้ำมันเตำจำกประเทศรัสเซยีเขำ้สูท่วปีเอเชยีเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นผล

จำกกำรทีป่ระเทศแถบทวปียุโรปสว่นใหญ่ รวมถงึสหรัฐฯ ด ำเนนิมำตรกำรคว ำ่บำตรดำ้นพลงังำนตอ่ประเทศรัสเซยี 

ท ำใหป้ระเทศรัสเซยีตอ้งปรับเปลีย่นเป้ำหมำยกำรสง่ออกน ้ำมันเตำ นอกจำกนี้ กำรทีป่ระเทศจนีปรับลดก ำลังกำร

ผลติตำมมำตรกำรควบคมุมลพษิในชว่งกำรแขง่ขนักฬีำโอลมิปิกฤดหูนำว สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเตำลดลง 

และเมือ่เทยีบกบัสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 1/2564 ที ่-3.5 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 137 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่น า้มนัหลอ่ลืน่กบัราคาน า้มนัเตา 

 500 SN Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำกลุม่ผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ (500 SN) กับรำคำน ้ำมันเตำใน

ไตรมำส 1/2565 อยู่ที ่522 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 ที ่671 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

ลดลงรอ้ยละ 22 จำกกำรทีโ่รงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่กลับมำเดนิเครือ่งตำมปกต ิหลังจำกกำร Turnaround ทัง้ใน

ประเทศจนี เกำหลใีต ้และญีปุ่่ น สง่ผลใหอุ้ปทำนของน ้ำมันหล่อลืน่เพิม่ขึน้ ประกอบกับควำมตอ้งกำรผลติภัณฑ์

ปรับตวัลดลงจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในจนี และเมือ่เทยีบกับสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 1/2564 ที ่777 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 33 

 Asphalt Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำในไตรมำส 1/2565 อยู่ที ่-81 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 ที ่-29 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 179 จำกควำม

ตอ้งกำรใชย้ำงมะตอยอยู่ในระดับต ำ่ เนื่องจำกมกีำรปรับลดงบประมำณดำ้นสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน เพือ่น ำไปใชใ้น

ดำ้นสำธำรณสขุ เมือ่เทยีบกบัสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 1/2564 ที ่23 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 452 

1.1.6 ก าไรข ัน้ตน้จากการกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 
2,429 1,330 3,111 น า้มนัเชือ้เพลงิ 

114 1,319 659 น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

2,543 2,649 3,770 Market GRM 

    
 

 

4.19 2.61 5.09 น า้มนัเชือ้เพลงิ 

0.20 2.59 1.08 น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

4.39 5.20 6.17 Market GRM 
 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่น

ตำมรำคำตลำด (Market  GRM) อยูท่ี ่2,543 ลำ้นบำท หรอื 

4.39 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,227 ลำ้นบำท หรอื 

1.78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทียบกับไตรมำส 

4/2564 โดยมสีำเหตหุลกัจำกกำรทีต่น้ทนุ Crude Premium 

เพิม่ขึน้ 3.51 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล แมว้ำ่สว่นตำ่งรำคำ

2,543 2,649 3,770 

4,007 3,570 

(1,054)

6,550 6,219 
2,716 

1Q65 1Q64 4Q64

Accounting GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุิ 

Market GRM 4.39 5.20 6.17 

6.90 7.02 

(1.73)

11.29 12.22 

4.44 

1Q65 1Q64 4Q64

Accounting GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุิ 

Market GRM

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 Market GRM อยูท่ี ่2,543 

ลำ้นบำท หรอื 4.39 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ลดลง 1,227 ลำ้นบำท หรอื 1.78 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล จำกไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตหุลักจำก

ตน้ทนุ Crude Premium ปรับตัวเพิม่ขึน้ 

 

หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล หน่วย: ลำ้นบำท 
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ผลติภัณฑก์ลุ่มน ้ำมันเชือ้เพลงิสว่นใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ และลดลง 106 ลำ้นบำท หรือ 0.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 โดยมสีำเหตหุลักมำจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ลุม่น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน

ปรับตัวลดลง โดยเฉพำะสว่นต่ำงรำคำยำงมะตอยเทยีบกับน ้ำมันเตำทีป่รับตัวลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ ขณะทีส่ว่น

ตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ลุม่น ้ำมันเชือ้เพลงิปรับตวัดขีึน้ 

ในไตรมำส 1/2565 กลุ่มปิโตรเลียมมีก ำไรจำกสต๊อกน ้ ำมันสุทธิ 4 ,007 ลำ้นบำท หรือ 6.90  

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล แบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 4,670 ลำ้นบำท และบันทกึกลับรำยกำรคำ่เผือ่กำรลดลง

ของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 4 ลำ้นบำท ขณะทีม่ีผลขำดทุนจำก Realized Oil Hedging 667 ลำ้นบำท ส่งผลให ้

ธุรกจิปิโตรเลยีมมีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 6,550 ลำ้นบำท หรือ 11.29 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 3,834 ลำ้นบำท หรอื 6.85 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำสก่อน 

และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 Accounting GRM เพิม่ขึน้ 331 ลำ้นบำท  

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี

1.2.1 สถานการณต์ลาดปิโตรเคม ี

สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมใีนไตรมาส 1/2565 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมีชะลอตัว จำก

รำคำทีป่รับเพิม่สงูขึน้ เนื่องจำกควำมขัดแยง้ระหว่ำงประเทศ รัสเซยี-ยูเครน ทีส่ง่ผลต่อกำรเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง

ของรำคำน ้ำมันดบิและรำคำวัตถดุบิ ผูบ้รโิภคจงึมคีวำมระมัดระวงัในกำรใชจ้ำ่ยมำกขึน้ ประกอบกบัควำมตอ้งกำรใน

ตลำดหลัก เช่น จีน ไตห้วัน และเวียดนำม ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจำกเป็นช่วงวันหยุดยำวในเทศกำลตรุษจีน 

มำตรกำรควบคุมมลพิษในระหว่ำงกำรจัดโอลมิปิกฤดูหนำวของจีนในช่วงปลำยเดือนมกรำคม ถงึกลำงเดือน

กุมภำพันธ ์รวมทัง้กำรประกำศ Lockdown ของทำงกำรจนีในหลำยเมอืงส ำคัญ เชน่ เสิน่เจิน้ (Shenzhen) และ

เซี่ยงไฮ ้(Shanghai) เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตำมนโยบำย Zero-Covid ในเดือนมีนำคม 

นอกจำกนี้ ควำมตอ้งกำรในอตุสำหกรรมหลัก อำท ิอตุสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกสยั์งคงไม่ฟ้ืนตัว

เพรำะอยู่นอกช่วงฤดูกำรผลติ (off-peak season) อย่ำงไรก็ตำม อุปทำนของผลติภัณฑปิ์โตรเคมีปรับตัวลดลง

เชน่กัน เนื่องจำกเขำ้สูช่ว่งของฤดกูำลซอ่มบ ำรุงประจ ำปี (Turnaround) และผูผ้ลติบำงรำยมกีำรปรับลดอัตรำกำร

ผลติ (Operating rate) เป็นผลจำกสว่นตำ่งของรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมทีีป่รับตัวลดลงอย่ำงมำก 

แนวโนม้ภาวะตลาดปิโตรเคมใีนไตรมาส 2/2565 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมคีำดวำ่จะปรับตัว

ดขี ึน้กวำ่ไตรมำสทีผ่่ำนมำ โดยผูผ้ลติสนิคำ้ปลำยทำงเริม่กลับมำสัง่ซือ้เม็ดพลำสตกิมำกขึน้ เนื่องจำกคำดวำ่รำคำ

วัตถุดิบจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ควำมขัดแยง้ ระหว่ำงประเทศ 

รัสเซยี- ยูเครน โดยปัจจัยทีต่อ้งเฝ้ำตดิตำม คอื ระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวที่จะสง่ผลกระทบต่อ

รำคำน ้ำมันดบิและรำคำวตัถดุบิทีอ่ำจปรับเพิม่มำกขึน้ได ้และควำมตอ้งกำรใชผ้ลติภัณฑปิ์โตรเคมจีำกอตุสำหกรรม

ปลำยน ้ำ เชน่ บรรจุภัณฑอ์ำหำรและเครื่องดืม่ อุปกรณ์กำรแพทยแ์ละสขุภำพอนำมัยยังคงเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ตำมกำรปรับตวัในกำรด ำเนนิชวีติแบบวถิใีหม ่(New normal) ประกอบกบัควำมตอ้งกำรในภำคธรุกจิยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 

(EV Car) ที่ก ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดย EV Car จะใชพ้ลำสติกเป็นส่วนประกอบในปริมำณมำกเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิำพในกำรขับเคลือ่นเครื่องยนต ์อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิม่ขึน้ของก ำลังกำรผลติใหม่จ ำนวนมำกในปี 2565 

ทัง้ตำมแผนเดมิ และทีเ่ลือ่นมำจำกปี 2564 โดยก ำลังกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มำจำกจนี ตำมนโยบำยกำรลด

กำรพึ่งพำกำรน ำเขำ้ปิโตรเคมี (Self-sufficiency) ปัญหำค่ำขนส่งทีเ่พิ่มขึน้ รวมถงึปัญหำดำ้นควำมแออัดของ

ทำ่เรอืซึง่อำจจ ำกดักจิกรรมกำรคำ้ เป็นปัจจัยส ำคญัทีก่ดดนัรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคม ี
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1.2.2 ก าลงัการผลติปิโตรเคม ี

 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2565 1/2564 4/2564 YoY QoQ 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ   

กลุม่โอเลฟินส ์ 93% 90% 96% 3% (3%) 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์ 108% 102% 98% 6% 10% 

 

ในไตรมำส 1/2565 อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุ่มโอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 93 เทยีบกับ 

ไตรมำส 4/2564 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 96 ลดลงรอ้ยละ 3 เนือ่งจำกในไตรมำส 1/2565 มกีำร

หยดุซอ่มบ ำรุงตำมแผนของโรงงำนโพลโีอเลฟินส ์เป็นเวลำ 12 วนั ขณะทีเ่มือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 อตัรำกำร

ใชก้ ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เนือ่งจำกในไตรมำส 1/2564 โรงงำนผลติโอเลฟินสห์ยดุซอ่มบ ำรุงตำมแผน 

ส ำหรับกลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรีนิกสใ์นไตรมำส 1/2565 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 108 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จำกไตรมำสทีแ่ลว้ และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564  

1.2.3 ปรมิาณและมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณการขาย (พนัตนั)  มลูคา่การขาย (ลา้นบาท) 

ไตรมาส  ไตรมาส 

1/2565 1/2564 4/2564  1/2565 1/2564 4/2564 

กลุม่โอเลฟินส ์ 267 269 256  11,278   9,724 10,708 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์ 183  181  170  8,172  5,992  7,605 

รวม 450 450 426  19,450   15,716 18,313 

หมำยเหต ุ: รวมปรมิำณและมลูคำ่กำรขำยของธุรกจิ Trading (iPolymer) และธรุกจิ New S-Curve (รักษ์ป่ำสัก) 

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีมี

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ19,450 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,137 

ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน 

โดยมสีำเหตุหลักจำกปรมิำณขำยรวมเพิม่ขึน้ 24,000 ตัน 

โดยปริมำณขำยทีเ่พิ่มขึน้ส่วนใหญ่จำกผลติภัณฑ ์PS ใน

กลุม่สไตรนีกิส ์

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธเิพิม่ขึน้ 3,734 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 24 จำกกำรทีร่ำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 ตำมสถำนกำรณ์รำคำตลำดทีป่รับเพิม่ขึน้  

 

 

 

 

 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมี

ในไตรมำส 1/2565 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกปรมิำณขำยรวมเพิม่ขึน้ 
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1.2.4 สดัสว่นมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ไตรมาส 

1/2565 1/2564 4/2564 

Local Export Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 70% 30% 65% 35% 67% 33% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์ 47% 53% 49% 51% 45% 55% 

 รวม 60% 40% 59% 41% 57% 43% 

หมำยเหต ุ: รวมปรมิำณและมลูคำ่กำรขำยของธุรกจิ Trading (iPolymer) และธรุกจิ New S-Curve (รักษ์ป่ำสัก) 

สดัสว่นมูลค่ำกำรขำยผลติภัณฑก์ลุม่ปิโตรเคมสี ำหรับไตรมำส 1/2565 มสีดัสว่นกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 60:40 โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น สว่นใหญ่

เพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุ่มโอเลฟินส ์รวมถงึผลติภัณฑ ์ABS และ PS ในกลุ่มสไตรีนิกส ์และเมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 1/2564 สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์

และผลติภัณฑ ์PS ในกลุม่สไตรนีกิส ์ 

ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกสว่นใหญใ่นไตรมำส 1/2565 เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ฮอ่งกง และประเทศ

อนิโดนเีซยี ตำมล ำดบั 

1.2.5 สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมแีละวตัถดุบิ 

ราคาเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2565 1/2564 4/2564 YoY QoQ 

แนฟทำ  877 557 745 57% 18% 

โอเลฟินส ์      

เอทลินี - แนฟทำ 297 401 348 (26%) (15%) 

HDPE –เอทลีนี 151 303 215 (50%) (30%) 

HDPE – แนฟทำ  448   704  563 (36%) (20%) 

โพรพลินี– แนฟทำ 275 430 193 (36%) 42% 

PP – โพรพลินี 214 363 365 (41%) (41%) 

PP – แนฟทำ 489 793 558 (38%) (12%) 

อะโรเมตกิส ์      

เบนซนี - แนฟทำ 197 196 200 1% (2%) 

โทลอูนี - แนฟทำ 19 76 43 (75%) (56%) 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 100 110 28 (9%) 257% 

สไตรนีกิส ์      

SM - แนฟทำ 404 567 409 (29%) (1%) 

ABS - แนฟทำ  1,078   1,780   1,462  (39%) (26%) 

PS (GPPS) - แนฟทำ  776   1,021   867  (24%) (10%) 
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สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิในไตรมาส 1/2565 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัราคาแนฟทา 

 HDPE Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำอยู่ที ่448 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อ

เทยีบกับไตรมำส 4/2564 อยู่ที ่563 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 20 จำกรำคำ Naphtha ทีป่รับตัวสงูขึน้

ตำมรำคำน ้ำมันดบิดไูบ เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ระหวำ่งประเทศรัสเซยีและประเทศยเูครน ในขณะทีร่ำคำ

ผลติภัณฑป์ลำยทำงไม่สำมำรถปรับขึน้ไดท้นั เนือ่งจำกควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคยังไมฟ้ื่นตัว ประกอบกบัเขำ้สูฤ่ดู

หนำวทีเ่ป็นชว่ง Low season ของงำนกอ่สรำ้ง และผลกระทบจำกมำตรกำรควบคมุมลพษิของประเทศจนีระหว่ำง

กำรจัดกฬีำโอลมิปิก โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่704 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลง 

รอ้ยละ 36 

 PP Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่489 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2564 อยู่ที ่558 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 12 จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแยง้ระหว่ำงประเทศ

รัสเซยีและประเทศยูเครน สง่ผลใหร้ำคำวัตถุดบิปรับตัวสงูขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิดไูบ รวมถงึควำมตอ้งกำรชะลอตวั

ลงจำกผลกระทบในชว่งเทศกำลตรุษจนี และจำกอัตรำผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในภูมภิำคทีเ่พิม่สงูขึน้ ประกอบกับมี

อปุทำนบำงสว่นจำกประเทศจนีเขำ้มำในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เนือ่งจำกตน้ทนุทีแ่ขง่ขนัได ้โดยสว่นตำ่ง

รำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 อยูท่ี ่793 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 38 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่อะโรเมตกิสก์บัราคาแนฟทา 

 TOL Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำโทลูอนีกับแนฟทำอยู่ที ่19 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำส 4/2564 อยูท่ี ่43 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 56 เนือ่งจำกรำคำ Naphtha ทีป่รับตวัสงูขึน้ตำม

รำคำน ้ำมันดบิดไูบ ในขณะทีร่ำคำผลติภัณฑป์ลำยทำงไมส่ำมำรถปรับขึน้ไดท้ัน โดยสว่นตำ่งรำคำโทลอูนีกับแนฟ

ทำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 อยูท่ี ่76 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 75 

 MX Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำอยู่ที ่100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 4/2564 อยู่ที ่28 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 257 เนื่องจำกมเีหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวใน

ประเทศญีปุ่่ น สง่ผลใหผู้ผ้ลติ MX มกีำรปิดซ่อมบ ำรุงแบบไม่เป็นไปตำมแผน (unplanned shutdown) โดยสว่น

ตำ่งรำคำมกิซไ์ซลนีกบัแนฟทำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยูท่ี ่110 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 9  

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลสีไตรนีกิสก์บัราคาแนฟทา 

 ABS Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ ABS กับแนฟทำอยู่ที ่1,078 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 4/2564 อยู่ที ่1,462 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 26 จำกควำมตอ้งกำรในตลำดหลักอย่ำง

อตุสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอเิล็กทรอนกิสยั์งคงชะลอตัว เนื่องจำกเป็นชว่งนอกฤดกูำลผลติ อกีทัง้นโยบำย 

Zero-Covid ของประเทศจีนทีม่ีกำรประกำศ Lockdown ในหลำยเมืองส ำคัญ ท ำใหค้วำมตอ้งกำรผลติภัณฑ์

ลดลง นอกจำกนี้กำร Lockdown ดังกลำ่ว ยังสง่ผลกระทบตอ่ภำคกำรผลติและกำรขนสง่ทีต่อ้งหยุดชะงักไปท ำ

ใหค้วำมตอ้งกำรชะลอตัว โดยสว่นต่ำงรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่1,780 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

ลดลงรอ้ยละ 39 
 

 PS Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่776 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2564 อยู่ที่ 867 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 10 โดยควำมตอ้งกำรในตลำดหลัก เช่น 

อตุสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอเิล็กทรอนกิสย์ังไมฟ้ื่นตัว โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่

1,021 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 24 
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1.2.6 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติ (Product to Feed: PTF)* 

 

 

 
410 1,911 1,240 กลุม่โอเลฟินส ์

594 1,679 1,103 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีกิส ์

1,004 3,590 2,343 Market PTF 
 

 

0.71 3.76 2.02 กลุม่โอเลฟินส ์

1.02 3.29 1.81 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีกิส ์

1.73 7.05 3.83 Market PTF 
 

   

หมำยเหต ุ: * รวมปรมิำณและมลูคำ่กำรขำยของธุรกจิ Trading (iPolymer) และธรุกจิ New S-Curve (รักษ์ป่ำสัก) 

 ส ำหรับไตรมำส 1/2565 บริษัทฯ มีก ำไร

ขัน้ตน้จำกกำรผลิตตำมรำคำตลำดของกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคม ี(Market PTF) อยู่ที ่1,004 ลำ้นบำท หรือ 

1.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 1,339 ลำ้น

บำท หรอื 2.10 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบ

กับไตรมำสก่อน เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ ์

ปิโตรเคมกีับวัตถุดบิสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง จำกกำรทีร่ำคำแนฟทำปรับตัวเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเร็วตำมรำคำน ้ำมันดบิ 

ทำ่มกลำงสถำนกำรณ์ควำมขัดแยง้ระหว่ำงรัสเซยีกับยูเครน ขณะทีร่ำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมเีพิม่ขึน้ในอัตรำทีช่ำ้

กวำ่รำคำแนฟทำจำกควำมตอ้งกำรทีป่รับตัวลดลงเนื่องจำกรำคำวัตถุดบิทีป่รับสงูขึน้อย่ำงรวดเร็วและสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในจนี และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 Market PTF ลดลง 2,586 ลำ้นบำท หรอื 

5.32 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ับวตัถดุบิสว่นใหญป่รับตวัลดลง  

ในไตรมำส 1/2565 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคมมีกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ1,779 ลำ้นบำท หรอื 3.07 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล แบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 1,729 ลำ้นบำท และบันทกึกลับรำยกำร LCM จ ำนวน 50 ลำ้น

บำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยู่ที ่2,783 ลำ้นบำท หรอื 4.80 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 881 ลำ้นบำท หรอื 1.20 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2564 

และลดลง 2,239 ลำ้นบำท หรอื 5.06 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 
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ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF  

อยู่ที ่1,004 ลำ้นบำท ลดลง 1,339 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำของ

ผลติภัณฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถดุบิสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง 

 

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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1.3 กลุม่ธุรกจิสาธารณูปโภค   

ก าลงัการผลติและรายไดจ้ากการขาย 

 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง 

1/2565 1/2564 4/2564 YoY QoQ 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ      

ไฟฟ้ำ 69% 73% 74% (4%) (5%) 

ไอน ้ำ 61% 61% 58% 0% 3% 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)      

ไฟฟ้ำ 497  509  499 (2%) (0.4%) 

ไอน ้ำ 343  251  314 37% 9% 

อืน่ๆ    59    61    57  (3%) 4% 

รวม 899 821 870 10% 3% 

 

อตัราการผลติไฟฟ้าและไอน า้ ในไตรมำส 1/2565 มอีัตรำกำรผลติไฟฟ้ำอยู่ทีร่อ้ยละ 69 ลดลงรอ้ยละ 

5 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2564 ทีม่อีตัรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 74 และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 อตัรำกำรผลติ

ไฟฟ้ำลดลงรอ้ยละ 4 เนื่องจำกหน่วยผลติไฟฟ้ำย่อยหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผนในไตรมำส 1/2565 ส ำหรับอัตรำกำร

ผลติไอน ้ำอยู่ทีร่อ้ยละ 61 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 ขณะทีเ่มือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 

อตัรำกำรผลติไอน ้ำมคีำ่เทยีบเทำ่กนั  

รายไดจ้ากการขายกลุม่ธุรกจิสาธารณูปโภค ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่ม

ธุรกจิสำธำรณูปโภคอยู่ที ่899 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2564 รำยไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 10 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกรำคำขำยเฉลีย่ไอน ้ำเพิม่ขึน้  
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2. ผลการด าเนนิงานรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 1/2565 

 

 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] รำยไดอ้ืน่ๆ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยทีด่นิ คำ่บรกิำรท่ำเรอื คำ่เชำ่ถังบรรจุสนิคำ้ และอืน่ๆ 

1/2565 1/2564 4/2564 1/2565 1/2564 4/2564

อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 33.22         30.43 33.55         

ปรมิาณน ้ามันดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบารเ์รล) 17.46         16.73 18.23         

ราคาน ้ามันดบิถัวเฉลีย่ (เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บารเ์รล) 
(1) 102.08       61.62 81.36         

รายไดจ้ากการขาย 
(2) 79,432       53,650        72,445       136.95      105.38      118.45     

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ
(3) 76,608       48,388       67,840       132.08      95.05        110.92     

ตน้ทนุขายผันแปร (วัตถุดบิตามราคาตลาด) (72,503)      (41,423)      (61,160)      (125.00)     (81.37)       (100.00)   

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 4,105       6,965       6,680       7.08        13.68      10.92     

ก าไร (ขาดทนุ) จากสตอ๊กน ้ามัน 6,399         4,982         2,122         11.03        9.79          3.47        

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) 54              -             (54)            0.09          -           (0.09)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามัน (667)           20              (1,801)       (1.15)        0.04          (2.94)       

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกสตอ๊กน ำ้มนัสุทธิ 5,786       5,002       267          9.97        9.83        0.44       

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 9,891       11,967     6,947       17.05      23.51      11.36     

รายไดอ้ืน่ๆ 
(4) 352            436            401            0.61          0.86          0.66        

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (625)           (519)           (584)          (1.08)        (1.02)        (0.95)       

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 9,618       11,884     6,764       16.58      23.35      11.07     

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,018)        (3,101)        (3,670)       (5.20)        (6.09)        (6.00)       

EBITDA 6,600       8,783       3,094       11.38      17.26      5.07       

คา่เสือ่มราคา (2,008)        (2,180)        (2,068)       (3.46)        (4.28)        (3.38)       

EBIT 4,592       6,603       1,026       7.92        12.98      1.69       

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธิ (398)           (441)           (402)          (0.69)        (0.87)        (0.66)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการท าสญัญาอนุพันธท์างการเงนิ 200            (110)           107            0.34          (0.22)        0.17        

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 19              (182)           70             0.03          (0.36)        0.11        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามันทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (2,699)        548            1,526         (4.65)        1.08          2.50        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพยส์นิ -             (10)            (27)            -           (0.02)        (0.04)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 129            156            215            0.22          0.31          0.35        

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (1)              (1)              -            (0.00)        (0.00)        -          

ก ำไร (ขำดทุน)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ 1,842       6,563       2,515       3.17        12.90      4.12       

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล (338)           (972)           (319)          (0.58)        (1.91)        (0.52)       

ก าไร (ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (3)              (10)            (2)              (0.01)        (0.02)        -          

ก ำไร (ขำดทุน)สทุธิ 1,501       5,581       2,194       2.58        10.97      3.60       

ก ำไร (ขำดทุน)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.07         0.27         0.11         

ไตรมำส

ลำ้นบำท เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รล

ไตรมำส



ผลการด าเนนิงาน 
   

15 

 
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 1/2565 

2.1 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติตามราคาตลาด (Market Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 4,105 

ลำ้นบำท หรอื 7.08 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 2,575 ลำ้นบำท หรอื 3.84 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่

เทยีบกับไตรมำสก่อน โดยมสีำเหตุหลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมแีละน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำนปรับตัว

ลดลง ประกอบกับตน้ทุน Crude Premium ปรับเพิ่มขึน้ 3.51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะที ่ส่วนต่ำงรำคำ

ผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิปรับตวัเพิม่ขึน้อยำ่งมนัียส ำคัญ โดยเฉพำะสว่นตำ่งรำคำน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ  

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2564 ทีม่ี Market GIM อยู่ที ่6,965 ลำ้นบำท หรือ 13.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล Market GIM ปรับตัวลดลง 2,860 ลำ้นบำท หรอื 6.60 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกกำรทีส่ว่นตำ่งรำคำ

ผลติภัณฑปิ์โตรเคมแีละน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนปรับตัวลดลง ประกอบกับตน้ทนุ Crude Premium ปรับเพิม่ขึน้ 4.91 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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2.2 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติทางบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 9,891 ลำ้น

บำท หรอื 17.05 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 2,944 ลำ้นบำท หรอื 5.69 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบ

กับไตรมำสก่อน โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรทีบ่รษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 5,519 ลำ้นบำท หรอื 9.53 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ขณะที ่Market GIM ลดลง 2,575 ลำ้นบำท หรอื 3.84 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดย

ในไตรมำส 1/2565 มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธจิ ำนวน 5,786 ลำ้นบำท หรือ 9.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันจ ำนวน 6,399 ลำ้นบำท หรอื 11.03 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล และมกีำรกลับ

รำยกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) จ ำนวน 54 ลำ้นบำท หรือ 0.09 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ขณะทีม่ผีลขำดทนุจำก Realized Oil Hedging จ ำนวน 667 ลำ้นบำท หรอื 1.15 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล   

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 ที ่Accounting GIM อยูท่ี ่11,967 ลำ้นบำท หรอื 23.51 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล Accounting GIM ลดลง 2,076 ลำ้นบำท หรือ 6.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เนื่องจำก Market GIM 

ปรับตัวลดลง 2,860 ลำ้นบำท หรอื 6.60 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ขณะทีก่ ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 784 

ลำ้นบำท หรอื 0.14 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

2.3 รายไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทำ่เรอืและถังบรรจุภัณฑแ์ละอืน่ๆ โดยในไตรมำส 1/2565 

บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 352 ลำ้นบำท ลดลง 49 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2564 ลดลง 84 ลำ้นบำท เนือ่งจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทำ่เรอืและถังบรรจภุัณฑล์ดลง  

2.4 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

ในไตรมำส 1/2565 บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,018 ลำ้นบำท ลดลง 652 ลำ้นบำท เมื่อ

เทียบกับไตรมำสก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2564 ลดลง 83 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ลดลงจำกค่ำใชจ้่ำย

พนักงำน 
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2.5 คา่เสือ่มราคา 

ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มคี่ำเสือ่มรำคำ 2,008 ลำ้นบำท ลดลง 60 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส

กอ่น และลดลง 172 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2564 สว่นใหญ่ลดลงจำกทรัพยส์นิบำงสว่นทีค่รบอำยุกำร

คดิค ำนวณคำ่เสือ่มรำคำแลว้  

2.6 ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ ิ

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 1/2565 มจี ำนวน 398 ลำ้นบำท ลดลง 4 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสกอ่น และ เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 ลดลง 43 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่กดิจำกอตัรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง  

2.7 ก าไร (ขาดทนุ) จากตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 200 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่ป็นผล

ก ำไรจำก CCS จ ำนวน 99 ลำ้นบำท และก ำไรจำก IRS จ ำนวน 98 ลำ้นบำท โดยก ำไรเพิม่ขึน้ 93 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น และมกี ำไรในไตรมำส 1/2565 เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 ทีม่ผีลขำดทนุอยูท่ี ่110 ลำ้นบำท  

2.8 ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นจากเงนิกู ้

ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูจ้ ำนวน 19 ลำ้นบำท ลดลง 51 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกค่ำเงนิบำทในไตรมำสนี้แข็งค่ำนอ้ยกว่ำไตรมำสก่อน โดยคำ่เงนิบำทจำกสิน้

ไตรมำส 4/2564 ปิดที ่33.59 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ มำปิดที ่33.46 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ และเมือ่เทยีบกับไตร

มำส 1/2564 ทีม่ผีลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นอยู่ที ่182 ลำ้นบำท ก ำไรเพิม่ขึน้ 201 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ สิน้ 

ไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 140 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

2.9 ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน า้มนัทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มผีลขำดทุนทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันเพื่อป้องกัน

ควำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ ์จ ำนวน 2,699 ลำ้นบำท เทยีบกับไตรมำสกอ่น ทีม่ี

ผลก ำไรจ ำนวน 1,526 ลำ้นบำท และเทยีบกบัไตรมำส 1/2564 ทีม่ผีลก ำไรจ ำนวน 548 ลำ้นบำท  

2.10 ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 

ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทุนจ ำนวน 129 ลำ้นบำท ลดลง 86 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสกอ่น และลดลง 27 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2564 สว่นใหญเ่กดิจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุใน

บรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ลดลง 

2.11 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ บันทกึภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ ำนวน 338 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 19 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับไตรมำสกอ่น เนื่องจำกมกีำรใชส้ทิธปิระโยชน์สง่เสรมิกำรลงทนุในโครงกำรตำ่งๆ ลดลง ขณะทีเ่มือ่เทยีบ

กบัไตรมำส 1/2564 ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลลดลง 634 ลำ้นบำท เนือ่งจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง  
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ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรพัย ์

 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีส ินทรัพย์รวม 206,665 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 16,173 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 8 เป็นผลจำก 

 ลกูหนีก้ารคา้: เพิม่ขึน้ 3,994 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 29 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2564 สำเหตหุลกัมำจำก

รำคำขำยเฉลีย่ปรับเพิ่มขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวสูงขึน้ ลูกหนี้กำรคำ้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ช ำระหนี้ตำม

ก ำหนด โดยบรษัิทฯ มนีโยบำยกำรใหส้นิเชือ่กำรคำ้ (credit term) อยู่ในชว่งระยะเวลำ 7 - 120 วัน โดย ณ วันที ่

31 มนีำคม 2565 บรษัิทฯ มลีกูหนีก้ำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 3 เดอืน คดิเป็นมลูคำ่ 57 ลำ้นบำท ซึง่บรษัิทฯ 

ไดต้ัง้ค่ำเผือ่หนี้สงสัยจะสญูไวจ้ ำนวน 31 ลำ้นบำท ทัง้นี้ บรษัิทฯ มรีะยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ส ำหรับงวดไตรมำสปี 

1/2565 อยูท่ี ่18 วนั เพิม่ขึน้ 1 วนั เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2564  

ลกูหนีก้ำรคำ้แบง่ตำมระยะเวลำกำรถงึก ำหนดช ำระไดด้งันี ้

 ไตรมาส 1/2565  2564 

(หน่วย : ลำ้นบำท) กจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

กจิการอืน่ รวม  กจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

กจิการอืน่ รวม 

ยังไมค่รบก ำหนด          10,186           7,435           17,621            4,911           7,533           12,444  

เกนิก ำหนดช ำระ                 41              148                189                 36           1,335             1,371  

- นอ้ยกวำ่ 3 เดอืน                 16              116                 132   22          1,303             1,325  

- เกนิกวำ่ 3 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน                 25                  4                  29   14                 4                  18  

- เกนิกวำ่ 12 เดอืน                  -                  28                  28   -               28                  28  

รวม          10,227           7,583           17,810            4,947           8,868           13,815  

หกั คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู                  -                 (31)                (31)                 -                (30)              (30) 

 รวมลกูหนีก้ารคา้          10,227           7,552           17,779            4,947           8,838           13,785  

 สนิคา้คงเหลอื: เพิม่ขึน้ 10,572 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 31 เมือ่เทยีบกันสิน้ปี 2564 เนื่องจำกรำคำ

น ้ำมันดบิและผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 ตำมสถำนกำรณ์รำคำตลำด โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่อยู่ที ่49 

วนั เพิม่ขึน้ 5 วนั เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2564 

123,153 123,391 

21,395 19,550 

44,338 
33,766 

17,779 

13,785 

89,256 87,712 

4,589 4,743 

59,267 61,079 

8,945 8,287

44,608
28,671

206,665 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 

190,492 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 64 31 ม.ีค. 65 

เงนิกูย้มืระยะยำว  
(รวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สนิคำ้คงเหลอื 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

8% 
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 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 1,845 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 9 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2564 สำเหตุ

หลักเกดิจำกเงนิสดและเงนิฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้ 3,895 ลำ้นบำท และลูกหนี้อืน่เพิม่ขึน้ 1,038 ลำ้นบำท ขณะที่

ลกูหนีอ้ืน่จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง 2,780 ลำ้นบำท   

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน: ลดลง 238 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับสิน้ปี 2564 สำเหตุหลักเกิดจำก

สนิทรัพยถ์ำวรและอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนลดลง 1,085 ลำ้นบำท โดยสว่นใหญ่ลดลงจำกค่ำเสือ่มรำคำ

สะสมเพิม่ขึน้ ขณะทีส่นิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชเีพิม่ขึน้ 513 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วม

คำ้เพิม่ขึน้ 132 ลำ้นบำท  

หนีส้นิ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 บรษัิทฯ มหีนีส้นิรวม 117,409 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 

จ ำนวน 14,629 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14 เนือ่งจำก 

 เจา้หนีก้ารคา้: เพิม่ขึน้ 15,937 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 56 เมือ่เทยีบกันสิน้ปี 2564 เนื่องจำกรำคำ

น ้ำมันดบิปรับเพิม่ขึน้ตำมสถำนกำรณ์รำคำตลำด และปรมิำณน ้ำมันดบิคำ้งจำ่ยเพิม่ขึน้ โดยระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลีย่

อยูท่ี ่46 วนั เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2564 จ ำนวน 4 วนั  

 หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 658 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 8 เมือ่เทยีบกนัสิน้ปี 2564 สำเหตหุลักเกดิ

จำกหนี้สนิตรำสำรอนุพันธห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ 2,699 

ลำ้นบำท และภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ 

824 ลำ้นบำท ขณะที่โบนัสคำ้งจ่ำยลดลง 1,719 

ลำ้นบำท และเงนิรับล่วงหนำ้ค่ำสนิคำ้ลดลง 959 

ลำ้นบำท  

 เงนิกูย้มืระยะยาวรวมสว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี: ลดลง 1,812 ลำ้นบำท เมื่อ

เทยีบกับสิน้ปี 2564 สำเหตุหลักเกดิจำกจ่ำยช ำระ

คืนเงินกูใ้หก้ับสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระ 

1,800 ลำ้นบำท  

รายละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยาว สรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 31 ม.ีค. 65 31 ธ.ค. 64 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 23,974 23,972 2 

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 4,671 4,688 (17) 

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 30,622 32,419 (1,797) 

 รวม 59,267 61,079 (1,812) 

หกั สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (9,031) (10,585) 1,554 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ 50,236 50,494 (258) 

หมายเหต ุ:  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตน้และอัตรำดอกเบี้ยสกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินเหรียญ
 สหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) จ ำนวน 110 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ   
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กราฟแสดงก าหนดช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

หุน้กูส้กลุเง นบาท

เง นกูส้กลุเง นเหรยีญสหรัฐฯ

เง นกูส้กลุเง นบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : เง นกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565
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สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 89,256 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2564 จ ำนวน 1,544 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 สำเหตหุลกัเกดิจำกก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 1,501 ลำ้นบำท  

งบกระแสเงนิสด 

      (หน่วย : ลำ้นบำท)   

  ม.ค. – ม.ีค. 65 ม.ค. – ม.ีค. 64 

1 EBITDA 6,600 8,783 

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน 429 (14,016) 

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน  7,029 (5,233) 

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (892) (486) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (2,242) 1,366 

6 เงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้ )ลดลง(                    3,895   (4,353) 

7 เงนิสดยกมำตน้งวด                   11,236   8,851  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด                 15,131   4,498  

ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 15,131 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดสุทธิ

เพิม่ขึน้ 3,895 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 7,029 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแส 

เงนิสดเพิม่ขึน้ประกอบดว้ย ก ำไรกอ่นหักคำ่เสือ่มรำคำ ภำษีและดอกเบีย้จ่ำย (EBITDA) จ ำนวน 6,600 ลำ้นบำท

เจำ้หนีก้ำรคำ้เพิม่ขึน้ 15,936 ลำ้นบำท และลกูหนี้อืน่จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งลดลง 2,780 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำร

หลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดลดลงประกอบดว้ย สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 10,543 ลำ้นบำท ลกูหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 3,995 

ลำ้นบำท ลกูหนี้อืน่เพิม่ขึน้ 1,038 ลำ้นบำท โบนัสคำ้งจ่ำยลดลง 1,719 ลำ้นบำท และเงนิรับลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้ลดลง 

959 ลำ้นบำท  

 กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 892 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักเกิดจำกกำรจ่ำยซื้อ

สนิทรัพยถ์ำวรและอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ จ ำนวน 869 ลำ้น

บำท  

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 2,242 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักเกดิจำกกำรจ่ำยช ำระ

คนืเงนิกูใ้หก้บัสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ 1,800 ลำ้นบำท และจำ่ยช ำระดอกเบีย้เงนิกูย้มื 441 ลำ้นบำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานะการเงนิ 
   

21 

 
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 1/2565 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 หนว่ย 
ไตรมาส 

1/2565 1/2564 4/2564 

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร     

อตัรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 8.31 16.37 4.27 

อตัรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 1.89 10.40 3.03 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ บำท/หุน้ 0.07 0.27 0.11 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % 6.80 28.73 17.79 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง     

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 1.33 1.11 1.41 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.53 0.36 0.53 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ     

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.50 0.75 0.57 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA  *  เทำ่ 1.79 1.61 1.92 

หมายเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  

สภาพคลอ่งและโครงสรา้งเงนิทนุ 

 อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 1/2565 เท่ำกับ 1.33 เท่ำ ลดลง 0.08 เท่ำ เมื่อเทยีบกับไตรมำส 

4/2564 ที ่1.41 เท่ำ เนื่องจำกเจำ้หนี้กำรคำ้เพิ่มขึน้ ทัง้นี้ บริษัทฯ มีสภำพคล่องอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อกำร

ด ำเนนิธรุกจิ  

 ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มอีัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ อยู่ที ่0.50 

เทำ่ ลดลง 0.07 เทำ่ เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2564 ที ่0.57 เทำ่ เนือ่งจำกหนี้สนิลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มื

ระยะยำว ทัง้นี ้บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนีส้นิไดต้ำมก 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 ิ(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 

 

 


