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บทสรุปผู้บริหาร 

สรปุผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

หน่วย: ล้านบาท Q1/2564 Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

รายได้รวม 41,230 33,134 24% 43,070 -4% 

Accounting EBITDA 4,737 2,750 72% (2,546) 286% 

กลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และการคา้น ้ามนั 1/ 2,411 600 302% (2,590) 193% 

กลุ่มธุรกจิการตลาด 2/ 970 602 61% 81 >1,000% 

กลุ่มธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 3/ 979 868 13% 770 27% 

กลุ่มธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ 4/ 422 590 -28% 510 -17% 

กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาต ิ 5/ 31 221 -86% (1,227) 103% 

อืน่ๆ (76) (131) 42% (90) 16% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,284 251 808% (4,661) 149% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 1.59 0.09   (3.49)   

หมายเหตุ: 1/ หมายถงึ ธุรกจิโรงกลัน่ของบรษิทั บางจากฯ และ BCP Trading Pte. Ltd. และส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
              2/ หมายถงึ ธุรกจิการตลาดของบรษิทั บางจากฯ บจก. บางจากกรนีเนท และบจก.บางจาก รเีทล และสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
      3/ หมายถงึ ธุรกจิพลงังานไฟฟ้าของบรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 4/ หมายถงึ ธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพของบรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 5/ หมายถงึ ธุรกจิทรพัยากรธรรมชาตขิอง กลุ่ม NIDO Petroleum Pty. Ltd., BCP Energy International Pte. Ltd., BCP Innovation Pte. Ltd.,  
                                 BCPR Co., Ltd. และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน Q1/2564  บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย 
ไดร้บัปัจจยัหนุนจากราคาน ้ามนัดบิและราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปในตลาดโลกปรบัเพิม่ขึน้อย่างมาก เนื่องจากการ เร่งฉีดวคัซนีต้าน
ไวรสั COVID-19 ใหก้บัประชากรในหลายประเทศ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของสหรฐัฯ ซึ่งช่วยใหเ้กดิการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกจิและท าใหค้วามต้องการใชน้ ้ามนัเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) และพนัธมติรตกลงร่วมกนั
ทีย่งัคงมาตรการปรบัลดปรมิาณการผลติ โดยราคาน ้ามนัดบิดูไบเฉลี่ย Q1/2564 อยู่ที ่60.21 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 
เพิม่ขึน้ 15.57 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลใหใ้นไตรมาสนี้กลุ่มบรษิทัฯ ม ีInventory Gain 2,473 
ล้านบาท เนื่องจากราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมาก ประกอบกบัการวางแผนทยอยเก็บส ารองน ้ามนัดเีซลไว้ล่วงหน้าตัง้แต่
ช่วงเดอืนมถิุนายน ปี 2563 ซึง่เป็นช่วงทีต่น้ทุนราคาน ้ามนัต ่า เพื่อน ามาจ าหน่ายในช่วงทีโ่รงกลัน่หยุดซ่อมบ ารุง ซึง่มกี าไรจากการ
เกบ็ส ารองดงักล่าวกว่า 600 ลา้นบาท ทัง้นี้ปัจจยัหนุนดงักล่าวช่วยลดผลกระทบของค่าการกลัน่พืน้ฐานทีย่งัอยู่ในระดบัต ่า จากการที่
โรงกลัน่บางจากฯ หยุดซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ตามวาระ (Major Turnaround)  

ถงึแมป้รมิาณการจ าหน่ายรวมของธุรกจิการตลาดจะปรบัลดลงเนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรสั COVID-19 ทีก่ลบัมาระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2563 อย่างไรกต็ามหลงัจากทีก่ารแพร่ระบาด
เริม่คลี่คลาย ประชาชนกลบัมาเดนิทางและใชร้ถยนตเ์พิม่มากขึน้ ส่งผลใหย้อดจ าหน่ายผ่านตลาดคา้ปลกีเดอืนมนีาคม 2564 สูงสุด
เป็นประวตักิารณ์ทีร่ะดบั 390 ล้านลติรต่อเดอืน และกลุ่มธุรกจิการตลาดสามารถผลกัดนัยอดขาย Lube ไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยมยีอด
จ าหน่าย 8.9 ล้านลติร ในเดอืนมนีาคมซึ่งถอืเป็นยอด New high ส่งผลใหส่้วนแบ่งการตลาดน ้ามนัหล่อลื่นส าเรจ็รูปในประเทศของ
บรษิทัฯ เพิม่เป็น 11.0% จาก 9.0% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ธุรกจิร้านกาแฟ Inthanin กส็ามารถท ายอดจ าหน่าย New High ได้
เช่นกนัในเดอืนมนีาคม ซึ่งรา้นกาแฟ Inthanin ไดร้บัการตอบรบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการเสริ์ฟกาแฟจากเมลด็กาแฟอาราบกิ้า 
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100% รวมทัง้กระแสของ Inthanin Cocoa Fever โกโก้ในต านานสุดเขม้ขน้ ซึ่งถอืว่าเป็น Product Hero ของ Inthanin ทีม่ยีอดขาย
เพิม่ขึน้กว่า 50% QoQ แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดในช่วงเดอืนมกราคม 

โดยใน Q1/2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 41,230 ล้านบาท (24% QoQ, -4% 
YoY) ม ีEBITDA 4,737 ล้านบาท (72% QoQ, 286% YoY) และมกีารบนัทกึกลบัรายการดอ้ยค่าทรพัย์สนิของธุรกจิส ารวจ
และผลติปิโตรเลยีม จ านวน 400 ล้านบาท ส่งผลใหไ้ตรมาสนี้มกี ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 2,284 ล้ำนบำท (808% QoQ, 
149% YoY) คดิเป็น ก ำไรต่อหุ้น 1.59 บำท โดยมผีลการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกจิเป็นดงันี้ 

กลุ่มธุรกิจโรงกลัน่และกำรค้ำน ้ ำมนั ผลการด าเนินงานปรบัเพิม่ขึน้ 302% QoQ และ 193% YoY โดยหลกัมาจาก
ไตรมาสนี้ม ีInventory Gain จ านวน 2,180 ล้านบาท ขณะที่ Q1/2563 และ Q4/2563 มี Inventory Loss ถึงแม้ว่าค่าการกลัน่
พื้นฐานจะปรบัลดลงและยงัอยู่ในระดบัต ่า โดยในไตรมาสนี้มคี่าการกลัน่พื้นฐาน 576 ล้านบาท หรอื 3.24 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล เน่ืองจากโรงกลัน่บางจากฯ มกีารการหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระ ส่งผลใหอ้ตัราก าลงัการผลติเฉลีย่ใน Q1/2564 ปรบัลดลง
มาอยู่ที ่64.9 พนับาร์เรลต่อวนั หรอืคดิเป็น 54% ของก าลงัการผลติรวม และสดัส่วนการผลติน ้ามนัส าเรจ็รูปทีม่มีูลค่าสูงลดลง
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะน ้ามนัดเีซลและเบนซนิลดลง ในส่วนของธุรกจิการคา้น ้ามนัโดยบรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. ถงึแมจ้ะ
มธีุรกรรมการซื้อขายน ้ามนัดบิและผลติภณัฑ์น ้ามนัลดลง แต่ก าไรขัน้ต้นปรบัเพิม่ขึ้น โดยหลกัมาจากผลติภณัฑ์กลุ่มน ้ามนัเตา
เกรดก ามะถนัต ่าและน ้ามนัเบนซนิ เนื่องจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
เริม่คลีค่ลาย 

กลุ่มธุรกิจกำรตลำด ผลการด าเนินงานปรบัเพิม่ขึน้ 61% QoQ และ >1,000% YoY เนื่องจากไตรมาสนี้ม ีInventory 
Gain ในขณะที ่Q1/2563 ม ีInventory Loss ถงึแมว้่าปรมิาณการจ าหน่ายรวมของธรุกจิการตลาดปรบัลดลง 3% QoQ และ 13% 
YoY เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ที่กลบัมาระบาดระลอกใหม่ตัง้แต่เดือน
ธนัวาคม 2563 โดยตลาดอุตสาหกรรมยงัคงไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมากเนื่องจากอุตสาหกรรมการบนิทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั  ส่งผลให้
การจ าหน่ายน ้ามนัเครื่องบนิปรบัตวัลดลงถงึ 83% YoY ขณะทีต่ลาดคา้ปลกีไดร้บัผลกระทบไม่มากนัก ในส่วนของค่าการตลาด
รวมสุทธปิรบัลดลง 2% QoQ และ 4% YoY เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัราคาขายปลกีหน้าสถานีบรกิารใหเ้หมาะสมกบั
ต้นทุนน ้ามนัส าเรจ็รูป ผลติภณัฑ์ B100 และผลติภณัฑ์เอทานอลทีร่าคาปรบัเพิม่ขึ้นตลอดทัง้ไตรมาส อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ 
มกีารบรหิารจดัการการจ าหน่ายในช่วงการหยุดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ประจ าปี 2564 โดยเลอืกจ าหน่ายผลติภณัฑ์และช่องทางทีม่ ี
ค่าการตลาดเหมาะสม จงึท าใหค้่าการตลาดรวมสุทธติ่อหน่วยปรบัลดลงเลก็น้อย ทัง้นี้บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งการตลาดดา้นปรมิาณ
การจ าหน่ายน ้ามนัผ่านสถานีบรกิารสะสมเดอืนมกราคม – มนีาคม 2564 อยู่ที่ 15.9% (ตามขอ้มูลกรมธุรกิจพลงังาน) และมี
จ านวนสถานีบรกิารน ้ามนั ณ สิน้ Q1/2564 ทัง้สิน้ 1,243 สถานี บรษิทัฯ ยงัคงมุง้เน้นในการขยายธรุกจิ Non-Oil ในปีนี้ธุรกจิรา้น
กาแฟ Inthanin ครบรอบ 15 ปี และตัง้เป้าหมายที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในและนอกสถานีบรกิารน ้ามนั โดย ณ สิ้น 
Q1/2564 มรี้านกาแฟ Inthanin จ านวน 694 สาขา นอกจากนี้บรษิทัฯ ร่วมมอืกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เปิดตวัสถานีอดัประจุ
ไฟฟ้า PEA VOLTA ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก บนเสน้ทางหลกัสู่เมอืงใหญ่และแหล่งท่องเทีย่วส าคญั ซึ่งปัจจุบนัมจี านวน 
18 สถานี ใหบ้รกิารใน 11 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

กลุ่มธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ ผลการด าเนินงานปรบัเพิม่ขึ้น 13% QoQ และ 27% YoY เนื่องจากในไตรมาสนี้รบัรู้ส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 140 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสก่อนรบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 
สาเหตุหลกัมาจากใน Q4/2563 ธุรกิจผลติไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพในประเทศอินโดนีเซีย มกีารบนัทกึค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการ Refinance วงเงนิกู้เดมิ 172 ล้านบาท ทัง้นี้ปรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมปรบัลดลง 34% QoQ โดยหลกัมา
จากปรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้าใน สปป.ลาวปรบัลดลง ซึง่เป็นไปตามปัจจยัฤดูกาล (Seasonal Factor) ของโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า 



 

5 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน Q1/2564  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  | 

 

แต่เมื่อเทยีบผลการด าเนินงาน YoY ปรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึน้ 40% จากการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ใหม่ (ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 20 เมกะวตัต์) และการรบัรูผ้ลการด าเนินงานเตม็ไตรมาสของโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานน ้า “Nam San 3B” (ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 45 เมกะวตัต์) อกีทัง้ปรมิาณน ้าฝนเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน ส่งผลใหโ้ครงการผลติไฟฟ้าพลงังานน ้าใน สปป.ลาว มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึน้  

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภำพ ผลการด าเนินงานปรบัลดลง 28% QoQ และ 17% YoY โดยธุรกิจไบโอดีเซล ก าไร
ขัน้ต้นลดลง 47% QoQ และ 24% YoY เนื่องจากต้นทุนน ้ามนัปาล์มดบิทีน่ ามาผลติในไตรมาสน้ีปรบัเพิม่ขึน้ จากผลกระทบของ
ภยัแล้งส่งผลให้ปรมิาณสต็อกน ้ามนัปาล์มดบิในไตรมาสนี้อยู่ระดบัต ่าสุดเป็นประวตักิารณ์  อีกทัง้ปรมิาณการจ าหน่ายทีป่รบั
ลดลงตามความต้องการใชน้ ้ามนัดเีซล จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ที่
กลบัมาระบาดอีกครัง้ตัง้แต่ช่วงปลาย Q4/2563 ธรุกิจเอทำนอล ปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์อทานอลปรบัลดลง เนื่องจาก
ประชาชนลดการเดนิทางเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามนัแก๊สโซฮอลล์ดลง ก าไร
ขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 25% QoQ จากการใชก้ าลงัการผลติเพิม่ขึน้และความสามารถในการบรหิารจดัการต้นทุนวตัถุดบิ แต่ลดลง 21% 
YoY โดยหลกัมาจากปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์อทานอลทีป่รบัลดลง  

กลุ่มธุรกิจผลิตทรพัยำกรธรรมชำติ ผลการด าเนินงานปรบัลดลง 86% QoQ เนื่องจากรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในบรษิทัร่วม OKEA ลดลง โดยในไตรมาสนี้ OKEA มรีายได้ลดลง โดยหลกัมาจากปรมิาณการจ าหน่ายแหล่งผลติ 
Draugen ลดลง ถึงแม้ว่าราคาน ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาติปรบัเพิม่ขึ้นตามภาวะตลาดโลก อีกทัง้ในช่วง Q4/2563 มกีารกลบั
รายการดอ้ยค่าสนิทรพัย์ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาของแหล่ง Yme ในขณะทีไ่ตรมาสนี้ไม่มกีารบนัทกึรายการดงักล่าว นอกจากนี้
การรับรู้ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากไตรมาสก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุล
ต่างประเทศ โดยเงนิโครนนอร์เวย ์(NOK) เมื่อเทยีบกบัเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ในไตรมาสนี้เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ขณะทีไ่ตรมาส
ก่อนหน้าเงนิโครนนอรเ์วย ์(NOK) แขง็ค่าขึน้ 10% ส าหรบัผลการด าเนินงาน YoY ปรบัเพิม่ขึน้ 103% จากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไร
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม OKEA เพิม่ขึน้ เน่ืองจากราคาขายน ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาตปิรบัเพิม่ขึน้ ส่งผลให ้OKEA มรีายได้
เพิม่ขึน้ และในช่วง Q1/2563  มกีารตัง้ดอ้ยค่าทรพัยส์นิ จากราคาน ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาตทิีป่รบัลดลงอย่างมาก อกีทัง้มผีล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการอ่อนค่าของเงนิโครนนอร์เวย์เทยีบกบัเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ทัง้นี้โครงการ Yme 
อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อและทดสอบอุปกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเริม่ผลติได้ตามแผนในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 โดยโครงการ 
Yme จะเพิม่ก าลงัผลติใหก้บั OKEA 7,500 บารเ์รลต่อวนั โดยในปีแรกของการผลติจะมกี าลงัการผลติที ่4,900 บารเ์รลต่อวนั  

ตลอดปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกจิเป็นวงกวา้งไปทัว่โลก 
ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปี 2564 ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกมาคาดการณ์ว่า
เศรษฐกจิโลกในปีนี้มแีนวโน้มฟ้ืนตวัจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิและการกระจายวคัซีนในกลุ่มประเทศหลกั 
เห็นไดจ้ากราคาน ้ามนัในตลาดโลกทีป่รบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่ยงัมปีระเดน็ทา้ทายหลายดา้น รวมถงึเศรษฐกจิในประเทศ
ไทยที่มกีารคาดการณ์ว่าจะฟ้ืนตวั แต่จากการระบาดรอบใหม่ของไวรสั COVID-19 ที่กลบัมารุนแรงในช่วงต้นเดอืนเมษายน 
และแพร่กระจายเรว็ไปทัว่ประเทศ อาจท าใหเ้ศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบไปอกีระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในไตรมาส 2 แต่ว่าความ
รุนแรงนัน้ไม่เท่ากบัในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า อย่างไรกต็ามกลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยั
และสุขภาพของพนักงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง มกีารด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ในดา้นการด าเนินธุรกจิไดม้ปีระเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ เพื่อปรบัแผนธุรกจิใหเ้หมาะสมและทนั
ต่อเหตุการณ์ อกีทัง้ยงัคงคุมเขม้มาตรการลดค่าใชจ้่ายและการใชเ้งนิลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการ
บรหิารจดัการเงนิทุนหมุนเวยีนใหเ้พยีงพอทีจ่ะสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องและราบรื่น 
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เหตุกำรณ์ส ำคญัอืน่ๆในไตรมำส 

มกราคม 

• บรษิทัฯ แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยกระทรวงการคลงั
ไดม้กีารขายและโอนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหก้องทุนรวม วายุภกัษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) และกองทุนรวม  
วายุภกัษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เสรจ็สิน้ เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2564 จ านวน 71,899,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
5.22 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายและเรยีกช าระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึ่งภายหลงัการท ารายการโอนหุน้ดงักล่าว กระทรวงการคลงัถอื
หุน้จ านวน 65,543,767 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.76 กองทุนรวม วายุภกัษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้จ านวน 
136,886,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.94 และกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นจ านวน 
136,886,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 9.94 

กมุภาพนัธ ์ 

• บรษิทัฯ หยุดการเดนิเครื่องหน่วยกลัน่น ้ามนัดบิ และหน่วยประกอบอื่นๆ เพื่อตรวจซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ตามวาระ 
(Major Turnaround) โดยมีระยะเวลา 39 วนั นับตัง้แต่วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ – 25 มีนาคม 2564 ทัง้นี้บริษัทฯ ได้มีมาตรการ
รองรบัแผนการหยุดเดนิเครื่องหน่วยกลัน่น ้ามนัดบิไวแ้ลว้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ามนี ้ามนัส าเรจ็รปูเพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
และมีปริมาณน ้ามนัเชื้อเพลิงส ารองตามที่กฎหมายก าหนด  ทัง้นี้การซ่อมบ ารุงแล้วเสร็จตามแผนและกลบัมาเดินเครื่องได้
ตามปกตแิลว้ในเดอืนมนีาคม 2564 

มีนาคม 

• บรษิัทฯ แจ้งตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องการเขา้ลงทุนในบรษิทั วนิโนหนี้ จ ากดั (“WINNONIE”)  โดยบรษิทั บซีวี ี
อินโนเวชัน่ จ ากดั (“BCVI”) (บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เขา้ลงทุนใน WINNONIE โดยการซื้อหุ้นสามญัร้อยละ 
99.8 เป็นจ านวนเงนิลงทุน 50 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกจิใหเ้ช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ใหบ้รกิารเปลี่ยนถ่าย
แบตเตอรี ่รวมถงึธุรกจิต่อยอดอื่นๆ ในอนาคต สอดคล้องกบัเป้าหมายการเป็นผูน้ านวตักรรมพลงังานสเีขยีวของบรษิทัฯ ซึ่งการ
เขา้ลงทุนไดแ้ลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน 2564 

เมษายน 

• ทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นเงนิประมาณ 543 ลา้นบาท และไดจ้่ายเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่
22 เมษายน 2564  
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งบกำไรขาดทุน 

 

งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (ล้านบาท) Q1/2564 Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 41,230 33,134 24% 43,070 -4% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (36,626) (30,741) 19% (44,287) -17% 

ก าไรขัน้ต้น 4,604 2,393 92% (1,216) 479% 

รายไดอ้ื่น          142           120  18%          105  35% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (1,447) (2,180) -34%        (1,763) -18% 

ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ ์          (429)          165            (360)  

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น            43           140            326   

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิ          400           115          (1,404)  

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 3,313 752 340% (4,311) 177% 

ตน้ทุนทางการเงนิ          (464)          (484) -4%          (464) -0.01% 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึง่เป็นไปตาม TFRS 9             6             23               5   
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วม
คา้ทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

         194           264          (1,082)  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,049 555 449% (5,852) 152% 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้          (408)            46          1,536   

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 2,642 601 340% (4,316) 161% 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่           2,284               251  808%  (4,661) 149% 

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม          358           349             345    

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 1.59 0.09   (3.49)   

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธริวม 2,642 ลา้นบาท โดยเป็นก าไรสุทธส่ิวนของบรษิทั
ใหญ่ 2,284 ลา้นบาท (+808% QoQ) คดิเป็นก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.59 บาท โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ 

1) รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 41,230 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 24% QoQ เป็นผลมาจากรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิน ้ามนัเป็นหลกั เน่ืองจากราคาน ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้ต่อเน่ืองตัง้แต่ปลายไตรมาสก่อนหน้า จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ในหลายประเทศเริม่คลี่คลายหลงัการเร่งฉีดวคัซีนต้านไวรสั COVID-19  
ส่งผลใหร้าคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัเพิม่ขึน้ค่อนขา้งมาก ในขณะทีป่รมิาณการจ าหน่ายปรบัลดลง โดยในส่วน
ของบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 18% QoQ ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์รวมของบรษิทัฯ ลดลง 2% QoQ นอกจากนี้บรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. (“BCPT”) มธีุรกรรมการ
ซื้อขายกบับุคคลภายนอกเพิม่ขึน้ 68% QoQ 

และเมื่อเทยีบกบั Q1/2563 รายได้ลดลง 4% YoY โดยหลกัมาจากรายได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจน ้ามนัลดลงจาก
ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมลดลง 12% YoY เนื่องจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ที่
กลบัมาระบาดอกีครัง้ตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสก่อน ขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ต่อหน่วยปรบัเพิม่ขึน้ 6% ช่วยใหร้ายได้
ลดลงไม่มากนัก นอกจากนี้ธุรกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพไดร้บัผลกระทบจากความต้องการใชน้ ้ามนัทีล่ดลง ส่งผลให้
รายไดจ้ากธุรกจิเอทานอลในไตรมาสนี้ปรบัลดลง  
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2) ก าไรขัน้ตน้ 4,604 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 92% QoQ ส่วนใหญ่มาจากธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้ามนัทีไ่ดอ้านิสงสจ์ากราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลกปรบัตัวสูงขึ้นตลอดทัง้ไตรมาส ส่งผลให้ในไตรมาสนี้กลุ่มบริษัทฯ รบัรู้ Inventory Gain 
จ านวน 2,473 ล้านบาท ขณะที ่Q4/2563 ม ีInventory Gain 144 ล้านบาท โดยธุรกจิโรงกลัน่มกี าไรขัน้ต้นจาก
ค่าการกลัน่รวมปรบัตัวดีขึ้นอย่างมาก อยู่ที่ 15.46 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับ Q4/2563 อยู่ที่ 3.32 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ถงึแมค้่าการกลัน่พืน้ฐานจะปรบัลดลง 0.50 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล จากอตัราการ
ผลติทีล่ดลง และสดัส่วนการผลติน ้ามนัส าเรจ็รปูทีม่มีลูค่าสงูลดลง จากการหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระ 

และเมื่อเทยีบกบั Q1/2563 ก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึ้น 479% YoY โดยหลกัมาจากธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัน ้ามนัที่ก าไร
ขัน้ต้นปรบัตวัดขีึน้ค่อนขา้งมาก เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มผีลกระทบจาก Inventory 

Loss 3,434 ลา้นบาท (รวมขาดทุนจากการปรบัมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (NRV)) ประกอบกบัธุรกจิผลติไฟฟ้ารบัรูผ้ล
การด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 20 MW และรบัรู้ผลการ
ด าเนินงานเตม็ไตรมาสของโครงการ “Nam San 3B” 

3) รายไดอ้ื่น 142 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18% QoQ และ 35% YoY ส่วนใหญ่เกดิจากธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 

4) ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,447 ล้านบาท ลดลง 34% QoQ ซึ่งไตรมาสก่อนหน้าเป็นไตรมาสทีม่ี
ค่าใชจ้่ายสูงกว่าปกต ิและลดลง 18% YoY โดยค่าใชจ้่ายทีล่ดลงส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าใชจ้่าย
ส่งเสรมิการขายและค่าบ ารุงรกัษา นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่องในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

5) กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าทรพัย์สนิ 400 ลา้นบาท จากสนิทรพัยใ์นกลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาน ้ามนัปรบัทีเ่พิม่ขึน้ 

6) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 194 ล้านบาท ประกอบดว้ย (1) 
บรษิทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 121 ล้านบาท (2) บรษิทั PetroWind Energy Inc. 19 ล้านบาท 
(3) บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 8 ลา้นบาท (4) บรษิทั บงกช มารนี เซอรว์สิ จ ากดั 8 ลา้นบาท 
(5) บรษิทั OKEA 38 ลา้นบาท และ (6) บรษิทั วนิ อนิกรเีดยีนส ์จ ากดั -0.4 ลา้นบาท



 

9 

 

ผลการดำเนนิงานจำแนกตามธุรกิจ 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน Q1/2564  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  | 

 

1) กลุ่มธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน ้ามนั 

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดิบ 

ราคาน ้ามนัดิบ 
(เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 

  Q1/2564   Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

สูงสุด ต า่สุด เฉล่ีย เฉล่ีย +/- เฉล่ีย +/- 

Dubai (DB) 68.30 50.45 60.21  44.64  15.57 50.41  9.80 

Dated Brent (DTD) 69.29 50.34 61.12  44.16  16.96 50.10  11.03 

DTD/DB 0.98 (0.12) 0.91  (0.48) 1.39 (0.31) 1.22 

ราคาน ้ามนัดบิดูไบเฉลี่ย Q1/2564 ปรบัเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกบั Q4/2563 โดยได้แรงหนุนจากเร่งฉีดวคัซีนต้านไวรสั 
COVID-19 ใหก้บัประชากรในหลายประเทศ ท าใหน้ักลงทุนมคีวามหวงัว่าเศรษฐกจิปี 2564 จะฟ้ืนตวัเรว็ขึน้ และความต้องการ
ใช้น ้ามนัจะเพิม่ขึ้นด้วย นอกจากนี้ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามนั (โอเปก) และพนัธมติรตกลงร่วมกนัทีย่งัคงมาตรการปรบัลด
ปรมิาณการผลติ ประกอบกบัซาอุดอิาระเบยีอาสาลดก าลงัการผลติลง 1.0 ล้านบาร์เรลต่อวนัในเดอืนกุมภาพนัธแ์ละมนีาคมของ
ปี 2564 เพื่อช่วยรกัษาสมดุลในตลาด ส าหรบัราคาน ้ามนัดบิดูไบเฉลี่ย Q1/2564 ปรบัขึน้อย่างมาก เมื่อเทยีบกบั Q1/2563 ซึ่ง
เป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ในหลายประเทศเริม่คลีค่ลายหลงัการเร่ง
ฉีดวคัซนีตา้นไวรสั COVID-19  

ขณะทีส่่วนต่างราคาน ้ามนัดบิเดทเบรนท์กบัดูไบ (DTD/DB) เฉลี่ยใน Q1/2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบั Q4/2563
และ Q1/2563 เนื่องจากอุปสงค์น ้ามนัดบิเกรดเบา (Light crude) ฟ้ืนตวัขึ้นจากการคลายล็อกดาวน์ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 เริม่คลีค่ลาย หลงัจากการฉีดวคัซนีส่งผลใหจ้ านวนผูต้ดิเชือ้ชะลอตวั 

สถานการณ์ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (Crack Spread) 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง 
(เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 

  Q1/2564   Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

สูงสุด ต า่สุด เฉล่ีย เฉล่ีย +/- เฉล่ีย +/- 

UNL95/DB 10.73 4.61 7.19 4.11 3.09 6.54 0.66 

IK/DB 5.18 1.15 3.22 2.42 0.80 8.46 -5.24 

GO/DB 7.03 2.85 4.70 3.69 1.02 11.00 -6.29 

FO/DB (2.50) (4.66) (3.47) (0.57) -2.90 (7.30) 3.83 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิ - ดูไบ (UNL95/DB) เฉลี่ยใน Q1/2564 ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/2563 โดยไดร้บัแรง
หนุนดา้นอุปทานทีล่ดลงในสหรฐัฯ จากภาวะอากาศหนาวอย่างรุนแรงในเดอืนกุมภาพนัธ์ ส่งผลใหโ้รงกลัน่ในสหรฐัฯ ต้องหยุด
การผลติและใชร้ะยะเวลาในการกลบัมาผลติทีร่ะดบัปกต ิส่งผลใหร้ะดบัสตอ็กน ้ามนัเบนซินในสหรฐัฯ ลดลง ขณะทีอุ่ปสงค์ใน
สหรฐัฯ ซึ่งเป็นผูใ้ชน้ ้ามนัเบนซนิรายใหญ่ของโลกมกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง หลงัผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์และมาตรการ
จ ากดัการเดนิทาง และส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิ - ดูไบ (UNL95/DB) ปรบัเพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบั Q1/2563 เนื่องจากการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 เริม่คลี่คลายท่ามกลางการเร่งฉีดวคัซีนต้านไวรสั COVID-19 และจ านวนผูต้ิดเชื้อชะลอตวัลงใน
หลายประเทศ ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเจท็ (เคโรซนี) – ดูไบ (IK/DB) เฉลี่ยใน Q1/2564 ปรบัสูงขึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/2563 
ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใชน้ ้ามนัเคโรซีน ท าความร้อนช่วงฤดูหนาวในเอเชยีเหนือและยุโรปที่อากาศหนาวเยน็กว่าปกติ
ในช่วงเดอืนมกราคมถงึกุมภาพนัธ์ ในขณะที่ส่วนต่างราคาน ้ามนัเจท็ (เคโรซนี) – ดูไบ (IK/DB) เฉลี่ยใน Q1/2564 ปรบัลดลง 
เมื่อเทยีบกบั Q1/2563 โดยไดร้บัแรงกดดนัจากสายการบนิทัว่โลกระงบัเทีย่วบนิ ส่งผลใหอุ้ปสงคด์า้นอากาศยานยงัคงไม่ฟ้ืนตวั 
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ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซล - ดไูบ (GO/DB) เฉลีย่ใน Q1/2564 ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/2563 โดยไดร้บัแรงหนุนจาก
อุปทานทีต่งึตวัมากขึน้จากการปรบัลดก าลงัการผลติของโรงกลัน่ในเอเชยี ก่อนเริม่เขา้สู่ช่วงปิดซ่อมบ ารุงตามฤดกูาล อย่างไรก็
ตามยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากอุปสงคใ์นยุโรปทีอ่่อนแอจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ ในขณะที่ส่วนต่าง
ราคาน ้ามนัดเีซล - ดูไบ (GO/DB) เฉลี่ยใน Q1/2564 ปรบัลดลงอย่างมาก เมื่อเทยีบกบั Q1/2563 เนื่องจากอุปสงค์น ้ามนัดเีซล
ทัว่โลกชะลอตัว ประกอบกับระดบัสต็อกน ้ามนัดีเซลอยู่ในระดบัสูง  และส่วนต่างราคาน ้ามนัเตา – ดูไบ (FO/DB) เฉลี่ยใน 
Q1/2564 ปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q4/2563 โดยไดร้บัแรงกดดนัจากอุปสงค์น ้ามนัเตาเกรดก ามะถนัสูงเพื่อใชใ้นการผลติไฟฟ้า
ลดลง หลงัจากสิ้นสุดฤดูหนาวในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตา - ดูไบ (FO/DB) เฉลี่ยใน 
Q1/2564 ปรบัเพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบั Q1/2563 เนื่องจากอุปสงค์การเดนิเรอืฟ้ืนตวัตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 ในหลายประเทศเริม่คลีค่ลายหลงัการเร่งฉีดวคัซนีตา้นไวรสั COVID-19 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน ้ามนั 

  Q1/2564 Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

EBITDA (ล้านบาท) 2,411  600  302% (2,590) 193% 

อตัราการผลติเฉลีย่ (พนับารเ์รลต่อวนั) 64.9  100.0  -35% 104.3  -38% 

อตัราก าลงัการผลติ (%) 54% 83%   87%   

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ (THB/USD) 30.44  30.78    31.45    

(หน่วย: $/BBL)        

ค่าการกลัน่พืน้ฐาน           3.24  3.74  -0.50 2.87  0.37 

Oil Hedging          (0.04) (0.39) 0.34 0.26  -0.30 

Inventory Gain/ (Loss)1/         12.26  (0.03) 12.29 (9.29) 21.56 

ค่าการกลัน่รวม         15.46  3.32  12.14 (6.16) 21.62 

ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัรวมของบริษทัฯ2/ (หน่วย: ล้านลิตร) 

ธุรกจิการตลาด       1,239       1,284  -3%      1,426  -13% 

บรษิทัน ้ามนัมาตรา 7        144         161  -10%        186  -22% 

ส่งออก        228         206  10%        218  4% 

ปริมาณการจ าหน่ายรวม        1,611         1,651  -2%        1,829  -12% 

หมายเหตุ: 1/ ตวัเลข Inventory Gain / (Loss) ทีแ่สดงในตารางรวม(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (NRV) 
               2/ ปรมิาณการจ าหน่ายไม่รวมการแลกเปลีย่นน ้ามนักบับรษิทัน ้ามนัมาตรา 7 และการจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัดบิ 

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 ของกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่และการคา้น ้ามนัม ีEBITDA 2,411 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 1,811 ล้าน
บาท เมื่อเทยีบกบั Q4/2563 โดยมปัีจจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินงานดงันี้ 

1. โรงกลัน่บางจากฯ มอีตัราก าลงัการผลติเฉลีย่ใน Q1/2564 อยู่ที ่64.9 พนับารเ์รลต่อวนั หรอืคดิเป็น 54% ของก าลงั
การผลติรวมของโรงกลัน่ ซึง่ต ่ากว่าอตัราการผลติเฉลีย่ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากหยุดการเดนิเครื่องหน่วยกลัน่น ้ามนัดบิและ
หน่วยประกอบอื่นๆ เพื่อซ่อมบ ารุงรกัษาตามวาระในช่วง Q1/2564 ซึง่ปัจจุบนัไดก้ลบัมาเดนิเครื่องตามปกตแิลว้ 

2. ในไตรมาสนี้ธุรกิจโรงกลัน่มคี่าการกลัน่รวม 15.46 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ขึ้น 12.14 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ 
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• ค่าการกลัน่พื้นฐาน 576 ล้านบาท หรอื 3.24 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ค่าการกลัน่พืน้ฐานลดลง มสีาเหตุมาจาก
อตัราการผลติทีล่ดลง และสดัส่วนการผลติน ้ามนัส าเรจ็รูปทีม่มีูลค่าสูงลดลงค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะน ้ามนัดเีซลและ
เบนซินลดลง เนื่องจากโรงกลัน่บางจากฯ มกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระ ถึงแม้ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเร็จรูปและ
น ้ามนัดบิอา้งองิของผลติภณัฑด์งักล่าวจะปรบัตวัขึน้ในไตรมาสน้ี 

• ในไตรมาสนี้ธุรกจิโรงกลัน่ขาดทุนจากสญัญาซื้อขายน ้ามนัดบิและผลติภณัฑ์น ้ามนัล่วงหน้า 0.04 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รล ในขณะทีไ่ตรมาสก่อนหน้าขาดทุน 0.39 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล  

• ในไตรมาสนี้ธุรกิจโรงกลัน่ม ีInventory Gain 12.26 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล หรือ 2,180 ล้านบาท เนื่องจาก
ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทัง้ไตรมาส จากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามนั (โอเปก) และ
พนัธมติรตกลงร่วมกนัทีย่งัคงมาตรการปรบัลดปรมิาณการผลติ ประกอบกบัซาอุดอิาระเบยีอาสาลดก าลงัการผลติ
เพิม่เตมิ และการฟ้ืนตวัของอุปสงค์น ้ามนัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ในหลายประเทศ
เริม่คลี่คลายหลงัการเร่งฉีดวคัซนีต้านไวรสั COVID-19 ประกอบกบัการส ารองน ้ามนัส าเรจ็รปูไวล่้วงหน้าในช่วงที่
ต้นทุนราคาน ้ามันต ่า ตามมาตรการรองรับแผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ตามวาระ  ในขณะที่ Q4/2563 มี 
Inventory Loss ที ่0.03 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล  

3. บรษิัท BCP Trading Pte. Ltd. (“BCPT”) มธีุรกรรมการซื้อขายน ้ามนัดบิและผลติภณัฑ์น ้ามนัรวมทัง้สิน้ 6.05 
ล้านบาร์เรล ลดลง 1.54 ล้านบาร์เรล (-20%) เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยสดัส่วนทีล่ดลงส่วนใหญ่เป็นการซื้อน ้ามนัดบิ
ของโรงกลัน่บางจากฯ ทีม่กีารหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระในไตรมาสนี้ อย่างไรกต็ามบรษิทั BCPT มกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ โดยหลกัมา
จากผลติภณัฑก์ลุ่มน ้ามนัเตาเกรดก ามะถนัต ่าและน ้ามนัเบนซนิ เนื่องจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก หลงัจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 เริม่คลี่คลาย ทัง้นี้ BCPT ยงัคงเดนิหน้าขยายธุรกรรมการค้ากบัคู่ค้าและผลติภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ต่อไปตามแผนกลยุทธก์ารขยายธุรกจิของบรษิทัฯ 

ผลการด าเนินงานปี Q1/2564 เทยีบกบั Q1/2563 ของกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่และการคา้น ้ามนัม ีEBITDA เพิม่ขึ้น 5,002 
ลา้นบาท โดยมปัีจจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินงานดงันี้ 

1. โรงกลัน่บางจากฯ มอีตัราก าลงัการผลติเฉลี่ยลดลง 38% YoY เนื่องจากไตรมาสนี้มกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระ 
(ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้) 

2. ธุรกจิโรงกลัน่มคี่าการกลัน่รวมเพิม่ขึน้ 21.62 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q1/2563 โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ 

• ค่าการกลัน่พืน้ฐาน 576 ลา้นบาท หรอื 3.24 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ปรบัลดจากอตัราการผลติทีล่ดลง ประกอบ
กบัส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซล – ดูไบ (GO/DB) และส่วนต่างราคาน ้ามนัเจท็ (เคโรซนี) – ดูไบ (IK/DB) ปรบัลดลง
ค่อนขา้งมากเมื่อเทยีบกบั Q1/2563 เนื่องจากอุปสงค์ทัว่โลกชะลอตวั ขณะที่ Crude premium ปรบัลดลงอย่างมี
นัยส าคญั และจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัส าหรบัอากาศยานอยู่ในระดบัต ่า โรงกลัน่บางจากฯ ไดป้รบัโรงกลัน่เป็น 
niche products refinery เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ตลาด เช่น ผลติภณัฑ์ในกลุ่มสารท าละลาย ภายใตช้ื่อ 
BCP White Spirit 3040 และไดข้ยายการผลติ UCO (Unconverted Oil) เพื่อช่วยเพิม่ค่าการกลัน่  

• ในไตรมาสนี้ธุรกจิโรงกลัน่ขาดทุนจากสญัญาซื้อขายน ้ามนัดบิและผลติภณัฑ์น ้ามนัล่วงหน้า 0.04 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รล ในขณะที ่Q1/2563 มกี าไร 0.26 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล  
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• ธุรกิจโรงกลัน่มี Inventory Gain จ านวน 12.26 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล หรือ 2,180 ล้านบาท (ตามเหตุผล
ดงักล่าวข้างต้น) ในขณะที่ Q1/2563 มี Inventory Loss 9.29 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล หรือ 2,774 ล้านบาท 
(รวมขาดทุนจากการปรบัมูลค่าสนิคา้คงเหลอื (NRV)) จากสถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกทีป่รบัตวัลดลง
รุนแรง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ครัง้แรก และสงครามราคาน ้ามนัระหว่างผู้ผลติน ้ามนัดบิ
รายใหญ่อย่างซาอุดอิาระเบยีกบัรสัเซยีในช่วงเดอืนมนีาคม 2563  

3. บรษิทั BCPT มธีุรกรรมการซื้อขายน ้ามนัดบิและผลติภณัฑ์น ้ามนัลดลง 1.96 ล้านบาร์เรล (-24%) เมื่อเทียบกับ 
Q1/2563 โดยสดัส่วนที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากน ้ามนัดิบ อย่างไรก็ตาม BCPT มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้น โดยหลกัมาจากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น ้ามนัเบนซิน ซึ่งได้รบัแรงหนุนจากอุปทานที่ตึงตัว ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟ้ืน
ตัวหลงัจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์   

2) กลุ่มธรุกิจการตลาด 

ผลการด าเนินงานธรุกิจการตลาด Q1/2564 Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

EBITDA (ลา้นบาท) 970 602 61% 81 >1,000% 

ค่าการตลาดรวมสุทธิ (บาท/ลติร) 0.75 0.77 -2% 0.79 -4% 

ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านลิตร)      

คา้ปลกี 1,054 1,101 -4% 1,020 3% 

อุตสาหกรรม 186 183 1% 405 -54% 

รวม 1,239 1,284 -3% 1,426 -13% 

ปริมาณการจ าหน่ายจ าแนกตามผลิตภณัฑเ์ฉพาะธรุกิจการตลาด (ล้านลิตร)      

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 17 35 -52% 39 -56% 

แก๊สโซลนี 8 11 -26% 15 -46% 

แก๊สโซฮอล ์ 383 415 -8% 395 -3% 

น ้ามนัเครื่องบนิ  37 30 24% 216 -83% 

น ้ามนัดเีซล   748 746 0.2% 715 5% 

น ้ามนัเตา และอื่นๆ 47 47 0.3% 47 1% 

รวม 1,239 1,284 -3% 1,426 -13% 

หมายเหตุ: ค่าการตลาดรวมสุทธ ิเฉพาะส่วนของบรษิทั บางจากฯ (ไม่รวม Inventory Gain/(Loss) และ NRV) 

ผลการด าเนินงานใน Q1/2564 ของกลุ่มธุรกจิการตลาดม ีEBITDA 970 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 368 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบั 
Q4/2563 ซึง่มปัีจจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินงานดงันี้  

1.  ปรมิาณการจ าหน่ายรวมของธุรกจิการตลาดลดลง 3% QoQ โดยหลกัมาจากการจ าหน่ายผ่านตลาดค้าปลกีลดลง 
4% QoQ เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทีก่ลบัมาระบาดระลอกใหม่ตัง้แต่เดอืน
ธนัวาคม 2563 โดยรฐับาลได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในช่วงเดือนมกราคม 2564 เช่น 
มาตรการลอ็กดาวน์ในพืน้ที่ควบคุมพเิศษ การจ ากดัการเดนิทางของประชาชนในบางพืน้ที่  เป็นต้น อย่างไรกต็ามสถานการณ์
การแพร่ระบาดเริม่คลี่คลาย ประชาชนกลบัมาเดนิทางและใชร้ถยนต์เพิม่มากขึน้ ส่งผลใหย้อดจ าหน่ายผ่านตลาดคา้ปลกีเดอืน
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มนีาคม 2564 สงูสุดเป็นประวตักิารณ์ทีร่ะดบั 390 ลา้นลติรต่อเดอืน ในขณะทีย่อดจ าหน่ายผ่านตลาดอุตสาหกรรมยงัคงใกลเ้คยีง
กบัไตรมาสก่อน  

2. ค่าการตลาดรวมสุทธติ่อหน่วยปรบัลดลงเล็กน้อย ผลจากการทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถปรบัราคาขายปลกีหน้าสถานี
บรกิารใหเ้หมาะสมกบัต้นทุนน ้ามนัส าเรจ็รูป ผลติภณัฑ์ B100 และผลติภณัฑ์เอทานอลที่ราคาปรบัเพิม่ขึน้ตลอดทัง้ไตรมาส 
แต่บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการการจ าหน่ายในช่วงการหยุดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ประจ าปี 2564 โดยเลอืกจ าหน่ายผลติภณัฑ์และ
ช่องทางที่มคี่าการตลาดเหมาะสม จงึท าให้ค่าการตลาดรวมสุทธติ่อหน่วยปรบัลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามจากราคาน ้ามนัที่
ปรบัตวัขึน้ต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสก่อน ส่งผลใหไ้ตรมาสน้ีม ีInventory Gain เพิม่ขึน้ 

3. บรษิทัฯ ยงัคงด าเนินกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกคา้ ดว้ยการขยายจ านวนสถานีบรกิารตามแผนการลงทุน และรูป
โฉมสถานีบรกิารน ้ามนัจะโดดเด่นกว่าทีเ่คยเป็นมา ภายใตแ้นวคดิ “Greenovative Experience” เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของ
ผูใ้ชร้ถ โดยใน Q1/2564 มกีารเปิดสถานีบรกิารใหม่เพิม่ขึน้ 11 สาขา ท าให ้ณ สิน้ Q1/2564 มจี านวนสถานีบรกิารทัง้สิน้ 1,243 
สถานี และมีส่วนแบ่งการตลาดด้านปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัผ่านสถานีบริการสะสมเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 อยู่ที่ 
15.9% (ตามขอ้มลูกรมธุรกจิพลงังาน) ในไตรมาสนี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัโครงการ  “บางจากฯ ชวนคนไทยสูโ้ควดิ-19 The Series”  เพื่อ
ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ และผลกัดนัเสรมิสรา้งเศรษฐกจิชุมชน ซึ่งโครงการ
ประกอบดว้ย บทที ่1 “#saveสมุทรสาคร” ดว้ยกจิกรรม “คนัละบาท” โดยทุกครัง้ทีเ่ตมิน ้ามนับางจากหรอืดื่มเครื่องดื่ม Inthanin 
บรษิทัฯ จะมอบเงนิ 1 บาท สมทบทุนกองทุน “คนสมุทรสาครร่วมใจสูภ้ยัโควดิ-19” บทที ่2 “SAVE สาวนาเกลอื” โดยแจกดอก
เกลอืทะเล 1 ถุง ใหก้บัลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารในรา้น Inthanin และบทที ่3 “ไขปั่นสุข” โดยแจกไขไ่ก่ 1 ฟอง ใหก้บัรถทีม่าเตมิน ้ามนั 

4. กลุ่มธุรกิจการตลาดยงัคงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจ Non-Oil ในปีนี้ธุรกิจร้านกาแฟ Inthanin ครบรอบ 15 ปี 
และตัง้เป้าหมายทีจ่ะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในและนอกสถานีบรกิารน ้ามนั อกีทัง้มกีารเพิม่รูปแบบรา้นขนาดเลก็ เพื่อให้
เขา้ถงึแหล่งชุมชน โดยมกีารเปิดสาขาเพิม่ขึน้ 25 สาขา ท าให ้ณ สิน้ Q1/2564 มจี านวน 694 สาขา รวมถงึรายไดก้ารจ าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น จากการที่มีสาขาครอบคลุมหลายพื้นที่และเป็นพนัธมิตรกับ  Food Delivery เพิ่มเติม ได้แก่ 
Robinhood นอกจากนี้ยงัคงเปิดตวัเครื่องดื่มเมนูใหม่ เช่น เมนูชาแปดเซยีนต้อนรบัเทศกาลตรุษจนี เมนูมะยงชิดและมะพรา้ว
น ้าหอมต้อนรบัซมัเมอร์ อกีทัง้มกีารจดัท าโปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ เพื่อดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิาร เช่น ในโอกาสฉลองครบรอบ 
15 ปี ทุกวันที่ 15 ตลอดปี 2564 ซื้อเอสเพรสโซ่เย็น ลด 15 บาท/แก้ว และ LUCKY DAY "รางวัลปลอบใจ คนไม่มีดวง" โดย 
สลากกนิแบ่งรฐับาลทีไ่ม่ถูกรางวลัในงวดนัน้ น ามาใชเ้ป็นส่วนลด 10 บาท ส าหรบัเครื่องดื่ม Inthanin ทุกเมนู นอกจากนี้บรษิทัฯ
ร่วมมอืกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เปิดตวัสถานีอดัประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก บนเส้นทางหลกัสู่
เมอืงใหญ่และแหล่งท่องเทีย่วส าคญั เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารอดัประจุใหแ้ก่ยานยนตไ์ฟฟ้าแบบชารจ์เรว็ ซึง่ปัจจุบนัมจี านวน 18 
สถานี ใหบ้รกิารใน 11 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

5. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง เนื่องจากไตรมาสก่อนหน้ามคี่าใชจ้่ายสูงกว่าปกต ิโดยหลกัมาจากค่าใชจ้่าย
เกีย่วกบัพนักงานและค่าส่งเสรมิการตลาด  

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 เทยีบกบั Q1/2563 ของกลุ่มธุรกจิการตลาดม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 889 ลา้นบาท โดยมปัีจจยั
ทีส่่งผลต่อการด าเนินงานดงันี้ 

1. ปริมาณการจ าหน่ายรวมของธุรกิจการตลาดลดลง 13% YoY เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัผ่านตลาด
อุตสาหกรรมลดลงถงึ 54% YoY สาเหตุหลกัมาจากอุตสาหกรรมการบนิทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 ซึ่งส่งผลใหก้ารจ าหน่ายน ้ามนัเครื่องบนิปรบัตวัลดลงถงึ 83% YoY ในขณะที่การจ าหน่ายน ้ามนัผ่านตลาดคา้ปลกี
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ปรบัเพิม่ขึ้น 3% YoY จากการขยายฐานลูกค้าตามกลยุทธ์ของบรษิัทฯ และจากการที่มจี านวนสถานีบรกิารน ้ามนัที่จ าหน่าย
น ้ามนัดเีซล B10 เพิม่มากขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ตามนโยบายของกระทรวงพลงังานทีก่ าหนดใหน้ ้ามนัดเีซล B10 
เป็นน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็เกรดหลกั  

2. ค่าการตลาดรวมสุทธติ่อหน่วยลดลง 4% YoY เนื่องจากในไตรมาสนี้ราคาน ้ามนัส าเร็จรูปปรบัตวัสูงขึน้ตามภาวะ
ตลาดโลก รวมถงึต้นทุนผลติภณัฑ์ B100 และเอทานอลทีป่รบัเพิม่ขึน้ตลอดทัง้ไตรมาส ส่งผลให้บรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัราคา
ขายปลกีหน้าสถานีบรกิารใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนน ้ามนัส าเรจ็รปู ในขณะที ่Q1/2563 ราคาน ้ามนัในตลาดโลกปรบัตวัลดลงอย่างมาก 
ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถก าหนดราคาขายปลกีหน้าสถานีบรกิารไดเ้หมาะสมกบัต้นทุนผลติภณัฑ์  แต่กเ็ป็นผลท าใหใ้น Q1/2563 
รบัรู ้Inventory Loss จากราคาน ้ามนัทีป่รบัลดลง ขณะทีไ่ตรมาสน้ีรบัรู ้Inventory Gain จากราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ 

3. บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งการตลาดคา้ปลกีสะสมเดอืนมกราคม – มนีาคม 2564 อยู่ที ่15.9% ในขณะทีส่่วนแบ่งการตลาด
สะสมเดอืนมกราคม – มนีาคม 2563 อยู่ที ่15.7% (ตามขอ้มลูกรมธุรกจิพลงังาน) และมกีารเปิดสถานีบรกิารใหม่เพิม่ขึน้จ านวน 
49 สาขา เมื่อเทยีบกบั Q1/2563 ส าหรบัธุรกจิ Non–oil มกีารเปิดรา้นกาแฟ Inthanin เพิม่ขึน้ 117 สาขา YoY  

3) กลุ่มธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจพลงังานไฟฟ้า (ล้านบาท) Q1/2564 Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

EBITDA 979 868 13% 770 27% 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  1,047 1,137 -8% 886 18% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก           140             (25) 672%             91  54% 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานลม 19 50 -62% 24 -22% 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ 121 (74) 264% 67 81% 

ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง)        

ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์- ประเทศไทย (164.7 MW)  81.58        73.49  11%        71.33  14% 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม - ประเทศไทย (9.0 MW)  3.69           3.41  8%         3.86  -4% 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์- ประเทศญี่ปุ่ น (14.7 MW)  4.02           4.22  -5%         3.13  28% 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานน ้า - สปป.ลาว (114.0 MW)   68.12        157.12  -57%        34.35  98% 

รวมปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า  157.41 238.25 -34% 112.67 40% 

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 เทยีบกบั Q4/2563 กลุ่มธุรกิจพลงังานไฟฟ้าม ีEBITDA 979 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 111 
ล้านบาท โดยมปัีจจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. โครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยใ์นประเทศไทย มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึน้ 11% QoQ เน่ืองจาก
ความเขม้แสงเฉลีย่เพิม่ขึน้ จากปรมิาณพายุฝนทีล่ดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน  

2. โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมในประเทศไทย “ลมลกิอร์” มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึน้ 8% QoQ 
จากความเรว็ลมทีพ่ดัผ่านโครงการมกี าลงัแรงขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน  

3. โครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่่ น มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมลดลง 5% QoQ สาเหตุ
หลกัมาจากการหยุดรบัซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จากการไฟฟ้าประเทศญีปุ่่ นเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน 
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4. โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานน ้าใน สปป.ลาว มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมลดลง 57% QoQ ซึง่เป็นไปตามปัจจยั
ฤดกูาล (Seasonal factor) ของโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า  

5. รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 140 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 165 ล้านบาท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

• ส่วนแบ่งก าไรจากธุรกิจผลติไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศฟิลปิปินส์ 19 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 31 
ล้านบาท ถึงแม้ว่าในไตรมาสนี้เขา้สู่ช่วงฤดูกาล (High Season) ของการผลติไฟฟ้า แต่ใน Q4/2563 มกีารรบัรู้
รายไดจ้ากการปรบัอตัราค่าไฟยอ้นหลงั 5 ปี (ปี 2559 - 2563) จากทางคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานของ
ประเทศฟิลปิปินส ์ส่งผลใหส่้วนแบ่งก าไรลดลงจากไตรมาสก่อน  

• ส่วนแบ่งก าไรจากธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพในประเทศอินโดนีเซยี 121 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสก่อน 196 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานลดลง โดยมาจากค่าจา้งพนักงานและ
ค่าอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานลดลง อกีทัง้ค่าใชจ้่ายตน้ทุนทางการเงนิลดลง ขณะทีใ่น Q4/2563 มกีารบนัทกึ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคนืวงเงนิกูเ้ดมิ (Refinance) ประมาณ 172 ลา้นบาท  

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 เทยีบกบั Q1/2563 ธุรกจิพลงังานไฟฟ้าม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 209 ล้านบาท โดยมปัีจจยัที่
ส่งผลต่อการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. โครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยใ์นประเทศไทย มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึน้ 14% YoY เนื่องจาก
ความเขม้แสงเฉลี่ยเพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และรบัรู้รายได้เพิม่ขึ้นจากการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยใ์หม่ จ านวน 4 โครงการ (ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 20 เมกะวตัต)์ เมื่อเดอืนสงิหาคม 2563  

2. โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศไทย “ลมลกิอร”์ มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมลดลง 4% YoY โดยหลกั
มาจากความเรว็ลมทีพ่ดัผ่านโครงการลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

3. โครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่ น มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึน้ 28% YoY จาก
ปรมิาณหมิะทีต่กลดลง ส่งผลใหค้วามเขม้แสงเฉลีย่เพิม่มากขึน้ อกีทัง้การหยุดรบัซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จากการไฟฟ้าประเทศ
ญีปุ่่ นลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

4. โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานน ้าใน สปป.ลาว มปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึ้น 98% YoY เน่ืองจากปริมาณ
น ้าฝนเพิม่ขึน้ อีกทัง้การรบัรูผ้ลการด าเนินงานเต็มไตรมาสของโครงการ “Nam San 3B” (ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 45 
เมกะวตัต)์ ซึง่เริม่รบัรูผ้ลการด าเนินงานตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2563  

5. รบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 49 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• ส่วนแบ่งก าไรจากธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศฟิลปิปินส์ลดลง 5 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากความเรว็ลมที่
พดัผ่านบรเิวณทีต่ัง้โครงการลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

• ส่วนแบ่งก าไรจากธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พภิพในประเทศอนิโดนีเซยี เพิม่ขึน้ 54 ล้านบาท ถงึแม้
ผลการด าเนินงานของการผลติไฟฟ้าลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากระยะเวลาในการหยุดซ่อมบ ารุง
เพิม่ขึน้ แต่ในช่วง Q1/2563 มกีารบนัทกึค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นครัง้เดยีวรวมทัง้สิ้น 67 ล้านบาท ส่งผลใหส่้วนแบ่ง
ก าไรปรบัเพิม่ขึน้   
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4) กลุ่มธรุกิจผลิตภณัฑชี์วภาพ 
ส าหรบัผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจผลติภณัฑ์ชวีภาพ Q1/2564 ม ีEBITDA รวม 422 ล้านบาท ลดลง 168 ล้านบาท 

เมื่อเทยีบกบั Q4/2563 และลดลง 88 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั Q1/2563 

ธรุกิจไบโอดีเซล 
ผลการด าเนินงานของธรุกิจไบโอดีเซล  Q1/2564 Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)     2,522      2,604  -3%    2,489  1% 

ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท)        258        484  -47%       339  -24% 

ปรมิาณการผลติผลติภณัฑ ์B100 (ลา้นลติร)     62.74      71.74  -13%    60.50  4% 

ปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ B100 (ลา้นลติร)     64.51      73.74  -13%    67.67  -5% 

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 เทยีบกบั Q4/2563 เป็นดงันี้  

1.   ปรมิาณการผลติผลติภณัฑ์ B100 ใน Q1/2564 อยู่ที่ 62.74 ล้านลติร และปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ B100 
อยู่ที ่64.51 ลา้นลติร โดยทัง้ปรมิาณการผลติและการจ าหน่ายลดลง 13% QoQ เนื่องจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัดเีซลในไตรมาสนี้
ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ที่กลบัมาระบาดอีกครัง้ตัง้แต่ช่วงปลาย 
Q4/2563 อกีทัง้ไตรมาส 4 มคีวามตอ้งการใชน้ ้ามนัดเีซล เน่ืองจากเป็นช่วงฤดเูกบ็เกีย่วและฤดกูาลท่องเทีย่ว  

2.   รายไดจ้ากการขายในไตรมาสนี้อยู่ที ่2,522 ลา้นบาท ลดลง 3% QoQ โดยหลกัมาจากปรมิาณการจ าหน่ายทีป่รบั
ลดลง ถงึแมว้่าราคาขายเฉลี่ยผลติภณัฑ ์B100 (ตามประกาศกรมธุรกจิพลงังาน) ปรบัสูงขึน้ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เนื่องจาก
ยงัอยู่ในช่วงทีผ่ลผลติปาล์มน ้ามนัออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลใหป้รมิาณสต๊อกน ้ามนัปาล์มดบิอยู่ในระดบัต ่าสุดเป็นประวตักิารณ์  
ทัง้นี้ในช่วงทีร่าคาน ้ามนัปาล์มดบิอยู่ในระดบัสูง ท าใหต้้นทุนน ้ามนัปาล์มดบิทีน่ ามาผลติในไตรมาสนี้ปรบัเพิม่ขึน้  อย่างไรกด็ี
ราคาน ้ามนัปาล์มมกีารปรบัตวัลดลงในช่วงปลายไตรมาส จากการทีเ่ริม่มผีลผลติปาล์มทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลใหก้ าไรขัน้ต้น
ปรบัลดลง 47% QoQ  

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 เทยีบกบั Q1/2563 เป็นดงันี้ 

1.   ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ B100 เพิ่มขึ้น 4% YoY เพื่อเป็นการส ารองปริมาณสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ในขณะที่ปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ B100 ลดลง 5% YoY เนื่องจากในไตรมาสนี้ได้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 ในช่วงต้นไตรมาส ประกอบกบัสภาวะการแข่งขนัของตลาดไบโอดเีซลที่เพิม่สูงขึ้น จากก าลังการ
ผลติรวมของประเทศปรบัเพิม่ขึน้ 3% YoY  

2.   รายได้จากการขายใกล้เคยีงกบั Q1/2563 สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการจ าหน่ายที่ปรบัลดลง ถึงแม้ราคาขาย
เฉลีย่ผลติภณัฑ ์B100 (ตามประกาศกรมธุรกจิพลงังาน) ปรบัเพิม่ขึน้ประมาณ 8% YoY เน่ืองจากผลกระทบของภยัแลง้ส่งผลให้
ปรมิาณสตอ็กน ้ามนัปาล์มดบิอยู่ในระดบัต ่า ในขณะทีก่ าไรขัน้ต้นปรบัลดลง 24% YoY ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนน ้ามนัปาล์มดบิ
ปรบัเพิ่มขึ้น และสภาวะการแข่งขนัในตลาดที่ค่อนข้างสูง ทัง้นี้ในช่วง Q1/2564 มีรายได้บางส่วนเพิ่มขึ้นมาจากการทดลอง
จ าหน่ายกลเีซอรนีบรสุิทธิ ์ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์จากโครงการ Refined Glycerin Plant ก าลงัการผลติ 80 ตนัต่อวนั ทีง่านก่อสร้าง
แลว้เสรจ็และอยู่ระหว่างการทดสอบการเดนิเครื่องหน่วยผลติ 
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ธรุกิจเอทานอล  
ผลการด าเนินงานของธรุกิจเอทานอล Q1/2564 Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)        876      1,171  -25%       941  -7% 

ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท)        116          93  25%       146  -21% 

ปรมิาณการผลติเอทานอล (ลา้นลติร)     56.10      31.95  76%    48.27  16% 

ปรมิาณการจ าหน่ายเอทานอล (ลา้นลติร)     33.90      49.22  -31%    40.21  -16% 

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 เทยีบกบั Q4/2563 เป็นดงันี้ 

1.  ปรมิาณการผลติรวมของผลติภณัฑ์เอทานอลอยู่ที ่56.10 ล้านลติร เพิม่ขึน้ 76% QoQ เนื่องจากในช่วง Q4/2563 
โรงงานของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“KGI”) ทีอ่ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุร ีและทีอ่ าเภอน ้าพอง 
จงัหวดัขอนแก่น มกีารหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปี ส่วนปรมิาณการจ าหน่ายรวมผลติภณัฑ์เอทานอลอยู่ที่ 33.90 ล้านลติร ลดลง 
31% QoQ เน่ืองจากประชาชนลดการเดนิทาง เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชเ้อทานอลใน
การผลติน ้ามนัแก๊สโซฮอลล์ดลง ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัปรมิาณการจ าหน่ายแก๊สโซฮอลข์องประเทศทีป่รบัลดลง  

2.  รายไดจ้ากการขายอยู่ที ่876 ล้านบาท ลดลง 25% QoQ โดยหลกัมาจากปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เอทานอล
ปรบัลดลง ถึงแม้ว่าราคาขายเฉลี่ยผลติภณัฑ์เอทานอลปรบัสูงขึ้นตามราคาต้นทุนวตัถุดบิหลกั เนื่องจากผลผลติอ้อยลดลง 
และราคามนัส าปะหลงัสูงขึน้ จากการส่งออกไปประเทศจนีทีม่คีวามตอ้งการใชม้นัส าปะหลงัเพิม่ขึน้ แต่ดว้ยความสามารถในการ
บรหิารจดัการตน้ทุนวตัถุดบิ ส่งผลใหธุ้รกจิเอทานอลมกี าไรขัน้ตน้ 116 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25% QoQ  

ผลการด าเนินงาน Q1/2564 เทยีบกบั Q1/2563 เป็นดงันี้ 

1.  ปรมิาณการผลติรวมของผลติภณัฑ์เอทานอลเพิม่ขึน้ 16% YoY โดยหลกัมาจากโรงงานของบรษิทั KGI ทีอ่ าเภอ
บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุร ีมีการหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปีในช่วงเดอืนมกราคม 2563 ในขณะที่ปรมิาณการจ าหน่ายรวมของ
ผลติภณัฑ์เอทานอลลดลง 16% YoY โดยในช่วงไตรมาส 1 ของทัง้ปี 2563 และ 2564 ได้รบัผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ
ไวรสั COVID-19 แต่ในช่วง Q1/2563 มกีารจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เพื่อน าไปผลิตเจลแอลกอฮอล์และผลติภณัฑ์
ฆา่เชือ้โรค จงึท าใหป้รมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์อทานอลสงูกว่าไตรมาสนี้ 

2.  เนื่องจากปรมิาณการจ าหน่ายรวมของผลติภณัฑเ์อทานอลลดลง ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายและก าไรขัน้ตน้ลดลง 
7% และ 21% YoY ตามล าดบั ถงึแมว้่าราคาขายเฉลีย่ผลติภณัฑเ์อทานอลปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาออ้ยและมนัส าปะหลงักต็าม  



 

18 

 

ผลการดำเนนิงานจำแนกตามธุรกิจ 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน Q1/2564  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  | 

 

5) กลุ่มธรุกิจทรพัยากรธรรมชาติ 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจทรพัยากรธรรมชาติ Q1/2564 Q4/2563 QoQ Q1/2563 YoY 

EBITDA (ล้านบาท)  31  221  -86% (1,227) 103% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบรษิทัร่วม OKEA  (ล้านบาท)  38  275  -86% (1,199) 103% 

ก าลงัการผลติ-สดัสว่นของ OKEA (KBD)     16.56      16.17  2%     19.10  -13% 

ปรมิาณการจ าหน่าย-สดัสว่นของ OKEA (KBD)     15.20      18.79  -19%     15.81  -4% 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาตใิน Q1/2564 ม ีEBITDA 31 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 189 
ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม OKEA ลดลง โดยมีปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 

• ไตรมาสน้ี OKEA มรีายได้ลดลง โดยหลกัมาจากปรมิาณการจ าหน่ายลดลง 19% QoQ เน่ืองจากไตรมาสก่อนหน้า
แหล่งผลติ Draugen มปีรมิาณการจ าหน่ายทีส่งูกว่า และมกีารรบัรูร้ายไดย้อ้นหลงัจากแหล่งผลติ Ivar Aasen ในขณะ
ที่ราคาขายน ้ามนัดบิและราคาก๊าซธรรมชาติปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากอุปสงค์น ้ามนัที่มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ จากกจิกรรมทางเศรษฐกจิทัว่โลกฟ้ืนตวัขึน้หลงัการเร่งฉีดวคัซนีตา้นไวรสั COVID-19 ในหลายประเทศ  

• ไตรมาสนี้มคี่าใชจ้่ายในการส ารวจปิโตรเลยีมเพิม่ขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการรบัรูค้่าใชจ้่ายในการส ารวจหลุม Jerv 
ซึง่ถูกประเมนิแลว้ว่ามปีรมิาณปิโตรเลยีมไม่เพยีงพอในการพฒันาเชงิพาณิชย์ 

• มกีารรบัรูผ้ลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลงจากไตรมาสก่อนค่อนขา้งมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าเงนิกู้ยมื
สกุลต่างประเทศ โดยเงนิโครนนอร์เวย์ (NOK) เมื่อเทยีบกบัเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ในไตรมาสนี้เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  
ขณะทีไ่ตรมาสก่อนหน้าเงนิโครนนอรเ์วย ์(NOK) แขง็ค่าขึน้ 10% เมื่อเทยีบกบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  

• ไตรมาสก่อนหน้ามกีารกลบัรายการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาของแหล่ง Yme เนื่องจากขัน้ตอนการ
ก่อสร้างที่ส าคญัของโครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่ โครงการจะเสร็จล่าช้า ในขณะที่
ไตรมาสนี้ไม่มกีารบนัทกึรายการดงักล่าว 

 ผลการด าเนินงาน Q1/2564 เทยีบกบั Q1/2563 ของกลุ่มธุรกิจทรพัยากรธรรมชาติม ีEBITDA เพิม่ขึ้น 1,258 ล้าน
บาท เนื่องจากไตรมาสนี้รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม OKEA ในขณะที ่Q1/2563 รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุน โดยมี
ปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อการด าเนินงาน ดงันี้ 

• OKEA มีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยหลกัมาจากราคาขายน ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติปรบัเพิ่มขึ้นตามภาวะ
ตลาดโลก ถงึแมป้รมิาณการจ าหน่ายรวมลดลง 4% YoY  

• ไตรมาสน้ีมคี่าใชจ้่ายในการส ารวจปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้จาก Q1/2563 โดยมเีหตุผลตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

• ไตรมาสน้ีไม่มกีารตัง้ดอ้ยค่า ในขณะที ่Q1/2563 มกีารตัง้ดอ้ยค่าจากสถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาติ
ที่ปรับลดลงอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยส่วนใหญ่เป็นการตัง้ด้อยค่า Technical 
Goodwill ของแหล่งผลติ Draugen, Gjøa และ Ivar Aasen  อกีทัง้มกีารตัง้ดอ้ยค่า Ordinary Goodwill 

• ไตรมาสนี้มกีารรบัรู้ผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน จากการแขง็ค่าของเงนิโครนนอร์เวย์ (NOK) เมื่อเทยีบกบัเงนิ
ดอลลาร์สหรฐัฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าเงนิกู้ยมืสกุลต่างประเทศ ในขณะที ่Q1/2563 รบัรูผ้ลขาดทุนจาก
การอ่อนค่าของเงนิโครนนอรเ์วย ์(NOK) เมื่อเทยีบกบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
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สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวม 148,716 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 393 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบั ณ 
31 ธนัวาคม 2563 โดยรายการสนิทรพัยห์ลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลดลง 3,321 ลา้นบาท โปรดดรูายการวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด 

2. สนิคา้คงเหลอื ลดลง 2,055 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของบรษิทัฯ ที่มปีรมิาณเกบ็ส ารองน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู
ลดลง เนื่องจากใน Q1/2564 โรงกลัน่มกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระ  

3. สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 4,550 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจาก 

• เงนิลงทุนระยะสัน้ เพิม่ขึน้ 2,995 ลา้นบาท มาจากบรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 1,757 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้ใน
ส่วนของบรษิทัฯ จากปรมิาณการจ าหน่ายและราคาขายเฉลี่ยผลติภณัฑ์น ้ามนัส าเรจ็รูปทีเ่พิม่ขึน้ และบรษิทั 
BCP Trading Pte. Ltd. ทีร่าคาขายเฉลีย่ปรบัเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิาณการขายปรบัลดลงเลก็น้อย 

4. สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 1,116 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจาก 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึ้น 139 ล้านบาท เกิดจากบรษิัทย่อยมกีารปรบัมูลค่ายุตธิรรมสุทธิ
เพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนระยะยาวอื่นและเงนิลงทุนเผื่อขาย LAC (โดยในไตรมาสนี้มกีารขายหุน้ LAC 100,000 หุน้) 

• เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ เพิม่ขึน้ 1,262 ล้านบาท เกดิจากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจากเงนิบาทอ่อนค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯและเงนิโครน
นอร์เวย์ และการกลบัรายการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทั OKEA 

• เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 215 ลา้นบาท มาจากการใหกู้ย้มืแก่บรษิทั LAC ตามเงือ่นไขในสญัญา 

• สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีลดลง 400 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการน าผลขาดทุนทางภาษีในปี
ก่อนมาใชใ้นปีนี้ และประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงานลดลง 

58,31662,177

10,40910,001

59,26960,209

20,32816,329

31 ธ.ค. 6331 ม.ีค. 64

หนี้สนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้
(รวมทีถ่งึก าหนดช าระใน 1 ปี)
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น

ส่วนของผูถ้อืหุน้
54,56754,670

46,460 47,576 

9,48214,032
16,16214,108
21,65118,330

31 ธ.ค. 6331 ม.ีค. 64

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสด
สนิคา้คงเหลอื

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

148,716 148,716 148,323 148,323 
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5. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้สุทธ ิ103 ลา้นบาท ในส่วนของบรษิทัฯ มกีารลงทุนในสนิทรพัยจ์ านวน 1,010 ลา้น
บาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการซ่อมบ ารุงตามวาระ และการลงทุนในโครงการส่งเสรมิประสทิธภิาพพลงังานและสิง่แวดล้อม 
(3E) การลงทุนของกลุ่มธุรกิจพลงังานไฟฟ้าจ านวน 162 ล้านบาท และการลงทุนของกลุ่มธุรกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ
จ านวน 99 ลา้นบาท โดยมคี่าเสื่อมราคาส าหรบังวด 1,035 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 86,539 ล้านบาท ลดลง 3,467 ล้านบาท โดยรายการ
หนี้สนิหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

1. หนี้สนิหมุนเวยีน (ไม่รวมเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู้ทีถ่ึงก าหนดช าระในหนึ่งปี)  ลดลง 3,999 
ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิจาก 

• เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ลดลงสุทธ ิ1,224 ล้านบาท โดยลดลงในส่วนของบรษิัท บซีีพจี ีจ ากดั 
(มหาชน) ในขณะทีบ่รษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) มเีบกิเงนิกูร้ะยะสัน้เพิม่ขึน้ 

• เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ลดลง 2,743 ลา้นบาท โดยหลกัเกดิจากเจา้หนี้การคา้ในส่วนของบรษิทั 
BCP Trading Pte. Ltd. จากปรมิาณการซื้อลดลง ขณะทีร่าคาซื้อเฉลีย่เพิม่ขึน้  

2. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู้ (รวมที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) เพิม่ขึ้น 940 ล้านบาท จากการเบกิ
เงนิกูเ้พิม่ 1,111 ลา้นบาท ของบรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1,047 ลา้นบาท และบรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 64 
ล้านบาท มกีารจ่ายช าระคนืเงนิกู้ตามก าหนด 532 ล้านบาท อกีทัง้เพิม่ขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน 348 
ลา้นบาท และตน้ทุนการท ารายการเงนิกูย้มืและออกหุน้กู ้12 ลา้นบาท 

3. หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น ลดลง 409 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากหนี้สนิตามสญัญาเชา่ลดลง 168 ลา้นบาท และประมาณ
การหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงานลดลง 181 ลา้นบาท จากการค านวณภาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไวต้ามงวดปัจจุบนั 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม 62,177 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3,860 ล้านบาท 
โดยหลกัมาจากก าไรสุทธสิ าหรบังวด 2,642 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 1,217 ล้านบาท เกดิจากผลต่าง
ของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 874 ลา้นบาท และการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขาย 166 
ล้านบาท โดยมสี่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบรษิทัใหญ่ 49,617 ล้านบาท ทัง้นี้มมีูลค่าทางบญัชตี่อหุ้น (ไม่รวมหุน้กู้ดอ้ยสทิธทิีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยทุน) 29.22 บาท 
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งบกระแสเงินสด 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 18,330 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 2,090 (3,636) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (4,344) (5,845) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (1,319) 12,663 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นทีม่ตีอ่เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 253 146 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (3,321) 3,329 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 21,651 7,276 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 18,330 10,605 

โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดงันี้ 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,090 ลา้นบาท เกดิจากก าไรจากการด าเนินงานทีเ่ป็นเงนิสด 4,773 ลา้นบาท 
เงนิสดไดม้าจากสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงานสุทธ ิ2,632 ล้านบาท โดยหลกัมาจาก (1) ลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 1,603 ล้านบาท 
(2) ลูกหนี้อื่นลดลง 264 ลา้นบาท (3) สนิคา้คงเหลอืลดลง 2,062 ลา้นบาท (4) สนิทรพัยอ์ื่นลดลง 24 ลา้นบาท (5) เจา้หนี้การคา้
และเจา้หนี้อื่นลดลง 3,234 ลา้นบาท (6) หนี้สนิอื่นลดลง 145 ลา้นบาท และจ่ายภาษเีงนิได ้51 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 4,344 ล้านบาท โดยหลกัเกดิจากเงนิลงทุนระยะสัน้เพิม่ขึน้ 2,995 ล้านบาท เงนิสด
จ่ายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,232 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ของโรงกลัน่จากการหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระ 
งานระหว่างก่อสรา้งของโครงการส่งเสรมิประสทิธภิาพพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (3E) ธุรกจิโรงไฟฟ้าและธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ 

เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ 1,319 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 
1,224 ล้านบาท ช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 532 ล้านบาท เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า 469 ล้าน
บาท ตน้ทุนทางการเงนิจ่าย 208 ลา้นบาท ขณะทีม่เีงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,111 ลา้นบาท
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  Q1/2564 Q4/2563 Q1/2563 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (%)       

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ ตอ่รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (Gross Profit Margin) 11.17% 7.22% -2.82% 

อตัราสว่น EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (EBITDA Margin) 11.49% 8.30% -5.91% 

อตัราสว่นก าไรสุทธ ิต่อรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (Net Profit Margin) 6.41% 1.81% -10.02% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1/ (ROE) -0.05% -14.22% -7.06% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (%)       

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย์ (ROA) 2.44% -3.90% -1.48% 
1/ ก าไรสุทธแิละสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ ่
 

  31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 63 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)       

อตัราสว่นสภาพคล่อง (Current Ratio) 2.12  1.85  1.18  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (Quick Ratio) 1.35  1.10  0.61  

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ (AR Turnover) 18.92  18.33  26.01  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (Collection Period) (วนั) 19  20  14  

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ (AP Turnover) 20.38  13.44  19.69  

ระยะเวลาช าระหนี้ (Payment Period) (วนั) 18  27  19  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)       

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity) 1.39  1.54  1.61  

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD to Equity) 1.13  1.22  1.32  

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net IBD to Equity) 0.79  0.85  1.12  

อตัราส่วนทางการเงินส าหรบัการออกตราสารหน้ี (เท่า)       

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net IBD to Net Equity) 0.64  0.66  0.86  
 

การค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

▪ อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดจ้ากการขาย   =  ก าไรขัน้ตน้ / รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

และการใหบ้รกิาร (%) (Gross Profit Margin)  

▪ อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขาย  = EBITDA / รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

และการใหบ้รกิาร (%) (EBITDA Margin)    

▪ อตัราส่วนก าไรสุทธติ่อรายไดจ้ากการขาย  = ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ/ รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

และการใหบ้รกิาร (%) (Net Profit Margin)    

▪ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) (ROE) = ก าไร (ขาดทุน) สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ / 

       รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) 
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

▪ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) (ROA)  = ก าไร(ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้/ รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง 

▪ อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Current Ratio)  = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนี้สนิหมุนเวยีน 

▪ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) (Quick Ratio) = (เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด + เงนิลงทุนชัว่คราว +  

     ลูกหนี้และตัว๋เงนิรบัการคา้สุทธ ิ+ ลูกหนี้อื่น) /หนี้สนิหมุนเวยีน 

▪ อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) (AR Turnover) = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร / ลูกหนี้การคา้ก่อนหนี้สงสยัจะสญู (เฉลีย่) 

▪ ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) (Collection Period)  = 365 / อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ 

▪ อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า) (AP Turnover) = ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร / เจา้หนี้การคา้ (เฉลีย่) 

▪ ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) (Payment Period)  = 365 / อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

▪ อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) (Debt to Equity) = หนี้สนิรวม / ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

▪ อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) =   หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้/ ส่วนของผูถ้อืหุน้   

 (IBD to Equity)  

▪ อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = (หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ - เงนิสดและรายการเทยีบเงนิสด - เงนิลงทุนชัว่คราว) 
(เท่า) (Net IBD to Equity)     / ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

อตัราส่วนทางการเงินส าหรบัการออกตราสารหน้ี 

▪ อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = (หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ - เงนิสดและรายการเทยีบเงนิสด 
(เท่า) (Net IBD to Net Equity)    - เงนิลงทุนชัว่คราว) / (ส่วนของผูถ้อืหุน้ - ก าไร/ขาดทุนจากตราสาร 

อนุพนัธท์ีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ - ก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งั 
ไม่เกดิขึน้จรงิ - ก าไร/ขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั) 

หมายเหตุ: 

1/ รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) ค านวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 

- รายปี ค านวณโดย (ยอดสิน้สุดงวดปีก่อนหน้า + ยอดสิน้สุดงวดปีปัจจุบนั) / 2 

- รายไตรมาส ค านวณโดย (ยอดสิ้นสดุไตรมาสในปีก่อนหน้า + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบนั) / 2  

2/ รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) ค านวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 

- รายปี ค านวณโดย (ยอดสิน้สุดงวดปีก่อนหน้า + ยอดสิน้สุดงวดปีปัจจุบนั) / 2 

- รายไตรมาส ค านวณโดย (ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหน้า + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบนั) / 2 

3/ การค านวณอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) ขอ้มลูตวัเศษคอื ก าไร (ขาดทุน) ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ จะตอ้งถูกปรบัเป็น

ตวัเลขเตม็ปี (Annualized) 

4/ การค านวณอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) ขอ้มลูตวัเศษคอื ก าไร(ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้จะตอ้งถูกปรบัเป็น

ตวัเลขเตม็ปี (Annualized) 

5/ ลูกหนี้การคา้ก่อนหนี้สงสยัจะสญู (เฉลีย่) ค านวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 

- รายปี ค านวณโดย (ยอดสิน้สุดงวดปีก่อนหน้า + ยอดสิน้สุดงวดปีปัจจุบนั) / 2 

- รายไตรมาส ค านวณโดย (ยอดสิน้สุดไตรมาสในปีก่อนหน้า + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบนั) / 2  

6/ เจา้หนี้การคา้ (เฉลีย่) ค านวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 

- รายปี ค านวณโดย (ยอดสิน้สุดงวดปีก่อนหน้า + ยอดสิน้สุดงวดปีปัจจุบนั) / 2 

- รายไตรมาส ค านวณโดย (ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหน้า + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบนั) / 2  

7/ หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ค านวณโดย (เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ + เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายใน

หนึ่งปี) + หุน้กู ้(รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) + หนี้สนิตามสญัญาเช่า (รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี)) 
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แนวโน้มเศรษฐกิจและสถานการณ์ราคาน ้ามนัใน Q2/2564  
แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจ 

จากความคบืหน้าในการกระจายวคัซนี COVID-19 และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกจิ

หลกั ท าใหเ้ศรษฐกจิโลกใน Q2/2564 มแีนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวัจาก Q1/2564 โดยในเดอืนเมษายน กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

(IMF) ปรบัคาดการณ์เศรษฐกจิโลกมาที ่6.0% เพิม่ขึน้จากการคาดการณ์ในเดอืนมกราคมทีผ่่านมาที ่5.5% โดยสหรฐัอเมรกิาจะ

มกีารขยายตวัเตบิไดด้ถีงึ 6.4% ส่วนจนีจะมกีารเตบิโตไดด้ถีงึ 8.4%   
อย่างไรกต็ามเศรษฐกจิไทยใน Q2/2564 คาดว่าจะฟ้ืนตวัจาก Q1/2564 ตามเศรษฐกจิโลกและการส่งออกทีป่รบัตวัดขีึน้ 

อกีทัง้ยงัมปัีจจยัสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิเพิม่เตมิจากภาครฐั แต่เศรษฐกจิไทยยงัคงฟ้ืนตวัไดใ้นระดบัต ่า โดย IMF 

ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงเหลือ 2.6% จากเดิม 2.7% เนื่องจากประเทศไทยมีรายได้หลักจาก

นักท่องเทีย่วต่างชาต ิซึง่จ านวนนักท่องเทีย่วยงัคงเบาบาง สอดคลอ้งกบัสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ทีม่ี

การปรบัลดจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตปีิ 2564 จากเดมิคาดการณ์ไว้จ านวน 5 ล้านคนต่อปี ลดลงเหลอื 3.2 ล้านคนต่อปี 

โดยคาดว่าจ านวนนักท่องเทีย่วจะเริม่ฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ ในปี 2565 อกีทัง้ความกงัวลเรื่องการระบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่

ในเดอืนเมษายนของไทย อาจเป็นอุปสรรคกดดนัต่อเศรษฐกิจได้ แต่นักวเิคราะห์มองว่าความรุนแรงนัน้ไม่เท่ากบัในช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อนหน้า เพราะเริม่มกีารทยอยฉีดวคัซนีและแจกจา่ยไปยงัหลายภูมภิาคในไทยแลว้ แมอ้าจจะยงัไมถ่งึจ านวนทีจ่ะ

ท าใหเ้กดิภูมคิุม้กนัหมู่กต็าม แต่ประชาชนส่วนใหญ่มกีารป้องกนัตวัและปฏบิตัติามมาตรการเวน้ระยะห่างอย่างเคร่งครดั 

แนวโน้มสถานการณ์ราคาน ้ามนั   
ส านักงานพลงังานสากล (IEA) ปรบัการคาดการณ์ โดยอุปสงค์น ้ามนัดบิทัว่โลกจะขยายตวั 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวนัในปี 

2564 เทยีบกบัปี 2563 ซึง่หดตวัลง 8.8 ลา้นบารเ์รล โดยคาดว่าความคบืหน้าการแจกจ่ายวคัซนีต้านไวรสั COVID-19 ใหค้รอบคลุม

ประชากรหมู่มาก จะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟ้ืนตวัขึน้ และส่งผลให้อตัราการใช้น ้ามนัเติบโตขึน้ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 

แมว้่าในบางประเทศของผูใ้ชน้ ้ามนัรายใหญ่เผชญิกบัภาวะเปราะบางในการฟ้ืนตวัของอุปสงค์น ้ามนั เนื่องจากการแพร่ระบาดของ

ไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ และคาดว่าปัจจยัพืน้ฐานดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานจะเขา้สู่สมดุลในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 

จากการประเมนิคาดว่าราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q2/2564 จะเคลื่อนไหวในกรอบ 60 - 65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 

โดยคาดว่า กลุ่มประเทศพฒันาแล้วซึ่งมคีวามสามารถในการเขา้ถงึวคัซนีต้านไวรสั COVID-19 ใหก้บัประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

จะช่วยหนุนอุปสงค์น ้ามนัใหฟ้ื้นตวัขึ้น ในขณะที่กลุ่มโอเปกและชาติพนัธมติรยงัคงร่วมมอืกนัค่อยๆปรบัเพิม่ก าลงัการผลติ 

เพื่อรกัษาเสถยีรภาพราคาน ้ามนั 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัดิบเดทเบรนท์กบัดูไบ (DTD/DB) คาดว่าจะอยู่ที่เฉลี่ย 0.90 - 1.20 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 

ใน Q2/2564 เนื่องจากการฟ้ืนตวัของอุปสงค์น ้ามนัดบิเกรดเบา (Light crude) ตามความต้องการน ้ามนัเบนซนิและน ้ามนัดเีซล 

โดยเฉพาะในสหรฐัฯ ที่เพิม่สูงขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ที่เริม่คลี่คลายลง หลงัการเร่งระดมฉีด

วคัซนีตา้นไวรสั COVID-19 ประกอบกบัอุปทานน ้ามนัดบิเกรดหนักในเอเชยีมมีากขึน้ หลงักลุ่มโอเปกและชาตพินัธมติรปรบัเพิม่

ก าลงัการผลติ 

คาดว่าใน Q2/2564 ค่าการกลัน่ของโรงกลัน่ประเภท Cracking ทีส่งิคโปร์มแีนวโน้มปรบัสูงขึน้จาก Q1/2564 โดยคาด

ว่าอุปสงค์น ้ามนัส าเรจ็รูปในเอเชยีจะฟ้ืนตวั เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 เริม่คลี่คลายลง หลงัการ

ระดมฉีดวคัซนีต้านไวรสั COVID-19 ใหก้บัประชากรในหลายประเทศ ส่งผลใหก้จิกรรมดา้นเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม รวมทัง้

ภาคการท่องเทีย่วฟ้ืนตวัขึน้ 


