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1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) Q1/64 Q4/63 +/(-)   Q1/63 +/(-) 

รายไดร้วม 1,213 1,064 149  1,256 (43) 

EBITDA 107 60 47  (303) 410 

EBIT 84 37 47  (326) 410 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (1) 6 (8)  7 (9) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 66 29 37  (261) 327 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ดอลลาร์สหรัฐต่อหุน้) 0.02  0.01 0.01  (0.06) 0.08 

ค่าการกลัน่ทางบญัชี (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล(1) 10.67  6.45  4.22  (20.34) 31.02 

ค่าการกลัน่ตลาด (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)(2) 3.53 3.88  (0.34)  1.28 2.25 

       

ปริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ (พนับาร์เรลต่อวนั) 137.1  135.2  1.9  153.1  (16.0) 

      

(ล้านบาท) Q1/64 Q4/63 +/(-)   Q1/63 +/(-) 

รายไดร้วม 36,944 32,708  4,235  39,376 (2,432) 

EBITDA 3,246 1,818 1,428  (9,622) 12,868 

EBIT 2,560 1,119 1,441  (10,329) 12,889 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (48) 193  (240)  242 (290) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,006 862 1,143  (8,273) 10,279 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น) 0.46 0.20 0.26  (1.91) 2.37 

(1) ค่าการกลัน่ไดร้วมก าไร / ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงค านวณตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 

(2) ค่าการกลัน่ค านวณโดยใชต้น้ทุนทดแทนในปัจจุบนั 

อัตราแลกเปลี่ยน  (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) Q1/64 Q4/63 +/(-)   Q1/63 +/(-) 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 30.46 30.79 (0.33)  31.45  (0.99) 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด  31.51   30.21  1.30   32.83  (1.32) 

ราคาน ้ ามนัดิบใน Q1/64 มีการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง กลบัไปสู่ระดบัใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เน่ืองมาจากกลุ่ม
โอเปค (OPEC) และซาอุดิอาระเบีย ยงัคงปรับลดก าลงัการผลิตลงอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดขึ้นยงัคงส่งผล
ให้ความตอ้งการใช้น ้ ามนัจากทัว่โลกส าหรับผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมลดลงใน Q1/64 และส่งผลให้ส่วนต่างของราคาน ้ ามนัส าเร็จรูปและราคา
น ้ามนัดิบอยูใ่นระดบัที่ต  ่าอยา่งต่อเน่ือง ความตอ้งการใชน้ ้ ามนัท่ีลดลงน้ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน Q1/64 ท่ีไดมี้การปรับ
ลดก าลงัการกลัน่ลงเพื่อให้สมดุลยก์บัความตอ้งการท่ีลดลง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสท่ียงัคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อความตอ้งการในการใช้ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมท่ีลดลงโดยเฉพาะน ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานและน ้ ามนัดีเซล ซ่ึงท าให้บริษทัฯ ตอ้งปรับลดก าลงัการผลิตลงใน Q1/64 ให้อยูใ่นระดบัที่
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบ Q1/64 กบั Q4/63 ปริมาณน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่ส าหรับ Q1/64 อยูท่ี่ 137 พนับาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 78 ของก าลงั
การกลัน่ ซ่ึงสูงกว่า Q4/63 เล็กน้อยท่ีอยู่ท่ี 135 พนับาร์เรลต่อวนั แมว่้าปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีน าเขา้กลัน่จะเพ่ิมขึ้น แต่ปริมาณการขายใน Q1/64 ต ่า
กว่า Q4/63 โดยมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย    อย่างไรก็ตามจากการเพ่ิมขึ้นของราคา
น ้ามนัในไตรมาสน้ีส่งผลให้รายไดจ้ากการขายใน Q1/64 อยูท่ี่ 1,213 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 149 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
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การท่ีกลุ่มโอเปค (OPEC) และซาอุดิอาระเบียยงัคงนโยบายในการลดก าลงัการผลิต รวมถึงความเช่ือมัน่หลงัจากการเปิดตวัของวคัซีน ซ่ึงท าให้
เกิดความเช่ือมัน่ท่ีมากขึ้นในตลาด ส่งผลให้ราคาน ้ ามนัปรับตวัสูงขึ้น และท าให้เกิดก าไรใน EBITDA, EBIT รวมถึงก าไรสุทธิใน Q1/64 โดย
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีจ านวน 66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิจ านวน 29 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อน และมีค่า
การกลัน่ทางบญัชีใน Q1/64 สูงถึง 10.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกบั 6.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาสก่อน หากไม่รวม
ผลกระทบก าไรหรือขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั ท่ีเกิดจากจากราคาน ้ามนัท่ีเพ่ิมขึ้น ค่าการกลัน่ตลาดใน Q1/64 ลดลงเลก็นอ้ยจาก 3.88 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรลใน Q4/63 มาอยู่ท่ี 3.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากอุปสงคก์ารใชน้ ้ ามนัเตาท่ีลดลง โดยในไตรมาสน้ีมีผลขาดทุนเล็กนอ้ยจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากค่าเงินบาทอ่อนคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีบริษทัฯ ยงัคงเนน้ในเร่ืองของการควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

เปรียบเทียบ Q1/64 กบั Q1/63 รายไดจ้ากการขายลดลงร้อยละ 3 เน่ืองจากปริมาณการขายลดลง จากความตอ้งการใชน้ ้ามนัภายในประเทศท่ีลดลง
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ใน Q1/64 โดยบริษทัฯ มีผลประกอบการเป็นบวกในส่วนของ EBITDA, EBIT และก าไรสุทธิใน 
Q1/64 จากการเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ ามนัท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อก าไรจากสต๊อกน ้ ามนั ในขณะท่ีเกิดผลกระทบดา้นลบใน Q1/63  จาก
ราคาน ้ ามนัท่ีลดลงซ่ึงส่งผลให้เกิดขาดทุนสต๊อกน ้ ามนัอย่างมีนยัส าคญั หากไม่รวมผลกระทบก าไร(ขาดทุน) จากการสต๊อคน ้ ามนั ค่าการกลัน่
ตลาดใน Q1/64 อยู่ท่ี 3.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบกบั 1.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q1/63 เน่ืองจากผลประโยชน์จากการลดลงของ
ส่วนเพ่ิมราคาน ้ ามนัดิบ (crude premium) และการเพ่ิมขึ้นของส่วนต่างราคาของน ้ามนัเบนซิน แนฟทา และน ้ ามนัเตาเม่ือเทียบกบัราคาน ้ ามนัดิบ
ดูไบ 

2) สภาพตลาดน ้ามันปิโตรเลียม 
                        

ราคาอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

น ้ามนัดิบดูไบ 60.21 44.64 15.57  50.41 9.80 

แนฟทาเบา  62.08 45.38 16.70  48.59 13.49 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 67.41 48.75 18.66  56.95 10.46 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 63.44 47.06 16.37  58.87 4.57 

น ้ามนัดีเซล 64.92 48.33 16.59  61.41 3.51 

น ้ามนัเตา (ก ามะถนัสูง) 56.74 44.07 12.67  43.11 13.63 
 

ส่วนต่างราคากับน ้ามันดิบดูไบ Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

แนฟทาเบา 1.87 0.74 1.13  -1.82 3.69 

น ้ามนัเบนซิน (พิเศษ) 7.19 4.11 3.09  6.54 0.66 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 3.22 2.42 0.80  8.46 -5.24 

น ้ามนัดีเซล 4.70 3.69 1.02  11.00 -6.29 

น ้ามนัเตา (ก ามะถนัสูง) -3.47 -0.57 -2.90  -7.30 3.83 

ราคาเฉล่ียน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/64 อยู่ท่ี 60.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพ่ิมขึ้นจาก 44.64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q4/63 โดยการฟ้ืน
ตวัอย่างมีนยัส าคญันั้นเน่ืองมาจากการท่ีซาอุดีอาระเบียสมคัรใจปรับลดก าลงัการผลิตน ้ ามนัดิบลง 1 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในเดือนกุมภาพนัธ์และ
เดือนมีนาคม รวมทั้งการตดัสินใจของกลุ่มผูส่้งออกน ้ ามนักลุ่มโอเปค รัสเซีย และพนัธมิตร (หรือท่ีรู้จกักนัในนาม OPEC+)  ในการคงเป้าหมาย
การผลิตของเดือนเมษายนในระดบัเดียวกบัเดือนมีนาคม ในส่วนของอุปสงคน์ั้นไดรั้บแรงหนุนทางบวกจากการผอ่นคลายขอ้จ ากดัในการเดินทาง 
ซ่ึงเป็นผลมาจากความส าเร็จในการฉีดวคัซีน COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร อยา่งไรก็ตามการเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนัดิบดูไบ
ยงัอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากความกงัวลต่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในบางพ้ืนท่ีของเอเชีย 
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ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินกบัน ้ามนัดิบดูไบใน Q1/64 เพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัมาอยูท่ี่ 7.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซิน
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคการขนส่งท่ีปรับตวัดีขึ้นในหลายๆ ตลาดของเอเชีย รวมถึงญ่ีปุ่ นและอินโดนีเชีย โดยตลาดเหล่าน้ีสามารถควบคุม
อตัราการติดเช้ือไดดี้และโดยเฉพาะอย่างย่ิงอตัราการติดเช้ือของญ่ีปุ่ นลดลงสู่ระดบัเดียวกบัในเดือนพฤศจิกายน นอกจากน้ีกิจกรรมการเดินทาง
ของอินเดียยงัคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีฤดูร้อนของออสเตรเลียยงัคงช่วยสนับสนุนตลาดน ้ ามนัเบนซินถึงแมจ้ะมีมาตรการจ ากดัการ
เดินทางเป็นระยะเวลาส้ันๆ ในรัฐวิคตอเรีย ปริมาณน ้ ามนัชนิดเบาคงคลงัของโลกใน 5 พ้ืนท่ีหลกันั้นต ่ากว่าระดบัต ่าสุดในรอบ 5 ปีในช่วงคร่ึง
หลงัของไตรมาส ในขณะท่ีปริมาณน ้ามนัคงคลงัในสิงคโปร์ยงัคงอยูร่ะหว่างระดบัสูงสุดและระดบัต ่าสุดในรอบ 5 ปี ตลอด Q1/64 ด 

ส่วนต่างราคาแนฟทากบัน ้ามนัดิบดูไบใน Q1/64 เพ่ิมขึ้นเป็น 1.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยการปรับตวัขึ้นของตลาดแนฟทาในเอเชียไดรั้บ
แรงหนุนจากการกลบัมาของก าลงัการผลิตในเอเชียเหนือหลงัจากการปิดซ่อมบ ารุง โดยก าลงัการผลิตท่ีหายไป นั้นลดลงจาก 5.1 ลา้นเมตริกตนั
ต่อปีในเดือนธนัวาคม มาอยูท่ี่ 3.1 ลา้นเมตริกตนัต่อปีในเดือนมกราคม  นอกจากน้ียงัมีปัจจยับวกจากอุปสงคว์ตัถุดิบแนฟทาท่ีสูงขึ้นเพ่ือทดแทน
วตัถุดิบ LPG ท่ีมีราคาแพงกว่าเพ่ือใชใ้นการผลิตโอเลฟินส์ โดยในขณะน้ีอตัราก าไรของโอเลฟินส์ยงัคงอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั อยา่งไรก็ตามส่วน
ต่างราคาแนฟทายงัไดรั้บแรงกดดนัจากปริมาณแนฟทาท่ีเขา้มาในภูมิภาค ประกอบกบัความตอ้งการท่ีลดลงจากการหยุดเดินเคร่ืองการผลิตของ
หน่วยกลัน่ในญ่ีปุ่ นเน่ืองจากแผน่ดินไหวในเดือนกุมภาพนัธ์ 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน และส่วนต่างราคาน ้ ามนัดีเซลกบัน ้ ามนัดิบดูไบเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหนา้เป็น 3.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล และ 4.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตามล าดบั การเพ่ิมขึ้นของส่วนต่างราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน นั้นไดรั้บแรงหนุนจากความ
ตอ้งการน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือท าความร้อนในญ่ีปุ่ นและเกาหลีใตใ้นเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเท่ียวบิน
ภายในประเทศของจีนแผน่ดินใหญ่และอินเดียในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ อยา่งไรก็ตามในเดือนมีนาคมตลาดน ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน
ไดรั้บแรงกดดนัจากปริมาณการผลิตน ้ามนัชนิดกลางเพ่ิมขึ้น และความตอ้งการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือท าความร้อนในฤดูหนาวลดต ่าลง นอกจากน้ี
การระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในอินเดียยงัท าให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคลดลงและกดดันอุปสงค์ในประเทศ ส่วนต่างราคาน ้ ามนัดีเซล
แข็งแกร่งขึ้นในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์เน่ืองจากความตอ้งการจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตท่ีเติบโต ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
(Purchasing Managers Index-PMI) ช้ีให้เห็นว่าการผลิตท่ีส าคญัส่วนใหญ่ก าลงัขยายตัว ทั้งน้ีในเดือนมีนาคมการส่งออกท่ีแข็งแกร่งจากจีน
แผ่นดินใหญ่และอินเดียไดส่้งผลกระทบต่อตลาด การผลิตส่วนเกินซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการท่ีลดลงกว่าท่ีคาดการณ์ไวใ้นช่วงเทศกาล
ตรุษจีนและการชะลอตวัในอินเดียเน่ืองจากอตัราการติดเช้ือท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาท่ีน ้ ามนัดีเซลคงอยู่ในตลาดมีความยาวนานขึ้น ปริมาณ
น ้ามนัชนิดกลางคงคลงัของโลกใน 5 พ้ืนท่ีหลกันั้นอยูร่ะหว่างระดบัสูงสุดและต ่าสุดในรอบ 5 ปี ในขณะท่ีน ้ามนัคงคลงัในสิงคโปร์ยงัคงยงัคงสูง
กว่าระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปีตลอด Q1/64 ด 

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเตากบัน ้ ามนัดิบดูไบใน Q1/64 อยู่ท่ี 3.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต ่ากว่าน ้ ามนัดิบดูไบ ซ่ึงต ่ากว่า Q4/63 โดยหลกัไดรั้บ
ผลกระทบจากความตอ้งการในการขนส่งทางเรือท่ีลดลงหลงัช่วงเทศกาลวนัหยุด ปริมาณน ้ ามนัเตาคงคลงัในสิงคโปร์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6% เม่ือ
เทียบกบัไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ระดบั 23.2 ลา้นบาร์เรล 

เน่ืองจากส่วนเพ่ิมราคาน ้ ามนัดิบ (crude premium) สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าการกลัน่ตลาดเฉล่ียของ SPRC ใน Q1/64 อยู่ท่ี 3.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรลซ่ึงต ่ากว่าเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ 3.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน Q4/63 บริษทัฯ สามารถรักษาผลก าไรผ่านการเพ่ิมปริมาณการใช้
น ้ามนัดิบชนิดเบา เพ่ิมการผลิตน ้ามนัเบนซิน เร่ิมกลบัมาด าเนินการผลิตน ้ ามนัอากาศยาน รวมถึงปรับปริมาณการกลัน่น ้ ามนัดิบให้เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองอุปสงค์ในประเทศ ควบคู่กบัการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีให้ผลตอบแทนสูงอย่างเช่นยางมะตอยเกรด DSR และน ้ ามนั Decant oil ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบในการผลิตคาร์บอนแบลก็ 
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3) ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
                                                                                                                                                  

  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

รายไดร้วม 1,213 1,064 149  1,256 (43) 

ตน้ทุนขาย (1,120) (1,031) (90)  (1,582) 461 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 93 34 60  (325) 418 

รายไดอ้ื่น 0 1                   (1)  0 0 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 8 3 5  7 1 

ก าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์
ทางการเงิน 

(10) 3 (13)  0 (10) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (8) (4) (4)  (8) 0 

ตน้ทุนทางการเงิน (2) (1) (0)  (2) (0) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (17) (7)                   (9)  66 (83) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 66 29 37  (261) 327 

 

 
ล้านบาท  ล้านบาท 

Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

รายไดร้วม 36,944 32,708  4,235  39,376 (2,432) 

ตน้ทุนขาย (34,111) (31,700) (2,412)  (49,701) 15,590 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 2,832 1,009 1,824  (10,325) 13,158 

รายไดอ้ื่น 13 38  (25)  13 0 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 256 99  157  242 14 

ก าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์
ทางการเงิน 

(304) 94 (398)  0 (304) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (238) (120) (117)  (258) 20 

ตน้ทุนทางการเงิน (53) (45) (7)  (52) (1) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (501) (211)  (290)  2,108 (2,609) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 2,006 862 1,143  (8,273) 10,279 
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตของบริษัทฯ 

พนับาร์เรล 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Q1/64 Q4/63 Q1/63 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 444 435 361 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 648 613 636 

แนฟทาเบา 759 836 760 

น ้ามนัเบนซิน 3,913 4,215 3,890 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 311 22 1,222 

น ้ามนัดีเซล 5,123 5,664 6,183 

น ้ามนัเตา 477 418 1,010 

ยางมะตอย 144 137 126 

ก๊าซผสม C4 571 503 520 

อื่นๆ (1) 1,085 997 1,111 

รวมปริมาณการผลิต 13,474 13,839 15,820 

(1) รวมถึงก ามะถนั รีฟอร์เมท และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ท าการแลกเปลี่ยนผลิตภณัฑข์ั้นกลางส าหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker Feed Exchange) กบั 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

ตารางแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ        

  

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (1) Q1/64 Q4/63 Q1/63 

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 37 32 22 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 22 25 28 

แนฟทาเบา 53 40 35 

น ้ามนัเบนซิน 328 360 356 

น ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 46 0 81 

น ้ามนัดีเซล 483 499 601 

น ้ามนัเตา 25 23 40 

ยางมะตอย 2 6 4 

ก๊าซผสม C4 133 29 26 

น ้ามนัดิบ 0 0 10 

อื่นๆ (2) 84 52 54 

รวมรายได ้ 1,213 1,064 1,256 

                     

(1) รวมถึงเงินชดเชยจากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ามนั 

 (2) รวมถึงก ามะถนั รีฟอร์เมท และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ท าการแลกเปลี่ยนผลิตภณัฑข์ั้นกลางส าหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker Feed Exchange) กบั 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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รายไดร้วมใน Q1/64 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบั Q4/63 โดยหลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของราคาเฉล่ียน ้ามนัดิบในตลาดโลกใน Q1/64 เม่ือ
เทียบกบั Q4/63 โดยถูกหักกลบบางส่วนจากการลดลงของปริมาณการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมใน Q1/64 ซ่ึงอยู่ท่ี 13.7 ลา้นบาร์เรล ลดลงจาก 
14.9 ลา้นบาร์เรล ใน Q4/63 เน่ืองจากอุปสงคก์ารใชน้ ้ามนัท่ีลดลงจากผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ่

รายไดร้วมใน Q1/64 ลดลงเพียงเล็กน้อยร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบั Q1/63 จากการลดลงของปริมาณการขายใน Q1/64 อยู่ท่ี 13.7 ลา้นบาร์เรล จาก 
16.4 ลา้นบาร์เรล ใน Q1/63 โดยเฉพาะความตอ้งการใช้น ้ ามนัดีเซลและน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานท่ีลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท่ียงัคงด าเนินอยู ่โดยถูกหกักลบบางส่วนจากราคาขายท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

ใน Q1/64 รายไดร้วมของบริษทัฯ มาจากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมให้แก่ Chevron ปตท.&ปตท.น ้ามนัและการคา้ปลีก และ บริษทัอ่ืนๆ ใน
สัดส่วนร้อยละ 46 ร้อยละ 37 และร้อยละ 17 ตามล าดบั  

ต้นทุนขาย 

เปรียบเทียบตน้ทุนขายใน Q1/64 และ Q4/63 ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 การเพ่ิมขึ้นสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมขึ้นของราคาขาย ถึงแมว่้าปริมาณการ
ขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจะลดลง 

เปรียบเทียบ Q1/64 กบั Q1/63 ตน้ทุนขายใน Q1/64 ลดลงจากใน Q1/63 โดยการลดลงสอดคลอ้งกบัการลดลงของปริมาณการขาย นอกจากนั้น
การลดลงของตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนท่ีสูงกว่า เม่ือเทียบกบัยอดขายท่ีลดลง เน่ืองจากใน Q1/63 มีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในช่วงท่ีราคา
ยงัคงสูง และยงัมีขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 160 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,061 ลา้นบาท) อีกดว้ย  

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในช่วง Q1/64 เงินบาทเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐเร่ิมอ่อนคา่ลงและเคล่ือนไหวตรงกนัขา้มกบัปีท่ีแลว้ ใน Q1/64 บริษทัฯ เกิดผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน (รวมอนุพนัธ์ทางการเงิน) จ านวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q4/63 
และจ านวน 7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q1/63 โดยผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนใน Q1/64 เกิดจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงจากไตรมาสท่ีแลว้ ส่งผล
ให้มูลค่าของลูกหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินบาทลดลงเม่ือแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

เปรียบเทียบ Q1/64 กบั Q4/63 บริษทัฯ เกิดผลขาดทุนจากการค านวณมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงินโดยสะทอ้นราคาตลาดท่ีเป็นธรรม
จ านวน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q1/64 เม่ือเทียบกบัก าไรจากการค านวณมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงินโดยสะทอ้นราคาตลาดท่ีเป็น
ธรรมจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน Q4/63 เน่ืองจากสกุลเงินเยนของญ่ีปุ่ นไดอ้่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐในระหว่าง Q1/64 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เปรียบเทียบ Q1/64 กบั Q4/63 ค่าใช้จ่ายในการบริหารใน Q1/64 เพ่ิมขึ้นเป็น 8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากจ านวน 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ใน Q4/63 
เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ีต ่าใน Q4/63 เกิดจากการไดรั้บเงินกลบัคืนสืบเน่ืองจากค่าความเสียหายจากการช าระค่าสินคา้เน่ืองจากการถูก
โจมตีทางไซเบอร์ ท่ีเกิดขึ้นในปลายปี 2562  

เปรียบเทียบ Q1/64 กบั Q1/63 ค่าใชจ้่ายในการบริหารใน Q1/64 ใกลเ้คียงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ก าไรจากการด าเนินงานใน Q1/64 ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาสน้ี ซ่ึงไดไ้ปหักกลบกบัภาษีเงินไดฯ้ รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานยกไป   
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4) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
 

  
  

ล้านดอลลาร์สหรัฐ   ล้านบาท 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

+/(-) % +/(-)   
31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
+/(-) 

สินทรัพย์         

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95 54  41 75%  2,988 1,635 1,353 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ 721 586 136 23%  22,728 17,688 5,040 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 851 901 (50) -6%  26,815 27,218 (403) 

รวมสินทรัพย์ 1,667 1,541 126 8%  52,531 46,541 5,990 

หนีสิ้น         

  หน้ีสินหมุนเวียน 435 356 79 22%  13,691 10,740 2,951 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 292 310 (19) -6%  9,186 9,374 (188) 

รวมหนีสิ้น 726 666 60 9%  22,877 20,114 2,763 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนและก าไรสะสม 941 875 66 8%  35,880 33,874 2,006 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น      (6,226) (7,447) 1,221 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 941 875 66 8%  29,654 26,427 3,227 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,667 1,541 126 8%  52,531 46,541 5,990 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ 31 มีนาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจ านวน 126 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,990 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัจ านวน 176 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6,393 ลา้นบาท) เน่ืองมาจาก :  

1) การเพ่ิมขึ้นอย่างมากของสินคา้คงเหลือจ านวน 113 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,939 ลา้นบาท) เน่ืองจากทั้งราคาและปริมาณสินคา้คงเหลือท่ี
เพ่ิมขึ้น จากราคาน ้ ามนัท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงส้ินเดือนมีนาคม 2564  เม่ือเทียบกบัเดือนธันวาคม 2563 ประกอบกบัปริมาณการขายสินค้าท่ี
ลดลง และ 

2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 41 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,353 ลา้นบาท) เน่ืองจากเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากผลก าไรจาก
การด าเนินงานเน่ืองจากค่าการกลัน่ท่ีสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และระยะเวลาในการจ่ายช าระค่าน ้ามนัดิบ และ 

3) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากราคาขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 แมว่้าปริมาณการขายจะลดลง
เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2563  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงจ านวน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (403 ลา้นบาท)  โดยหลกัมาจากการลดลงของท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ลดลงจ านวน 22 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (แต่เพ่ิมขึ้น 341 ลา้นบาทเน่ืองจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน) เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาใน Q1/64 และการลดลงของสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (416 ลา้นบาท) เน่ืองจากการลดลงของผลขาดทุนจากการด าเนินงานยกไปเน่ืองจากก าไรท่ี
เกิดขึ้นในปี Q1/64 
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หนี้สิน 

หน้ีสินรวม ณ 31  มีนาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจ านวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,763 ลา้นบาท) จาก 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นโดยหลกัมาจาก : 

1) การเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 74 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,667 ลา้นบาท) จากราคาน ้ ามนัดิบท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงเดือน
มีนาคม 2564 เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2563 และจากปริมาณการซ้ือน ้ามนัดิบท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ถูกหกักลบบางส่วนจาก  

2) การลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (132 ลา้นบาท) เน่ืองจากผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินกูย้ืมใน
สกุลเงินอื่นท่ีไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ และ 

3) การลดลงของภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่ายและภาษีสรรพสามิตคา้งจ่ายจ านวน 9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (223 ลา้นบาท) เน่ืองจากปริมาณการขาย
ท่ีลดลงในเดือนมีนาคม 2564 เม่ือเทียบกนัเดือนธนัวาคม 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 มีนาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจ านวน 66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,227 ลา้นบาท) จาก 31 ธันวาคม 2563 โดยมาจากผลก าไรของ
บริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นใน Q1/64 

5) งบกระแสเงินสด 
 

Q1/2564 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน  41  1,253 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ  (0)  (6) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  0   0  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ 41  1,247 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 54  1,635 

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ (0)   106  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 95  2,988 

บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 95 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัส้ินงวดของเดือนมีนาคม 2564 และจ านวน 54 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ณ วนัส้ินงวดของเดือนธนัวาคม 2563 

รายละเอียดของกิจกรรมกระแสเงินสดใน Q1/64 มีดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานเป็นจ านวน 41 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (1,253 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจาก 

• ก าไรสุทธิใน Q1/64 จ านวน 66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,006 ลา้นบาท) และรายการท่ีไม่เป็นเงินสดจ านวน 42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(1,293 ลา้นบาท) 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในสินทรัพยด์ าเนินงานจ านวน 134 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (4,079 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากมูลค่าสินคา้คงเหลือ
เพ่ิมขึ้นจ านวน 113 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (3,441 ลา้นบาท) จากทั้งปริมาณและราคาของสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้น และการเพ่ิมขึ้นของ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจ านวน 21 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (640 ลา้นบาท) จากราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

• เงินสดท่ีไดรั้บจากหน้ีสินด าเนินงานจ านวน 67 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,034 ลา้นบาท) โดยหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,271 ลา้นบาท) เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของทั้งปริมาณการส่ังซ้ือน ้ ามนัดิบและราคา
น ้ามนัดิบในเดือนมีนาคม 2564 แต่ถูกหกักลบบางส่วนจากหน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลงจ านวน 8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (238 ลา้นบาท)  
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ส่วนใหญ่มาจากภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตคา้งจ่ายท่ีลดลงจากปริมาณการขายท่ีลดลงในเดือนมีนาคม 2564 เม่ือเทียบกบั
เดือนธนัวาคม 2563 

2) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 0.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6.3 ลา้นบาท) จากการชะลอลงทุนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19  

6) อัตราส่วนทางการเงิน 
 

  Q1/64 Q4/63 Q1/63 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.9 1.8 0.8 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 5.4 2.7   (20.8) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.8 0.8 0.8 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.2 0.3 0.5 

     

หมายเหตุ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง    = สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน  (เท่า) 
อตัราก าไรสุทธิ     = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด / รายไดร้วม (ร้อยละ) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น   = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถ้ือหุ้น   (เท่า) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย – เงินสด / ส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 
 


