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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 3/2564 และงวด 9 เดอืน ปี 2564 

บทสรปุผูบ้รหิาร  
 

 หนว่ย 

ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน 

YoY 

3/2564 3/2563 2/2564 YoY QoQ 2564 2563 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 17.58 17.95 17.65 (2%) (0.4%) 51.96 52.24 (1%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 67,017 43,330 62,003 55% 8% 182,670 127,770 43% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 62,088 37,671 56,858 65% 9% 167,334 111,658 50% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 7,216 4,937 8,727 46% (17%) 22,908 13,270 73% 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 12.40 8.74 15.68 42% (21%) 13.92 8.03 73% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 9,544 8,707 12,234 10% (22%) 33,745 10,318 227% 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 16.40 15.41 21.98 6% (25%) 20.51 6.25 228% 

EBITDA ลำ้นบำท 6,190 5,843 8,895 6% (30%) 23,868 911 2,520% 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 2,155 1,556 4,574 38% (53%) 12,310 (7,760) 259% 

 

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 3/2564 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 2/2564: ในไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธ ิ62,088 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน จำกรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 ตำม

รำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ และปรมิำณ

ขำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมี

อัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่191,000 บำร์เรลต่อวัน 

ลดลงรอ้ยละ 2 เนือ่งจำกในไตรมำส 3/2564 

มกีำรหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผนของหน่วยผลติ 

HYVAHL ของโรงงำน RDCC เป็นเวลำ 45 

วนั  

บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยู่ที ่7,216 

ลำ้นบำท (12.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) ลดลงรอ้ยละ 17 มีสำเหตุหลักจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์ทัง้

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมสีว่นใหญป่รับตวัลดลง รวมทัง้ตน้ทนุ Crude Premium ปรับตวัเพิม่ขึน้  

ในไตรมำส 3/2564 รำคำน ้ำมันดบิปรับตัวสงูขึน้ จำกไตรมำส 2/2564 ทีร่ำคำเฉลีย่ 66.93 เหรยีญสหรัฐฯ

ตอ่บำรเ์รล เป็น 71.67 เหรยีญสหรัฐฯตอ่บำรเ์รล จำกกำรทีก่ลุม่โอเปกและพันธมติรยังคงควบคมุปรมิำณกำรผลติ 

และจะทยอยเพิม่กำรผลติ ตัง้แตเ่ดอืนสงิหำคม 2564 ถงึเดอืนเมษำยน 2565 ประกอบกบัปรมิำณกำรผลติน ้ำมันดบิ

ของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับต ำ่เมือ่เทยีบกับชว่งกอ่นสถำนกำรณ์ COVID-19 รวมถงึปรมิำณกำรผลติน ้ำมันดบิทีป่รับ

ลดลงในเดอืนกันยำยน เนื่องจำกเกดิพำยุเฮอรเิคนไอดำ (Ida) ทีช่ำยฝ่ังทำงตอนใตข้องสหรัฐอเมรกิำ ท ำใหต้อ้ง

56,858 62,088 

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ

67%

31%

2%

ไตรมาส 2/2564

67%

32%

1%

ไตรมาส 3/2564

หน่วย : ลำ้นบำท 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

 9% 
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หยุดกำรผลติน ้ำมันดบิชั่วครำว ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธริวม 2,328 ลำ้นบำท หรือ 4.00 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 2,661 ลำ้นบำท ขณะทีข่ำดทนุจำกกำรบรหิำรควำม

เสีย่งน ้ำมันทีเ่กดิขึน้จรงิ (Realized Oil Hedging) 333 ลำ้นบำท ลดลง 1,179 ลำ้นบำท จำกไตรมำสกอ่น สง่ผล

ใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM)  จ ำนวน 9,544 ลำ้นบำท หรอื 16.40 เหรยีญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลงรอ้ยละ 22 ขณะทีค่่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนมจี ำนวน 3,290 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7 ท ำให ้

บรษัิทฯ มกี ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษีและคำ่เสือ่มรำคำ (EBITDA) จ ำนวน 6,190 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30  

บรษัิทฯ บนัทกึคำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 2,130 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4 ขณะทีต่น้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 

429 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกับไตรมำสก่อน ขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ 225 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 204 และขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิกูส้กุลเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 262 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 162 

เนื่องจำกค่ำเงนิบำทอ่อนค่ำ โดยบริษัทฯ มเีงนิกูส้กุลเงนิเหรียญสหรัฐฯ จ ำนวน 140 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ณ สิน้ 

ไตรมำส 3/2564  นอกจำกนี้ บรษัิทฯ บันทกึขำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจ ำนวน 685 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 36 ก ำไรจำกกำรลงทุน 161 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 13 และบันทกึภำษีเงินได ้460  

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 23 ส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3/2564 มีก ำไรสุทธ ิ2,155 ลำ้นบำท ลดลง 

2,419 ลำ้นบำท หรอื ลดลงรอ้ยละ 53  

ไตรมาส 3/2564 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 3/2563 : บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธเิพิ่มขึน้ 

24,417 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 65 โดยมีสำเหตุจำกรำคำขำยเฉลีย่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 66 ตำมรำคำน ้ำมันดบิที่ปรับ

เพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 1 โดยโรงกลั่นน ้ำมันมอีัตรำกำรกลั่นอยู่ที ่191,000 บำรเ์รลตอ่วัน ลดลง

รอ้ยละ 2 Market GIM เพิม่ขึน้ 2,279 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 46 โดยมสีำเหตจุำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑส์ว่นใหญ่

ปรับตวัเพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น ถงึแมว้ำ่ บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธลิดลง 1,442 ลำ้น

บำท บริษัทฯ ยังมี Accounting GIM เพิ่มขึน้ 837 ลำ้นบำท ขณะทีค่่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ 170 ลำ้นบำท 

สง่ผลให ้EBITDA เพิม่ขึน้ 347 ลำ้นบำท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 

บรษัิทฯ บันทกึคำ่เสือ่มรำคำลดลง 130 ลำ้นบำท ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธลิดลง 25 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

6 เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้ทีป่รับลดลง ขณะทีข่ำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ เพิม่ขึน้ 212 ลำ้นบำท 

ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูส้กุลเงนิเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ 133 ลำ้นบำท เนื่องจำกคำ่เงนิบำทอ่อนค่ำ 

ในขณะทีข่ำดทุนจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่เกดิขึน้จริง ลดลง 449 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรลงทุน

เพิม่ขึน้ 66 ลำ้นบำท บรษัิทฯ บันทกึภำษีเงนิไดจ้ ำนวน 460 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 จำกผลกำรด ำเนนิงำนที่

ปรับตัวดขี ึน้ สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3/2564 มกี ำไรสทุธ ิ2,155 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 599 ลำ้นบำท 

หรอื รอ้ยละ 38 

งวด 9 เดอืน ปี 2564 เปรยีบเทยีบกบังวด 9 เดอืน ปี 2563 : บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิ

ส ำหรับงวด 9 เดอืนปี 2564 จ ำนวน 167,334 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่น

ใหญเ่นือ่งจำกรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 51 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 

1 โดยโรงกลัน่น ้ำมันมอีตัรำกำรกลัน่อยูท่ี ่190,000 บำรเ์รลตอ่วนั ลดลงรอ้ยละ 1  

บรษัิทฯ ม ีMarket GIM อยู่ที ่22,908 ลำ้นบำท (13.92 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 73 

เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ัง้ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีปรับตัวเพิม่ขึน้ หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19 ทีเ่ริม่คลีค่ลำยมำกขึน้ จำกกำรทีป่ระชำกรทัว่โลกไดรั้บกำรฉดีวคัซนีมำกขึน้ และหลำยประเทศเริม่

มกีำรผอ่นคลำยมำตรกำร Lockdown 

สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เนื่องจำกกำรปรับลดก ำลงักำรผลติของกลุม่โอเปกและ

พันธมติร ท ำใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 10,837 ลำ้นบำท หรือ 6.59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
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ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ ำมัน  10,990 ล ำ้นบำท ขณะที่ขำดทุนจำก Realized Oil Hedging 153  

ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีข่ำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 2,952 ลำ้นบำท หรือ 1.78 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ม ีAccounting GIM จ ำนวน 33,745 ลำ้นบำท หรอื 20.51 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 23,427 ลำ้นบำท หรอื 14.26 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล มคีำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำนจ ำนวน 9,924 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 1 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ม ีEBITDA จ ำนวน 23,868 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 22,957 ลำ้นบำท  

บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 1,298 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6 เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้ทีป่รับ

ลดลง ขำดทุนจำกกำรท ำสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ 409 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 31 ขณะทีม่ขีำดทุนจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นของเงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 544 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 97 เนื่องจำกคำ่เงนิบำทอ่อนค่ำ 

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ บันทกึขำดทนุจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมันทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิ จ ำนวน 1,213 ลำ้นบำท ลดลง 

รอ้ยละ 31 ก ำไรจำกกำรลงทนุ 503 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 137 และบนัทกึภำษีเงนิไดจ้ ำนวน 2,032 ลำ้นบำท เทยีบ

กับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่เีครดติภำษีเงนิได ้จ ำนวน 1,919 ลำ้นบำท เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนทีป่รับตัวดีขึน้

อย่ำงมนัียส ำคัญ สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนงวด 9 เดอืนปี 2564 มกี ำไรสทุธ ิ12,310 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่นทีม่ผีลขำดทนุสทุธ ิ7,760 ลำ้นบำท 
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ผลการด าเนนิงาน 

1. ผลการด าเนนิงานตามกลุม่ธุรกจิ 

1.1 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

1.1.1 สถานการณต์ลาดน า้มนั 

สถานการณ์ราคาน า้มนัดบิในไตรมาส 3/2564: ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 101 

ลำ้นบำร์เรลต่อวัน เพิม่ขึน้ 5 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564 ที่ประมำณ 96 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน 

โดยรำคำน ้ำมันดบิดไูบเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบ 65.34 – 77.30 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รำคำเฉลีย่อยู่ที ่71.67 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้  4.74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกไตรมำส 2/2564 ทีม่รีำคำเฉลีย่อยู่ที ่66.93 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมี

ปัจจั ยส นับสนุนจำกกำรที่ก ลุ่ ม

โอเปกและพันธมิตรยังคงควบคุม

กำรผลติ และจะทยอยเพิม่กำรผลติ

ใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำร

น ้ำมันดบิ โดยจะปรับเพิ่มกำรผลติ 

0.4 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน ตัง้แต่เดอืน

สิงหำคม 2564 ถึงเดือนเมษำยน 

2565 นอกจำกนี้ กำรผลติน ้ำมันดบิ

ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับต ่ำ 

ประกอบกับกำรที่พำยุ เฮอริเคน 

ไอดำ (Ida) พัดเขำ้สู่ชำยฝ่ังทำงตอนใตข้องสหรัฐฯ ในช่วงเดอืนกันยำยน ท ำใหก้ำรผลติน ้ำมันดบิบริเวณอ่ำว

เม็กซโิกไดรั้บผลกระทบอย่ำงนอ้ย 2 สัปดำห ์สง่ผลใหป้รมิำณน ้ำมันดบิคงคลังลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยปรมิำณ

น ้ำมันดบิคงคลังของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน อยู่ในระดับเทยีบเทำ่กับปรมิำณน ้ำมันดบิคงคลัง ณ สภำวะกอ่นกำรระบำด

ของ COVID-19  

แนวโนม้ภาวะตลาดน า้มนัดบิในไตรมาส 4/2564: รำคำน ้ำมันดบิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้จำกไตรมำส

3/2564 โดยมปัีจจัยหลกัมำจำกกำรทีร่ำคำของ LNG, LPG และถำ่นหนิเพิม่สงูขึน้อยำ่งมำก ท ำใหค้ำดกำรณ์วำ่จะมี

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดบิเพิม่ขึน้ เพือ่ทดแทนกำรใชเ้ชือ้เพลงิดงักลำ่วในชว่งฤดหูนำวทีก่ ำลงัจะมำถงึ ประกอบกับ

กำรทีก่ลุม่โอเปกและพันธมติรยังคงมแีนวโนม้ทีจ่ะเพิม่กำรผลติตำมแผนเดมิ คอื 0.4 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วนั แมจ้ะมกีำร

เรยีกรอ้งจำกหลำยประเทศใหม้กีำรปรับเพิม่กำรผลติใหม้ำกขึน้ เพือ่ควบคมุรำคำของน ้ำมันดบิ และกำรพจิำรณำ

ยกเลกิมำตรกำรคว ำ่บำตรของสหรัฐฯตอ่อหิร่ำน อำจเลือ่นจำกไตรมำส 4/2564 เป็นไตรมำส 1/2565 ซึง่จะสง่ผล

ใหก้ำรสง่ออกน ้ำมันดบิจำกอหิร่ำนยังคงถกูระงับตลอดทัง้ปี 2564 นอกจำกนี้ คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันมี

แนวโนม้ปรับตวัเพิม่ขึน้ หลงัจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยรวมเป็นไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้ เป็นปัจจัยสนับสนุนรำคำ

น ้ำมันดบิ 
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1.1.2 อตัราการใชก้ าลงัการผลติ 

ปิโตรเลยีม 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน 

YoY 
3/2564 3/2563 2/2564 YoY QoQ 2564 2563 

น า้มนัดบิน าเขา้กล ัน่     

   ลำ้นบำรเ์รล 17.58 17.95 17.65 (2%) (0.4%) 51.96 52.24 (0.5%) 

   พันบำรเ์รลตอ่วัน 191 195 194 (2%) (2%) 190 191 (1%) 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ     

 โรงกลั่นน ้ำมัน 89% 91% 90% (2%) (1%) 89% 89% 0% 

 โรงงำน RDCC 111% 97% 119% 14% (8%) 114% 90% 24% 

 โรงน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 95% 84% 90% 11% 5% 89% 83% 6% 

หมำยเหตุ  : ก ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิ 215,000 บำรเ์รลตอ่วัน 

ปริมำณกำรกลั่นน ้ำมันรวมในไตรมำส 3/2564 อยู่ที่ 

17.58 ลำ้นบำรเ์รล คดิเป็น 191,000 บำรเ์รลตอ่วัน (191 KBD) 

โดยมอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 89 ใกลเ้คยีงกับใน 

ไตรมำส 2/2564 และเมื่อเทยีบกับไตรมำส 3/2563 ทีม่ีอัตรำ

กำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 91 ลดลงรอ้ยละ 2  

ส ำหรับโรงงำน RDCC ในไตรมำส 3/2564 มอีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 111 เทยีบกบัไตรมำส 

2/2564 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 119 ลดลงรอ้ยละ 8 เนื่องจำกในไตรมำส 3/2564 มกีำรหยุด

ซอ่มบ ำรุงตำมแผนของหน่วยผลติ HYVAHL เป็นเวลำ 45 วัน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563  ทีม่อีัตรำกำรใช ้

ก ำลงักำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 97 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14  

ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนในไตรมำส 3/2564 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 95 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 90 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เนือ่งจำกกำรกลับมำ

เดนิเครื่องตำมปกต ิหลังจำกหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของโรงงำนผลติน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำนในไตรมำส 2/2564 

และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเทยีบกับไตรมำส 3/2563 ทีม่ีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 84 เนื่องจำก

สถำนกำรณ์ตลำดดขีึน้  

1.1.3 ปรมิาณและมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณการขาย (ลา้นบารเ์รล) 
 

มลูคา่การขาย (ลา้นบาท) 

ไตรมาส สะสม  9 เดอืน  ไตรมาส สะสม  9 เดอืน 

3/2564 3/2563 2/2564 2564 2563 
 

3/2564 3/2563 2/2564 2564 2563 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 13.05 13.95 13.17 39.07 40.09 
 

  34,739 22,222  31,584  93,551 64,672 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.97 1.81 1.84 5.50 5.30 
 

  6,995 3,769  6,801  18,418 10,345 

รวม 15.02 15.76 15.01 44.57 45.39 
 

 41,734 25,991  38,385  111,969 75,017 

 

ในไตรมำส 3/2564 อัตรำกำรใชก้ ำลงักำร
ผลติของโรงกลัน่น ้ำมันอยู่ทีร่อ้ยละ 89 

ใกลเ้คยีงกบัไตรมำส 2/2564  
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รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมส ำหรับ

ไตรมำส 3/2564 มจี ำนวน 41,734 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,349 ลำ้น

บำท หรือรอ้ยละ 9 เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2564 โดยมีสำเหตุ

หลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑ์ปรับเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9  

ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ และปรมิำณขำยทีเ่พิม่ขึน้ โดย

ปรมิำณขำยทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญม่ำจำกน ้ำมันเบนซนิ และยำงมะตอย ขณะทีป่รมิำณขำยน ้ำมันเตำลดลง  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธเิพิม่ขึน้ 15,743 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 61 โดยมี

สำเหตหุลกัจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 66 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณกำร

ขำยรวมลดลงรอ้ยละ 5 โดยปรมิำณกำรขำยทีล่ดลงสว่นใหญม่ำจำกน ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเตำ 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิจ ำนวน 111,969 ลำ้นบำท 

เทยีบกับงวด 9 เดอืน ปี 2563 เพิม่ขึน้ 36,952 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 49 โดยมสีำเหตหุลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของ

ผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 51 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณกำรขำยรวมลดลงรอ้ยละ 2 โดย

ปรมิำณกำรขำยทีล่ดลงสว่นใหญม่ำจำกน ้ำมันเตำ  

1.1.4 สดัสว่นมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมาส  สะสม 9 เดอืน 

3/2564 3/2563 2/2564 2564 2563 

Local Export Local Export Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 59% 41% 60% 40% 60% 40% 
 

61% 39% 62% 38% 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 36% 64% 48% 52% 43% 57% 42% 58% 40% 60% 

 รวม 55% 45% 58% 42% 57% 43% 58% 42% 59% 41% 

 

ส ำหรับไตรมำส 3/2564 สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียม มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 55:45 ตำมล ำดับ โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น 

จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในประเทศระลอกใหม่ โดยส่วนใหญ่ลดลงจำก

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน และยำงมะตอย เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 สดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 3 โดย

สว่นใหญ่ลดลงจำกกลุม่น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกส ำหรับไตรมำส 3/2564 สว่นใหญ่เป็นกำรขำย

ไปยังประเทศสงิคโปร ์ประเทศกมัพูชำ และประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 58:42 ตำมล ำดบั โดย

สดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญล่ดลงจำกน ้ำมันเตำ  

 

 

 

 

 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีม
ในไตรมำส 3/2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9  

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนื่องจำกรำคำ
ขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้  
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1.1.5 สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 

ราคาเฉลีย่ 

ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน  

YoY 
3/2564 3/2563 2/2564 YoY QoQ 2564 2563 

 น ้ำมนัดบิดไูบ (USD/bbl) 71.67 42.92 66.93 67% 7% 66.20 41.40 60% 

น า้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)         

 แนฟทำ – น ้ำมนัดบิดไูบ 2.1 0.2 (0.8) 950% 363% 0.6 (1.9) 132% 

 ULG95 – น ้ำมนัดบิดไูบ 11.8 4.4 9.9 168% 19% 9.6 4.6 109% 

 Gas Oil 0.05%S – น ้ำมนัดบิดไูบ 5.4 4.2 5.3 29% 2% 5.1 7.0 (27%) 

 FO 180 3.5%S – น ้ำมนัดบิดไูบ (3.4) (2.5) (5.8) (36%) 41% (4.2) (3.8) (11%) 

น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน (USD/MT)         

 500SN - FO 180 3.5%S 895 340 1,037 163% (14%) 903 360 151% 

 150BS - FO 180 3.5%S 1,356 432 1,485 214% (9%) 1,283 496 159% 

 Asphalt - FO 180 3.5%S (43) 64 7 (167%) (714%) (5) 43 (112%) 

 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถดุบิในไตรมาส 3/2564  

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่น า้มนัเชือ้เพลงิกบัราคาน า้มนัดบิดูไบ  

 Naphtha Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่2.1 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564 อยู่ที ่-0.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 363 จำกกำรทีโ่รงงำน 

Naphtha Cracker กลับมำด ำเนินกำรผลติ หลังจำกหยุดซ่อมบ ำรุงตำมฤดูกำลในไตรมำส 2/2564 ท ำใหค้วำม

ตอ้งกำรใชแ้นฟทำเพิม่ขึน้ ประกอบกับรำคำ LPG ซึง่ใชเ้ป็นวัตถุดบิทดแทนส ำหรับโรงงำนปิโตรเคมปีรับตัวสงูขึน้

อย่ำงตอ่เนื่อง จงึมกีำรใชแ้นฟทำเป็นวัตถดุบิมำกขึน้ซึง่เป็นปัจจัยสนับสนุนรำคำแนฟทำ และเมือ่เทยีบกับสว่นตำ่ง

รำคำในไตรมำส 3/2563 ที ่0.2 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 950 

 ULG95 Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่11.8 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564 อยู่ที ่9.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 

จำกกำรทีค่วำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันเบนซนิเพิม่ขึน้ หลังจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เริม่คลีค่ลำยมำก

ขึน้ โดยเฉพำะทีส่หรัฐฯ ทีค่วำมตอ้งกำรในชว่งฤดูขับขีเ่พิม่สงูขึน้ รวมทัง้ควำมตอ้งกำรจำกจนีและอนิเดียทีป่รับ

เพิม่ขึน้ และเมือ่เทยีบกับสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 3/2563 ที ่4.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 168 

 Gas Oil Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันดเีซลกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่5.4 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2564 อยูท่ี ่5.3 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ซึง่ยังคงอยูใ่นระดับ

ต ำ่ โดยเป็นผลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทียั่งคงมผีลกระทบตอ่ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดเีซล 

และน ้ำมัน JET ทียั่งคงไม่ฟ้ืนตัว เนื่องจำกจ ำนวนเทีย่วบนิระหว่ำงประเทศยังคงต ่ำกว่ำช่วงก่อนกำรระบำดของ 

COVID-19 ท ำใหโ้รงกลั่นยังคงปรับลดสัดส่วนกำรผลิตน ้ ำมัน JET และเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตน ้ ำมันดีเซล ใน

ขณะเดยีวกัน ปรมิำณกำรผลติปรับตัวเพิม่ขึน้จำกโรงกลั่นใหม่ทีเ่ริม่เดนิก ำลังกำรผลติในประเทศจนี สง่ผลใหเ้กดิ

สภำวะ Over Supply ของน ้ำมันดเีซล และเมือ่เทยีบกบัสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 3/2563 ที ่4.2 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29 
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 Fuel Oil Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันเตำก ำมะถันสงู (HSFO) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่    

-3.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564 อยู่ที ่-5.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

41 เนือ่งจำกมคีวำมตอ้งกำรใช ้HSFO เพิม่ขึน้ เพือ่น ำไปผลติไฟฟ้ำในชว่งฤดรูอ้นของประเทศแถบตะวันออกกลำง 

ขณะทีป่รมิำณกำรผลติยังอยูใ่นระดับต ำ่ตำมปรมิำณกำรผลติของโรงกลัน่ทีย่ังคงไดรั้บผลกระทบจำกกำรระบำดของ 

COVID-19 และเมือ่เทยีบกบัสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 3/2563 ที ่-2.5 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 36 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่น า้มนัหลอ่ลืน่กบัราคาน า้มนัเตา 

 500 SN Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำกลุม่ผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ (500 SN) กบัรำคำน ้ำมันเตำอยู่

ที ่895 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564 อยู่ที ่1,037 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 14 

จำกโรงงำนผลติน ้ำมันหล่อลืน่กลับมำเดนิเครื่องตำมปกต ิหลังจำกหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี และเมือ่เทยีบกับส่วน

ตำ่งรำคำในไตรมำส 3/2563 ที ่340 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 163 

 Asphalt Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำอยู่ที ่-43 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564 อยู่ที ่7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 714 เนื่องจำกอยู่ในชว่งฤดูฝน ท ำให ้

ควำมตอ้งกำรยำงมะตอยเพือ่น ำมำใชใ้นกำรสรำ้งถนนลดลง และเมือ่เทยีบกับสว่นตำ่งรำคำในไตรมำส 3/2563 ที ่

64 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 167 

1.1.6 ก าไรข ัน้ตน้จากการกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 
1,038 639 1,531  3,897 888 น า้มนัเชือ้เพลงิ 

1,872 1,024 2,456  5,648 2,638 น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

2,910 1,663 3,987  9,545 3,526 Market GRM 

       
 

 
1.78 1.13 2.75  2.37 0.54 น า้มนัเชือ้เพลงิ 

3.22 1.81 4.41  3.43 1.60 น า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

5.00 2.94 7.16  5.80 2.14 Market GRM 
 

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

ส ำหรับไตรมำส 3/2564 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลัน่ตำมรำคำ

ตลำด (Market  GRM) อยู่ที่ 2,910 ลำ้นบำท หรือ 5.00 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 1,077 ลำ้นบำท หรือ 2.16 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564 โดย

มีสำเหตุหลักจำกกำรทีต่น้ทุน Crude Premium ปรับเพิ่มขึน้ 

0.63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ประกอบกับส่วนต่ำงรำคำ

ผลติภัณฑก์ลุม่น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนกบัรำคำน ้ำมันเตำปรับตัวลดลง ขณะที ่Market GRM เพิม่ขึน้ 1,247 ลำ้นบำท 

หรอื 2.06 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 โดยมสีำเหตหุลักจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑ์

สว่นใหญ่ปรับเพิม่ขึน้ โดยหลักจำกน ้ำมันเบนซนิและน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำน ขณะทีต่น้ทุน Crude Premium ปรับ

เพิม่ขึน้ 1.66 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ในไตรมำส 3/2564 กลุ่มปิโตรเลียมมีก ำไรจำกสต๊อกน ้ ำมันสุทธิ 1,633 ลำ้นบำท หรือ 2.80  

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล แบ่งเป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ ำมัน 1,966 ลำ้นบำท ขณะที่ขำดทุนจำก Realized Oil 

2,910 1,663 
3,987 

9,545 

3,526 

1,633 3,466
2,137 

7,339 

(697)

4,543 5,129 
6,124 

16,884 

2,829 

3Q64 3Q63* 2Q64 9M64 9M63*

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM 5.00 
2.94 

7.16 5.80 
2.14 

2.80 6.13 

3.83 
4.46 

(0.42)

7.80 
9.07 

10.99 
10.26 

1.72 

3Q64 3Q63* 2Q64 9M64 9M63*

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM

หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล หน่วย: ลำ้นบำท 

 

Market GRM ในไตรมำส 3/2564 ลดลง 

1,077 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น 

เนือ่งจำกตน้ทนุ Crude Premium ปรับตวั

เพิม่ขึน้ และสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ลุม่

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนปรับตัวลดลง 
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Hedging 333 ลำ้นบำท สง่ผลใหธ้รุกจิปิโตรเลยีมมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 

4,543 ลำ้นบำท หรอื 7.80 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,581 ลำ้นบำท หรอื 3.19 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น นอกจำกนี ้Accounting GRM ลดลง 586 ลำ้นบำท หรอื 1.27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 Market GRM อยู่ที ่9,545 ลำ้นบำท หรือ 5.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เพิม่ขึน้ 6,019 ลำ้นบำท หรอื 3.66 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลกัมำจำก

สว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวเพิม่ขึน้ โดยหลักจำกน ้ำมันเบนซนิและน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำน 

บริษัทฯ มีก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธิ 7,339 ลำ้นบำท หรือ 4.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมีก ำไรจำก 

สต๊อกน ้ำมัน 7,492 ลำ้นบำท ขณะทีข่ำดทุนจำก Realized Oil Hedging 153 ลำ้นบำท ท ำใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมี 

Accounting GRM จ ำนวน 16,884 ลำ้นบำท หรอื 10.26 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 14,055 ลำ้นบำท หรอื 

8.54 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี

1.2.1 สถานการณต์ลาดปิโตรเคม ี

สถานการณ์ตลาดปิโตรเคมใีนไตรมาส 3/2564 สถำนกำรณ์ตลำดผลติภัณฑก์ลุ่มโพลโีอเลฟินส์

ปรับตัวลดลงจำกไตรมำส 2/2564 แมว้ำ่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทั่วโลกเริม่ปรับตัวดขี ึน้ จำก

กำรกระจำยวัคซนีทีม่ำกขึน้ แตใ่นภูมภิำคเอเชยียอดกำรตดิเชือ้ยังคงเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในประเทศ

อนิโดนีเซยี เวยีดนำม และไทย เนื่องจำกกำรกระจำยวัคซนีทีล่่ำชำ้ในชว่งทีผ่่ำนมำ ท ำใหป้ระเทศสว่นใหญ่ตอ้ง

ยกระดับมำตรกำรในกำรควบคุมใหเ้ขม้งวดมำกขึน้ มกีำรเร่งกระจำยวัคซนี กำรประกำศ lockdown ในพื้นทีต่่ำงๆ 

สง่ผลใหภ้ำคกำรผลติตอ้งหยุดชะงักไป ขณะทีค่วำมตอ้งกำรจำกกลุ่มของบรรจุภัณฑอ์ำหำร (Food Packaging) 

ยังคงเพิม่สงูขึน้จำกมำตรกำร Lockdown  

 สถำนกำรณ์ตลำดผลติภัณฑก์ลุม่สไตรนีกิสป์รับตัวลดลงจำกไตรมำส 2/2564 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรทัง้

จำกอุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอเิล็กทรอนกิสท์ีอ่่อนตัวลง จำกปัญหำกำรขำดแคลน 

เซมคิอนดกัเตอรช์ปิและกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์สง่ผลตอ่คำ่ระวำงเรอื (freight cost) ทีป่รับเพิม่สงูขึน้อย่ำง

ตอ่เนื่อง ท ำใหผู้ผ้ลติสนิคำ้ชะลอกำรสัง่ซือ้เม็ดพลำสตกิ รวมถงึปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน จำกกำรพบผูต้ดิเชือ้

ภำยในโรงงำน ท ำใหผู้ผ้ลติบำงสว่นไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรผลติไดอ้ยำ่งเต็มที ่

แนวโนม้ภาวะตลาดปิโตรเคมใีนไตรมาส 4/2564 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมทีั่วโลกคำดว่ำ 

จะปรับตวัดขีึน้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีเ่ริม่คลีค่ลำยมำกขึน้ เนือ่งจำกกำรกระจำยวัคซนีที่

แพร่หลำย สง่ผลใหห้ลำยประเทศเริม่มกีำรผ่อนคลำยมำตรำกำร Lockdown และเริม่เปิดประเทศ ซึง่เป็นทศิทำงที่

ดตีอ่กำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิ นอกจำกนีม้ปัีจจัยสนับสนุนสภำวะตลำดทีส่ ำคัญ คอื กำรเร่งรัดนโยบำยควบคมุกำรใช ้

พลังงำนของประเทศจนี (Dual-control policy) เนื่องจำกปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำน โดยมเีป้ำหมำยลดกำร

ปลอ่ยกำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซด ์(Co2) ใหเ้ป็นศนูยภ์ำยในปี พ.ศ. 2603 ท ำใหโ้รงงำนปิโตรเคมใีนประเทศจนีหลำย

แห่งตอ้งปรับลดก ำลังกำรผลติลง หรอืบำงแห่งตอ้งปิดโรงงำน รวมถงึอำจมกีำรเลือ่นแผนกำรผลติของก ำลังกำร

ผลติใหมใ่นประเทศจนีออกไป จำกทีค่ำดวำ่จะมกี ำลังกำรผลติใหมเ่พิม่ขึน้จ ำนวนมำกจำกประเทศจนีในชว่ง 1-3 ปี

นี้ นอกจำกนี้ ควำมตอ้งกำรสนิคำ้อุตสำหกรรมกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ กำรแพทย์และสุขภำพอนำมัย รวมทัง้

อตุสำหกรรมยำนยนตค์ำดว่ำจะยังคงอยู่ในระดับสงูตำมพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในวถิ ีNew-normal อย่ำงไรก็ตำม

ปัญหำในเรือ่งกำรขำดแคลนเซมคิอนดกัเตอรช์ปิ และควำมแออดัของทำ่เรอืยังคงเป็นปัญหำทีม่อียูอ่ยำ่งตอ่เนือ่ง  
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1.2.2 ก าลงัการผลติปิโตรเคม ี

 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง  สะสม 9 เดอืน 

YoY 
3/2564 3/2563 2/2564 YoY QoQ 2564 2563 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ       

กลุม่โอเลฟินส ์ 98% 88% 95% 10% 3% 94% 91% 3% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละ 
สไตรนีกิส ์

105% 100% 93% 5% 12% 100% 96% 4% 

 

 ในไตรมำส 3/2564 อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุ่มโอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 98 เทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2564 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 95 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เนื่องจำกในไตรมำส 2/2564 

โรงงำนผลติโอเลฟินสห์ยดุซอ่มบ ำรุงตำมแผน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 ทีม่อีตัรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่

ทีร่อ้ยละ 88 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เนือ่งจำกในไตรมำส 3/2563 โรงงำน HDPE หยดุซอ่มบ ำรุงตำมแผน 

 กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิสใ์นไตรมำส 3/2564 มอีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 105 เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2564 ที่มีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ที่รอ้ยละ 93 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 และเมื่อเทียบกับไตรมำส 

3/2563 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 100 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เนื่องจำกในไตรมำส 2/2564 มกีำรหยุด

ซอ่มบ ำรุงตำมแผนของโรงงำน EBSM เป็นเวลำ 45 วนั ตัง้แตต่น้เดอืนมถินุำยน - กลำงเดอืนกรกฎำคม 2564 

1.2.3 ปรมิาณและมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณการขาย (พนัตนั)  มลูคา่การขาย (ลา้นบาท) 

ไตรมาส สะสม 9 เดอืน  ไตรมาส สะสม 9  เดอืน 

3/2564 3/2563 2/2564 2564 2563  3/2564 3/2563 2/2564 2564 2563 

กลุม่โอเลฟินส ์ 276 235 260 806 770 
 

10,964 6,605 10,616 31,303 21,292 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีกิส ์
207 178 170 557 522 

 
8,558 4,196 6,922 21,473 12,738 

รวม 483 413 430 1,363 1,292 
 

19,522 10,801 17,538 52,776 34,030 

หมำยเหต ุ: รวมปรมิำณและมลูคำ่กำรขำยของธุรกจิ Trading (iPolymer) 

ส ำหรับไตรมำส 3/2564 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีีรำยได ้

จำกกำรขำยสุทธ ิ19,522 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,984 ลำ้นบำท 

หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตุ

หลักจำกปรมิำณกำรขำยรวมเพิม่ขึน้ 53,000 ตัน หรือเพิม่ขึน้ 

ร อ้ยละ 12 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ PS ในกลุ่ม 

สไตรนีกิส ์และผลติภัณฑก์ลุม่อะโรเมตกิส ์ขณะทีร่ำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 1  

 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธเิพิ่มขึน้ 8,721 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 81 โดยมสีำเหตจุำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 64 จำกสถำนกำรณ์รำคำตลำดทีป่รับ

เพิม่ขึน้ ประกอบกับปรมิำณขำยรวมทีเ่พิม่ขึน้ 70,000 ตัน หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 สว่นใหญ่จำกผลติภัณฑ ์PP ใน

กลุม่โอเลฟินส ์และผลติภัณฑก์ลุม่อะโรเมตกิส ์

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ52,776 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 

18,746 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 55 จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ปรับ

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ธรุกจิ 

ปิโตรเคมใีนไตรมำส 3/2564 เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 11 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น 

เนือ่งจำกปรมิำณกำรขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 

ขณะทีร่ำคำขำยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 1 
 



ผลการด าเนนิงาน 
   

11 

 
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 3/2564 และงวด 9 เดอืน ปี 2564 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 และปรมิำณขำยรวมเพิม่ขึน้ 71,000 ตัน หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์

PP ในกลุม่โอเลฟินส ์และผลติภัณฑก์ลุม่อะโรเมตกิส ์

1.2.4 สดัสว่นมูลคา่ขายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ไตรมาส 
 

สะสม 9 เดอืน 

3/2564 3/2563 2/2564 2564 2563 

Local Export Local Export Local Export 
 

Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 59% 41% 64% 36% 66% 34% 
 

63% 37% 63% 37% 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีกิส ์
41% 59% 40% 60% 46% 54% 45% 55% 38% 62% 

 รวม 51% 49% 55% 45% 58% 42% 56% 44% 54% 46% 

หมำยเหต ุ: รวมปรมิำณและมลูคำ่กำรขำยของธุรกจิ Trading (iPolymer) 

 สดัสว่นมูลค่ำกำรขำยผลติภัณฑก์ลุม่ปิโตรเคมสี ำหรับไตรมำส 3/2564 มสีดัสว่นกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 51:49 โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 7 จำกไตรมำส 2/2564 สว่นใหญ่ลดลง

จำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุ่มโอเลฟินส ์และผลติภัณฑ ์ABS ในกลุ่มสไตรีนิกส ์และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 

สดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 4 โดยสว่นใหญ่ลดลงจำกผลติภัณฑก์ลุม่อะโรเมตกิส ์และผลติภัณฑ ์ABS 

และ PS ในกลุม่สไตรนีกิส ์ ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกสว่นใหญ่ในไตรมำส 3/2564 เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร์ 

ฮอ่งกง และประเทศเวยีดนำม ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 มสีัดสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 56:44 ตำมล ำดับ

โดยสัดส่วนกำรขำยในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำก

ผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์รวมถงึผลติภัณฑ ์ABS ในกลุม่สไตรนีกิส ์ 
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1.2.5 สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมแีละวตัถดุบิ 

ราคาเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน 
YoY 

3/2564 3/2563 2/2564 YoY QoQ 2564 2563 

แนฟทำ  676 397 606 70% 12% 613 370 66% 

โอเลฟินส ์         

เอทลินี - แนฟทำ 316 351 384 (10%) (18%) 367 292 26% 

HDPE –เอทลีนี 248 287 350 (14%) (29%) 300 316 (5%) 

HDPE – แนฟทำ 564  638  734 (12%) (23%) 667 608 10% 

โพรพลินี– แนฟทำ 254 386 403 (34%) (37%) 362 368 (2%) 

PP – โพรพลินี 306 171 305 79% 0% 325 189 72% 

PP – แนฟทำ 560 557 708 1% (21%) 687 557 23% 

อะโรเมตกิส ์         

เบนซนี - แนฟทำ 317 30 360 957% (12%) 291 101 188% 

โทลอูนี - แนฟทำ 87 7 128 1,143% (32%) 97 69 41% 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 115 43 162 167% (29%) 129 106 22% 

สไตรนีกิส ์         

SM - แนฟทำ 502 271 651 85% (23%) 573 329 74% 

ABS - แนฟทำ 1,682  1,131  1,929 49% (13%) 1,797 981 83% 

PS (GPPS) - แนฟทำ 840 625 1,092 34% (23%) 984 651 51% 

 

 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิในไตรมาส 3/2564 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัราคาแนฟทา 

 HDPE Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ HDPE กับแนฟทำอยู่ที ่564 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 2/2564 อยู่ที ่734 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 23 โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรชะลอค ำสัง่ซือ้ 

ของผูผ้ลติสนิคำ้ปลำยทำง เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ในภูมภิำคเอเชยีทีท่วคีวำมรุนแรงขึน้ 

ท ำใหภ้ำครัฐมีมำตรำกำรควบคุมทีเ่ขม้งวด โดยสว่นต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่638 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 12 

 PP Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่560 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2564 อยูท่ี ่708 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 21 เนือ่งจำกควำมตอ้งกำรของสนิคำ้ปลำยทำงเริม่

อ่อนตัวลง จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ทีรุ่นแรงอย่ำงต่อเนื่องและมำตรกำรจ ำกัดกำรเดนิทำงใน

หลำยประเทศในภูมภิำค ประกอบกับมอีุปทำนเพิม่ขึน้ทัง้จำกจนีและเกำหลใีต ้อย่ำงไรก็ด ีควำมตอ้งกำรจำกกลุ่ม

ของบรรจุภัณฑ์อำหำร (Food Packaging) ทีย่ังคงอยู่ในระดับสูงจำกมำตรกำร lockdown ช่วยสนับสนุนรำคำ

ผลติภัณฑ ์โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 อยูท่ี ่557 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่อะโรเมตกิสก์บัราคาแนฟทา 

 TOL Spread และ MX Spread ลดลง ในไตรมำส 3/2564 สว่นตำ่งรำคำโทลอูนีกบัแนฟทำอยู่ที ่

87 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั และมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำอยู่ที ่115 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2564 

อยูท่ี ่128 และ 162 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 32 และ รอ้ยละ 29 ตำมล ำดบั จำกควำมตอ้งกำรทีป่รับตัว
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ลดลงจำกมำตรกำร lockdown ในหลำยประเทศ สง่ผลใหร้ะดับสนิคำ้คงคลังคอ่นขำ้งสงู อกีทัง้ กำรควบคมุกำรใช ้

พลงังำนอยำ่งเขม้งวดในประเทศจนีตำมนโยบำยควบคมุกำรใชพ้ลงังำน (Dual Control Policy) ท ำใหอ้ตุสำหกรรม

กำรผลติสนิคำ้ปลำยทำงปรับลดก ำลังกำรผลติ สง่ผลต่อควำมตอ้งกำรใชว้ัตถุดบิในกำรผลติปรับลดลงตำม โดย

สว่นตำ่งรำคำโทลอูนีกับแนฟทำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยูท่ี ่7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,143 

และส่วนต่ำงรำคำมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 167 

สว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลสีไตรนีกิสก์บัราคาแนฟทา 

 ABS Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ ABS กบัแนฟทำอยู่ที ่1,682 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 2/2564 อยู่ที ่1,929 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 13 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรของอตุสำหกรรม

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรป์รับตัวลดลง โดยไดรั้บผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลน

เซมคิอนดักเตอรช์ปิ ปัญหำกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละคำ่ระวำงเรอืทีส่งู ท ำใหก้ำรสง่ออกสนิคำ้ชะลอตวัลง 

รวมถงึปัญหำกำรขำดแรงงำน จำกกำรพบผูต้ดิเชือ้ภำยในโรงงำน ท ำใหผู้ผ้ลติสนิคำ้ปลำยทำงบำงสว่นไม่สำมำรถ

ด ำเนนิกำรผลติไดอ้ย่ำงเต็มที ่โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่1,131 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 49 

 

 PS Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่840 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2564 อยู่ที ่1,092 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 23 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรทีป่รับลดลงจำกกำร

แพร่ระบำดของ COVID-19 และมำตรกำร lockdown ทีเ่ขม้งวดในภูมภิำคเอเชยี อกีทัง้อุตสำหกรรมปลำยทำงมี

กำรปรับลดก ำลังกำรผลติลง โดยสว่นต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 3/2563 อยู่ที ่625 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 

1.2.6 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติ (Product to Feed: PTF)* 

 

 

 

1,745 1,747 2,168 
 

5,822 5,491 กลุม่โอเลฟินส ์

1,901 819 1,922 
 

5,503 2,156 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีกิส ์

3,646 2,566 4,090 
 

11,325 7,647 Market PTF 
 

 

2.99 3.10 3.90 
 

3.54 3.32 กลุม่โอเลฟินส ์

3.27 1.45 3.45 
 

3.34 1.30 
กลุม่อะโรเมตกิส ์
และสไตรนีกิส ์

6.26 4.55 7.35 
 

6.88 4.62 Market PTF 
 

   

หมำยเหต ุ: * รวมปรมิำณและมลูคำ่กำรขำยของธุรกจิ Trading (iPolymer) 

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

ส ำหรับไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำร

ผลติตำมรำคำตลำดของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี(Market PTF) อยู่

ที ่3,646 ลำ้นบำท หรอื 6.26 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 

444 ลำ้นบำท หรือ 1.09 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบ

กับไตรมำสก่อน เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑก์ับวัตถุดบิ

3,646 2,566 4,090 

11,325 
7,647 695 

304 
1,370 

3,498 

(2,255)

4,341 
2,870 

5,460 

14,823 

5,392 

3Q64 3Q63** 2Q64 9M64 9M63**

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market PTF 6.26 
4.55 

7.35 6.88 
4.62 

1.20 

0.54 

2.47 2.13 

(1.36)

7.46 

5.09 

9.82 
9.01 

3.26 

3Q64 3Q63** 2Q64 9M64 9M63**

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market PTF

 

ไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF  

อยู่ที ่3,646 ลำ้นบำท ลดลง 444 ลำ้นบำท 

จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกสว่นตำ่งรำคำ

ของผลติภัณฑปิ์โตรเคมกีับวตัถดุบิสว่นใหญ่

ปรับตวัลดลง
 

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง และเมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2563 Market PTF เพิ่มขึน้ 1,080 ลำ้นบำท หรือ 1.71  

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยหลักจำก 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีกิส ์

ในไตรมำส 3/2564 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคมมีกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 695 ลำ้นบำท หรอื 1.20 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล สง่ผลใหธ้รุกจิปิโตรเคมมีกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยูท่ี ่4,341 ลำ้นบำท 

หรือ 7.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 1,119 ลำ้นบำท หรือ 2.36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2564 ขณะที ่Accounting PTF เพิม่ขึน้ 1,471 ลำ้นบำท หรอื 2.37 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำส 3/2563 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ ม ีMarket PTF จ ำนวน 11,325 ลำ้นบำท หรอื 6.88 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 3,678 ลำ้นบำท หรอื 2.26 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดย

มสีำเหตุหลักมำจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 

3,498 ลำ้นบำท หรอื 2.13 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล สง่ผลใหม้ ีAccounting PTF จ ำนวน 14,823 ลำ้นบำท หรอื 

9.01 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 9,431 ลำ้นบำท หรือ 5.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่น 
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1.3 กลุม่ธุรกจิสาธารณูปโภค   

ก าลงัการผลติและรายไดจ้ากการขาย 

 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน 

YoY 
3/2564 3/2563 2/2564 YoY QoQ 2564 2563 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ         

ไฟฟ้ำ 75% 70% 76% 5% (1%) 75% 70% 5% 

ไอน ้ำ 61% 61% 64% 0% (3%) 62% 64% (2%) 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)         

ไฟฟ้ำ 489  522   536  (6%) (9%)  1,533  1,532  0.1% 

ไอน ้ำ   286   301   256  (5%) 12%   794   904  (12%) 

อืน่ๆ   57   56   144  2% (60%)   262   175  50% 

รวม 832 879 936 (5%) (11%) 2,589 2,611  (1%) 

 

ในไตรมำส 3/2564 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติไฟฟ้ำอยู่ทีร่อ้ยละ 75 ลดลงรอ้ยละ 1 จำกไตรมำส 2/2564 

และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ส ำหรับอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติไอน ้ำในไตรมำส 3/2564 อยู่

ทีร่อ้ยละ 61 ลดลงรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2564  และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 อัตรำกำรใชก้ ำลัง

กำรผลติไอน ้ำเทำ่กนั 

ในไตรมำส 3/2564 รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคมจี ำนวน 832 ลำ้นบำท เทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2564 ลดลง 104 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 11 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 ลดลง 47 ลำ้นบำท หรือ 

รอ้ยละ 5 โดยสว่นใหญล่ดลงจำกปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำทีล่ดลง  

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยกลุม่ธรุกจิสำธำรณูปโภคอยู่ที ่2,589 ลำ้นบำท 

ใกลเ้คยีงกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  
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2. ผลการด าเนนิงานรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 3/2564 และงวด 9 เดอืน ปี 2564 

 

 หมำยเหต ุ: [1] รำคำตลำดถัวเฉลีย่ของน ้ำมันดบิรวมซึง่ใชใ้นกระบวนกำรผลติ 

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

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจุผลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 

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

  (3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

  [4] ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยทีด่นิ คำ่บรกิำรท่ำเรอื คำ่เชำ่ถังบรรจุสนิคำ้ และอืน่ๆ 

3/2564 3/2563 2/2564 2564 2563 3/2564 3/2563 2/2564 2564 2563

อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 33.09         31.49      31.53         31.68      31.69        

ปรมิาณน ้ามันดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบารเ์รล) 17.58         17.95      17.65         51.96      52.24        

ราคาน ้ามันดบิถัวเฉลีย่ (เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บารเ์รล) 
(1) 74.95         44.54      69.57         69.06      43.34         

รายไดจ้ากการขาย 
(2) 67,017       43,330     62,003       182,670   127,770    115.20     76.66     111.42   110.97  77.18     

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ
(3) 62,088       37,671    56,858       167,334   111,658    106.73     66.65     102.17   101.66  67.45     

ตน้ทนุวัตถุดบิตามราคาตลาด (54,872)      (32,734)   (48,131)      (144,426) (98,388)     (94.33)     (57.91)    (86.49)    (87.74)   (59.42)   

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 7,216       4,937    8,727       22,908  13,270    12.40     8.74     15.68   13.92  8.03     

ก าไร (ขาดทนุ) จากสตอ๊กน ้ามัน 2,661         2,752      3,347         10,990    (5,099)       4.57        4.87       6.01       6.68      (3.08)     

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) -            -          -            -          162           -          -        -         -       0.10       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามัน (333)          1,018      160            (153)        1,985        (0.57)       1.80       0.29       (0.09)    1.20       

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกสตอ๊กน ำ้มนัสุทธิ 2,328       3,770    3,507       10,837  (2,952)    4.00       6.67     6.30     6.59    (1.78)   

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 9,544       8,707    12,234     33,745  10,318    16.40     15.41   21.98   20.51  6.25     

รายไดอ้ืน่ๆ 
(4) 472            581         660            1,568      1,603        0.81        1.03       1.19       0.95      0.97       

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (536)          (325)        (466)          (1,521)     (1,019)       (0.92)       (0.57)     (0.84)      (0.92)    (0.62)     

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 9,480       8,963    12,428     33,792  10,902    16.29     15.87   22.33   20.54  6.60     

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,290)       (3,120)     (3,533)       (9,924)     (9,991)       (5.65)       (5.52)     (6.35)      (6.02)    (6.03)     

EBITDA 6,190       5,843    8,895       23,868  911         10.64     10.35   15.98   14.52  0.57     

คา่เสือ่มราคา (2,130)       (2,260)     (2,209)       (6,519)     (6,711)       (3.66)       (4.00)     (3.97)      (3.96)    (4.05)     

EBIT 4,060       3,583    6,686       17,349  (5,800)    6.98       6.35     12.01   10.56  (3.48)   

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธิ (429)          (454)        (428)          (1,298)     (1,375)       (0.74)       (0.80)     (0.77)      (0.79)    (0.83)     

ก าไร (ขาดทนุ) จากการท าสญัญาอนุพันธท์างการเงนิ (225)          (13)          (74)            (409)        (597)         (0.39)       (0.02)     (0.13)      (0.25)    (0.36)     

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (262)          (129)        (100)          (544)        (276)         (0.45)       (0.23)     (0.18)      (0.33)    (0.17)     

ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามันทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ (685)          (1,134)     (1,076)       (1,213)     (1,768)       (1.18)       (2.01)     (1.93)      (0.74)    (1.07)     

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพยส์นิ -            (24)          (9)              (19)          (63)           -          (0.04)     (0.02)      (0.01)    (0.04)     

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 161            95           186            503         212           0.28        0.17       0.33       0.30      0.12       

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 1               1             (1)              (1)           2              0.00        0.00       (0.00)      (0.00)    0.00       

ก ำไร (ขำดทุน)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ 2,621       1,925    5,184       14,368  (9,665)    4.50       3.42     9.31     8.74    (5.83)   

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล (460)          (366)        (600)          (2,032)     1,919        (0.79)       (0.65)     (1.08)      (1.23)    1.16       

ก าไร (ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (6)              (3)           (10)            (26)          (14)           (0.01)       (0.01)     (0.02)      (0.02)    (0.01)     

ก ำไร (ขำดทุน)สทุธิ 2,155       1,556    4,574       12,310  (7,760)    3.70       2.76     8.21     7.49    (4.68)   

ก ำไร (ขำดทุน)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.11         0.08      0.22         0.60      (0.38)       

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

ไตรมำส สะสม 9 เดอืน ไตรมำส สะสม 9 เดอืน
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 3/2564 และงวด 9 เดอืน ปี 2564 

2.1 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติตามราคาตลาด (Market Gross Integrated Margin) 

หมำยเหต ุ: *จัดประเภทรำยกำรทำงบัญชใีหมข่อง GRM และ PTF 

ส ำหรับไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 7,216 

ลำ้นบำท หรอื 12.40 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,511 ลำ้นบำท หรอื 3.28 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่

เทยีบกับไตรมำสก่อน โดยมสีำเหตหุลักจำกสว่นต่ำงรำคำทัง้ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม และผลติภัณฑปิ์โตรเคมีส่วน

ใหญป่รับตวัลดลง ประกอบกบัตน้ทนุ Crude Premium เพิม่ขึน้ 0.63 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2563 ที่มี Market GIM อยู่ที่ 4,937 ลำ้นบำท หรือ 8.74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล Market GIM ปรับตวัเพิม่ขึน้ 2,279 ลำ้นบำท หรอื 3.66 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำ

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมสี่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึน้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

โดยรวมมทีศิทำงทีด่ขี ึน้ หลงัจำกทีม่กีำรกระจำยวคัซนีอยำ่งทั่วถงึ 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 Market GIM อยูท่ี ่22,908 ลำ้นบำท หรอื 13.92 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เพิม่ขึน้ 9,638 ลำ้นบำท หรือ 5.89 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีำเหตุ

หลักจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังจำกสถำนกำรณ์กำร 

แพร่ระบำดโดยรวมของ COVID-19 เป็นไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้ โดยบรษัิทฯ ยังคงด ำเนนิโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพ

กระบวนกำรผลติและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนทั่วทัง้องคก์รอย่ำงตอ่เนือ่ง  
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 3/2564 และงวด 9 เดอืน ปี 2564 

2.2 ก าไรข ัน้ตน้จากการผลติทางบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 9,544 ลำ้น

บำท หรอื 16.40 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 2,690 ลำ้นบำท หรอื 5.58 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสกอ่น เนื่องจำกบรษัิทฯ ม ีMarket GIM ลดลง 1,511 ลำ้นบำท หรอื 3.28 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล และมี

ก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธลิดลง 1,179 ลำ้นบำท หรือ 2.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกไตรมำสก่อน โดยใน

ไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 2,328 ลำ้นบำท หรอื 4.00 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำร์เรล 

ประกอบดว้ยก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันจ ำนวน 2,661 ลำ้นบำท หรอื 4.57 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ขณะทีม่ผีลขำดทนุ

จำก Realized Oil Hedging จ ำนวน 333 ลำ้นบำท หรอื 0.57 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล   

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 3/2563 Accounting GIM เพิ่มขึน้ 837 ลำ้นบำท หรือ 0.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล เนื่องจำก Market GIM เพิม่ขึน้ 2,279 ลำ้นบำท หรือ 3.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะทีก่ ำไรจำก 

สตอ๊กน ้ำมันสทุธลิดลง 1,442 ลำ้นบำท หรอื 2.67 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ ม ีAccounting GIM จ ำนวน 33,745 ลำ้นบำท หรอื 20.51 เหรยีญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 23,427 ลำ้นบำท หรือ 14.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน 

เนื่องจำก Market GIM เพิม่ขึน้ 9,638 ลำ้นบำท หรอื 5.89 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ประกอบกับในงวด 9 เดอืน 

ปี 2564 มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ10,837 ลำ้นบำท หรอื 6.59 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบังวดเดยีวกัน

ของปีกอ่น ทีม่ขีำดทนุจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิ2,952 ลำ้นบำท หรอื 1.78 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

2.3 รายไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเรือและถังบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ส ำหรับไตรมำส 

3/2564 บริษัทฯ มีรำยไดอ้ืน่ 472 ลำ้นบำท ลดลง 188 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน และเมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 3/2563 รำยไดอ้ืน่ลดลง 109 ลำ้นบำท  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 1,568 ลำ้นบำท ลดลง 35 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 3/2564 และงวด 9 เดอืน ปี 2564 

2.4 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

ไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำน 3,290 ลำ้นบำท ลดลง 243 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กบัไตรมำสกอ่น สว่นใหญล่ดลงจำกคำ่ซอ่มบ ำรุง ขณะทีเ่มือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน

เพิม่ขึน้ 170 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกคำ่ซอ่มบ ำรุง  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน 9,924 ลำ้นบำท ลดลง 67 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่ลดลงจำกคำ่ใชจ้่ำยพนักงำนในสว่นของกำรปรับโครงสรำ้งกำรจำ้งงำน 

(NOAH) คำ่ซอ่มบ ำรุง และคำ่ทีป่รกึษำ 

2.5 คา่เสือ่มราคา 

ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรับไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวน 2,130 ลำ้นบำท ลดลง 79 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับ 

ไตรมำสก่อน และลดลง 130 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ มคี่ำ

เสือ่มรำคำจ ำนวน 6,519 ลำ้นบำท ลดลง 192 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจำก

ทรัพยส์นิบำงสว่นทีค่รบอำยกุำรคดิค ำนวณคำ่เสือ่มรำคำแลว้ 

2.6 ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ ิ  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 3/2564 มจี ำนวน 429 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกับในไตรมำส 2/2564 

และลดลง 25 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทนุ

ทำงกำรเงินสุทธิจ ำนวน 1,298 ลำ้นบำท ลดลง 77 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน  

สว่นใหญเ่กดิจำกเงนิกูย้มืระยะยำว และหุน้กูท้ีอ่อกและเสนอขำยชดุใหม่ทีม่อีัตรำดอกเบีย้ต ำ่กวำ่หุน้กูช้ดุเดมิทีค่รบ

ก ำหนดช ำระแลว้  

2.7 ก าไร (ขาดทนุ) จากตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

ในไตรมำส 3/2564 มผีลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 225 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ขำดทุน

จำก CCS จ ำนวน 194 ลำ้นบำท และขำดทุนจำก IRS 7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 151 ลำ้นบำท จำกไตรมำสก่อน และ

เพิม่ขึน้ 212 ลำ้นบำทเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 มผีลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 409 ลำ้นบำท สว่นใหญ่

ขำดทนุจำก CCS จ ำนวน 391 ลำ้นบำท ขณะที ่ก ำไรจำก IRS 8 ลำ้นบำท ลดลง 188 ลำ้นบำท จำกงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่น  

2.8 ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นจากเงนิกู ้

ในไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มผีลขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกเงนิกูจ้ ำนวน 262 ลำ้นบำท เนื่องจำก

คำ่เงนิบำทอ่อนคำ่จำกสิน้ไตรมำส 2/2564 ที ่32.22 บำทตอ่เหรียญสหรัฐฯ มำปิดที ่34.09 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ 

ในไตรมำส 3/2564 เพิ่มขึน้ 162 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน และเพิ่มขึน้ 133 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 3/2563 เนือ่งจำกคำ่เงนิบำทออ่นคำ่ ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญ

สหรัฐฯ จ ำนวน 140 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ มผีลขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น 544 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 268 ลำ้น

บำท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนือ่งจำกคำ่เงนิบำทออ่นคำ่ 
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2.9 ก าไร (ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน า้มนัทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

ในไตรมำส 3/2564 บริษัทฯ บันทกึผลขำดทุนทีย่ังไม่เกดิขึน้จริงจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งน ้ำมันเพื่อ

ป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรผันผวนของรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ ์จ ำนวน 685 ลำ้นบำท ลดลง 391 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น และลดลง 449 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 โดยมสีำเหตหุลกัจำกรำคำน ้ำมันดบิที่

ปรับเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน่อ้ยกวำ่ไตรมำส 2/2564 และ ไตรมำส 3/2563 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 มผีลขำดทนุทีย่ัง

ไมเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ้ำมัน 1,213 ลำ้นบำท ลดลง 555 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

2.10 ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุ 

ในไตรมำส 3/2564 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรลงทุน 161 ลำ้นบำท ลดลง 25 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับ 

ไตรมำสทีแ่ลว้ ขณะทีเ่พิม่ขึน้ 66 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2563 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษัิทฯ มี

ก ำไรจำกกำรลงทนุ 503 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 291 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่เกดิจำก

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เพิม่ขึน้ 

2.11 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

ในไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ บันทกึภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ ำนวน 460 ลำ้นบำท ลดลง 140 ลำ้นบำท จำก

ไตรมำสก่อน ส่วนใหญ่เกดิจำกผลกำรด ำเนินงำนปรับตัวลดลง ขณะทีเ่มื่อเทยีบกับในไตรมำส 3/2563 บริษัทฯ 

บนัทกึภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลเพิม่ขึน้ 94 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่กดิจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวดขี ึน้ ส ำหรับงวด 9 เดอืน 

ปี 2564 บรษัิทฯ บนัทกึภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ ำนวน 2,032 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่เีครดติ

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ ำนวน 1,919 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่กดิจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวดขี ึน้อย่ำงมนัียส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานะการเงนิ 
   

21 

 
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 3/2564 และงวด 9 เดอืน ปี 2564 

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรพัย ์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีส ินทรัพย์รวม 187,632 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 14,141 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 8 เป็นผลจำก 

 ลกูหนีก้ารคา้: เพิม่ขึน้ 5,111 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 53 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2563 สว่นใหญจ่ำกรำคำ

ขำยเฉลีย่ปรับเพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิ ลูกหนี้กำรคำ้สว่นใหญ่ของบรษัิทฯ ช ำระหนี้ตำมก ำหนด โดยบรษัิทฯ มี

นโยบำยกำรใหส้นิเชือ่กำรคำ้ (credit term) อยู่ที ่7 - 120 วัน ทัง้นี้ ลูกหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 3 

เดอืน ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 มจี ำนวน 31 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้ค่ำเผือ่หนี้สงสัยจะสญูไวจ้ ำนวน 30 

ลำ้นบำท ทัง้นี้ บรษัิทฯ มรีะยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 3/2564 อยู่ที ่18 วัน ลดลง 3 วัน เมือ่เทยีบกับปี 

2563 

ลกูหนีก้ำรคำ้แบง่ตำมระยะเวลำกำรถงึก ำหนดช ำระไดด้งันี ้

 30 ก.ย. 64 
 

2563 

(หน่วย : ลำ้นบำท) กจิการอืน่ กจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

รวม  กจิการอืน่ กจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั 

รวม 

ยังไมค่รบก ำหนด        10,090         4,213         14,303   5,272 3,628 8,900 

เกนิก ำหนดช ำระ             250          214             464  744 12 756 

- นอ้ยกวำ่ 3 เดอืน 219          209             428  714 12 726 

- เกนิกวำ่ 3 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน                3              5                    8  2 - 2 

- เกนิกวำ่ 12 เดอืน 28              -                  28  28 - 28 

รวม        10,340         4,427         14,767   6,016 3,640 9,656 

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

 รวมลกูหนีก้ารคา้        10,310         4,427         14,737   5,986 3,640 9,626 

 สนิคา้คงเหลอื: เพิม่ขึน้ 12,158 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 57 เนื่องจำกรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ์

ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 55 ตำมสถำนกำรณ์รำคำตลำด โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่อยู่ที ่46 วัน ลดลง 3 วัน เมือ่

เทยีบกบัปี 2563 

124,098 130,120 

15,470 12,576 

33,327 21,169 

14,737 
9,626 

85,191 
75,666 

5,162 
5,169 

63,541 
61,932 

7,856
6,741

25,882

23,983

187,632 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 

173,491 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64 

เงนิกูย้มืระยะยำว  
(รวมสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สนิคำ้คงเหลอื เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

8% 
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 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 2,894 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 23 สว่นใหญ่เกดิจำกเงนิสดและเงนิ

ฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้ 3,769 ลำ้นบำท ในขณะที ่ลกูหนี้อืน่ลดลง 475 ลำ้นบำท และภำษีมูลคำ่เพิม่รอขอคนืลดลง 

271 ลำ้นบำท 

 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน: ลดลง 6,022 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5 สำเหตหุลักจำกสนิทรัพยถ์ำวรและ

อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุลดลง 4,923 ลำ้นบำท สว่นใหญล่ดลงจำกคำ่เสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้ และสนิทรัพย์

ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชลีดลง 1,268 ลำ้นบำท 

หนีส้นิ 

ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 102,441 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2563 จ ำนวน 4,616 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5 เนือ่งจำก 

 เจา้หนีก้ารคา้: เพิ่มขึน้ 1,900 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 8 เนื่องจำกรำคำน ้ำมันดบิปรับเพิ่มขึน้ตำม

สถำนกำรณ์รำคำตลำด ในขณะทีป่รมิำณน ้ำมันดบิคำ้งจ่ำยลดลง โดยระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่อยู่ที ่42 วัน ลดลง

จำกปี 2563 จ ำนวน 9 วนั  

 หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่: เพิม่ขึน้ 1,115 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 17 สว่นใหญ่เกดิจำกหนี้สนิจำกสัญญำ

อนุพันธท์ำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ 1,221 ลำ้นบำท ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลคำ้งจำ่ยเพิม่ขึน้ 606 ลำ้นบำท และโบนัสคำ้งจ่ำย 

565 ลำ้นบำท ขณะที่ลดลงจำกเจำ้หนี้อื่นลดลง 

1,359 ลำ้นบำท 

 เงนิกูย้มืระยะยาวรวมสว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี: เพิ่มขึ้น 1,609 ลำ้นบำท  

สว่นใหญ่เกดิจำกกำรออกหุน้กูช้นดิไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่

มีประกันจ ำนวน 12 ,000 ลำ้นบำท และบันทึก

ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น 543 ลำ้นบำท ขณะที่

มกีำรไถ่ถอนหุน้กูท้ีค่รบก ำหนดจ ำนวน 6,890 ลำ้น

บำท และจ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับสถำบันกำรเงนิที่

ถงึก ำหนดช ำระ 4,050 ลำ้นบำท  

รายละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยาว สรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 30 ก.ย. 64 31 ธ.ค. 63 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 23,971 18,873 5,098  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 4,756 4,207 549  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 34,814 38,852 (4,038)  

 รวม 63,541 61,932 1,609  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (9,524)  (13,335)  3,811  

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ 54,017 48,597 5,420  

หมายเหต ุ:  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตน้และอัตรำดอกเบี้ยสกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินเหรียญ
 สหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) จ ำนวน 110 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ   

 

2,398 
6,946 7,373 7,502 

10,594 
1,359 1,359 1,359 

679 
1,999 1,998 1,998 

17,976 

2,398 

10,304 10,730 
10,859 

29,250 

2564 2565 2566 2567 >2567

กราฟแสดงก าหนดช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : เงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่30 กันยายน 2564
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สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 85,191 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 จ ำนวน 9,525 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 13 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธ ิ12,310 ลำ้นบำท ในขณะที่

ลดลงจำกเงนิปันผลจำ่ย 2,857 ลำ้นบำท  

งบกระแสเงนิสด         

  ม.ค. – ก.ย. 64 ม.ค. – ก.ย. 63 

1 EBITDA                23,868   911 

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน               (15,342)  8,483  

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน                   8,526   9,394 

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ               (1,476)  (3,397) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ                (3,281)  6,381  

6 เงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง)                   3,769   12,378  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด                   8,851   3,036  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด                 12,620   15,414  

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 12,620 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดสทุธิ

เพิม่ขึน้ 3,769 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 8,526 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแส 

เงนิสดเพิม่ขึน้ประกอบดว้ย ก ำไรกอ่นหักคำ่เสือ่มรำคำ ภำษีและดอกเบีย้จ่ำย (EBITDA) จ ำนวน 23,868 ลำ้นบำท

เจำ้หนี้กำรคำ้เพิ่มขึน้ 1,891 ลำ้นบำท โบนัสคำ้งจ่ำยเพิ่มขึน้ 566 ลำ้นบำท และลูกหนี้อืน่ลดลง 474 ลำ้นบำท 

ในขณะทีร่ำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดลดลงประกอบดว้ย สนิคำ้คงเหลอืเพิ่มขึน้ 12,252 ลำ้นบำท ลูกหนี้

กำรคำ้เพิม่ขึน้ 4,928 ลำ้นบำท และเจำ้หนีอ้ืน่ลดลง 1,254 ลำ้นบำท  

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 1,476 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำก กำรจ่ำยซือ้สนิทรัพย์

ถำวรและอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ จ ำนวน 1,538 ลำ้นบำท 

ในขณะทีก่ระแสเงนิสดรับจำกเงนิปันผลรับจำกกำรร่วมคำ้และบรษัิทร่วม 117 ลำ้นบำท 

 กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 3,281 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่ป็นเงนิสดใชไ้ปเพือ่จ่ำยคนื

เงนิกูย้มืระยะยำวและหุน้กู ้10,939 ลำ้นบำท เงนิปันผลจ่ำย 2,857 ลำ้นบำท และจ่ำยช ำระค่ำดอกเบีย้เงนิกูย้ืม 

1,372 ลำ้นบำท ในขณะทีม่เีงนิสดรับสทุธจิำกกำรออกหุน้กู ้11,983 ลำ้นบำท  
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ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 3/2564 และงวด 9 เดอืน ปี 2564 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 หนว่ย 

ไตรมาส 

3/2564 3/2563 2/2564 

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร     

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 9.24 13.48 14.34 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 3.22 3.59 7.38 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ บำท/หุน้ 0.11 0.08 0.22 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % 20.45 (13.16) 25.39 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง      

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 1.47 0.96 1.50 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.63 0.47 0.62 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ      

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.60 0.73 0.61 

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ 1.64 45.38 1.49 

หมายเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  

สภาพคลอ่งและโครงสรา้งเงนิทนุ 

 อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 3/2564 เท่ำกับ 1.47 เท่ำ ลดลง 0.03 เท่ำ เมื่อเทยีบกับไตรมำส  

2/2564 ที ่1.50 เทำ่ จำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี โดยบรษัิทฯ มสีภำพคลอ่งอยู่ใน

ระดบัทีเ่พยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิ ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 บรษัิทฯ มอีตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่น

ของผูถ้อืหุน้ อยูท่ี ่0.60 เทำ่ ลดลง 0.01 เทำ่ เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2564 ที ่0.61 เทำ่ เนือ่งจำกสว่นของผูถ้อืหุน้

เพิม่ขึน้จำกก ำไรสะสม บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนี้สนิไดต้ำมก ำหนดและสำมำรถปฏบิัตติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิได ้

ครบถว้น 

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 

 

 

 

 


