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ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564  

- Reported EBITDA 478 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ Core EBITDA 437 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

- ก าไรสุทธิ 6,548 ลา้นบาท และก าไรหลกัสุทธิ 5,929 ลา้นบาท 

- Reported annualized EPS 4.53 บาท และ Core annualized EPS 4.09 บาท 

- Core ROCE ร้อยละ 12.2 เพ่ิมขึ้น 747 bps เม่ือเทียบปีต่อปี และลดลง 190 bps เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส  

- โครงการ Olympus สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานคดิเป็นจ านวน 201 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ซ่ึง

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวจ้ านวน 287 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับปี 2564 

- การพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีดีท่ีสุด ผ่านนโยบายกระบวนการการลดการปล่อยคาร์บอนท่ีเป็นมาตรฐาน หรือ Decarbonisation Standard 

Operating Procedure (DSOP) และบริษทัยงัไดรั้บเอาค าแนะน าของคณะท างานดา้นการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สภาพภูมิอากาศ หรือ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) มาใช ้

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในรอบเก้าเดือน ปี 2564  

- Reported EBITDA 1,512 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 123 เม่ือเทียบปีต่อปี  

- Core EBITDA 1,281 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 เม่ือเทียบปีต่อปี  

- ก าไรสุทธิ 20,896 ลา้นบาท และก าไรหลกัสุทธิ 16,421 ลา้นบาท 

ภาพรวม 

บริษทัรายงานผลการด าเนินงานท่ีแขง็แกร่งส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 โดยมี Core EBITDA เท่ากบั 437 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมผล

การขาดทุนของ IVOL 11 ลา้นเหรียญสหรัฐสุทธิจากรายไดจ้ากการประกนัภยัจากธุรกิจหยุดชะงกั 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแสดงเป็น

รายการพิเศษ) และรายงานปริมาณการผลิตจ านวน 3.73 ลา้นตนั การรายงานผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งตลอดสามไตรมาสท่ีผ่านมา

ท าให้บริษทัมีผลการด าเนินงานส าหรับเกา้เดือนแรกเท่ากบั 1,281 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 เม่ือเทียบปีต่อปี  ดว้ยรูปแบบ

การด าเนินงานแบบบูรณาการ การมีห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคท่ีหลากหลายและมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑ์ท าให้บริษทัรายงานผลการด าเนินท่ี

ยอดเย่ียม ในปัจจุบนับริษทัมีสามกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีแขง็แกร่งซ่ึงแต่ละธุรกิจนั้นมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างและมีโอกาสในการเติบโต

ท่ีน่าสนใจ 

ปี 2564 เป็นปีท่ีมีความพิเศษส าหรับเศรษฐกิจทัว่โลกท่ีมีปัจจยัผลกัดนัหลายปัจจยั ในขณะเดียวกนัก็มีอุปสรรคในหลายๆดา้น ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัคงสูงอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีราคาน ้ ามนั Brent ยงัคงปรับตวัสูงขึ้นเช่นกนั ทั้งน้ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

เพ่ิมขึ้นเป็นอยา่งมากยงัเป็นบททดสอบของห่วงโซ่อุปทานพร้อมทั้งส่งผลให้ค่าขนส่งสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และในขณะท่ีราคาพลงังานท่ี

สูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้วตัถุดิบขาดแคลน  ดงันั้นในเวลาน้ีห่วงโซ่อุปทานจึงขบัเคล่ือนโดยมีสินคา้คงคลงัในระดบัที่ต  ่าท่ีสุด และจาก

การท่ีหลายประเทศเร่ิมเปิดพรมแดนและการเดินทางเคล่ือนยา้ยท่ีเพ่ิมขึ้น บริษทัจึงคาดว่าสถานการณ์จะยงัคงเป็นเช่นน้ีในอีกหลายเดือน

ขา้งหนา้  
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ในขณะท่ีลูกคา้มองหาผูผ้ลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ามกลางสภาวะท่ีหยดุชะงกัน้ี บริษทัในฐานะท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานแบบบูรณาการ

และอยู่ในหลายๆภูมิภาคจึงมีความโดดเด่น เน่ืองจากสามารถหลีกเล่ียงผลกระทบของค่าขนส่งท่ีสูงขึ้นและการหยุดชะงกัของห่วงโซ่

อุปทาน อุปทานในภูมิภาคจะมีความส าคญัย่ิงขึ้นเม่ือเราเร่ิมเห็นผูผ้ลิตใชว้ตัถุดิบในภูมิภาคเพื่อต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเพ่ิมสูงขึ้นของราคาน ้ ามนัดิบส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบริษทั ประการแรกคือราคาท่ีแตกต่างกนัระหว่างราคาน ้ ามนัและราคาก๊าซ

ก่อให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนของ Shale gas ในทวีปอเมริกาเหนือ ประการท่ีสอง การเป็นผูผ้ลิตในภูมิภาคท่ีมีการน าเขา้สุทธิ บริษทั

ไดรั้บผลประโยชน์จากการเพ่ิมขึ้นของราคาผลิตภณัฑ์ท่ีเทียบเคียงการน าเขา้ (import parity) ซ่ึงเป็นผลมาจากจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวั

สูงขึ้น ส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออตัราก าไรในตลาดฝ่ังตะวนัตกซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของบริษทั 

ปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) กลายมาเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลและองคก์ร

ทุกภาคส่วนให้ความส าคญัในล าดบัแรกๆ ซ่ึงสังเกตไดช้ดัเจนจากการท่ีประเทศจีนควบคมุการใชพ้ลงังานอยา่งเขม้งวดในเดือนกนัยายน

เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลดการใช้พลงังานและลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิต เพื่อท่ีจะให้เป็นไปตาม

เป้าหมายดา้นพลงังานและสภาพภูมิอากาศท่ีก าหนด ส่ิงท่ีตามมาจากการปันส่วนพลงังานและการลดปริมาณการผลิตคือท าให้เกิดการ

หยุดชะงกัอย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมท่ีใชพ้ลงังานมาก ตวัอย่างเช่นส่งผลให้ราคาอะลูมิเนียมเพ่ิมสูงสุดในรอบ 15 ปี เช่นเดียวกบั

ราคาถ่านหินท่ีพุ่งสูงขึ้น นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้ห็นความตึงตวัของอุปทานในทั้งห่วงโซ่ของโพลีเอสเตอร์ซ่ึงส่งผลให้อตัราก าไรของ 

Integrated PET ในเอเชียเร่ิมสูงขึ้นในปลายเดือนกนัยายนของปี 2564 ซ่ึงตรงขา้มกบัฤดูกาลทัว่ไปท่ีจะอ่อนตวัลงในไตรมาสท่ี 4 อีกทั้ง

ประเทศจีนส่ังห้ามการใชถ่้านหินส าหรับการผลิตเพ่ือท่ีจะส ารองพลงังานส าหรับช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้อตัราก าไร MEG มีการปรับตวั

ท่ีดีขึ้นเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก ปริมาณการผลิต MEG ท่ีใชถ้่านหินในการผลิตในประเทศจีนลดลง จากเหตุผลขา้งตน้บริษทัคาดการณ์ว่า

จะท าให้ ผลิตภณัฑ์ Integrated PET ผลิตภณัฑ์ Lifestyle fibers และ ผลิตภณัฑ์ Intermediates IOD จะไดรั้บผลประโยชน์ในไตรมาสท่ี

จะมาถึง 

ในช่วงส้ินปีน้ีและปี 2565 บริษทัคาดการณ์ว่าความตอ้งการในสินคา้ของบริษทัจะเพ่ิมมากขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นผลจากการ

ปรับตวัท่ีดีขึ้นของเศรษฐกิจ ทั้งน้ี Lake Charles Cracker (IVOL) ท่ีก าลงัจะเร่ิมด าเนินงาน ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ IOD จะสามารถสร้างผล

ก าไรเพ่ิมขึ้นในไตรมาสท่ี 4 และปี 2565 รวมทั้งบริษทัยงัคงมีขอ้ไดเ้ปรียบของ Shale Gas อตัราส่วนก าไร MTBE บางส่วนไดมี้การ

ปรับตวัดีขึ้นจากความตอ้งการท่ีมากขึ้นในลาตินอเมริกา อย่างไรก็ตามบริษทัคาดการณ์ว่าราคาของบิวเทนจะยงัคงสูงอย่างต่อเน่ือง

ตลอดช่วงฤดูหนาว ส าหรับความทา้ทายของบริษทัเกิดจากราคาท่ีสูงขึ้นของพลงังานในตลาดโลก ความทา้ทายถดัมาคือการขาดแคลน 

semiconductor ท่ียงัคงมีอยู่ซ่ึงกระทบต่อผลิตภัณฑ์ Mobility fibers ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ Lifestyle fibers มีการปรับตัวท่ีดีขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองในภูมิภาคเอเชียจากความผ่อนคลายของสถานะการณ์ COVID และผลิตภณัฑ์ Hygiene fibers จะได้รับประโยชน์จากการ

ยอ้นกลบัของผลลบของการส่งผ่านราคาท่ีล่าชา้ ส าหรับห่วงโซ่อุปทานจะยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนสาธารณูปโภคดา้น

การขนส่งจากผูผ้ลิตไปถึงผูบ้ริโภค ค่าขนส่งท่ียงัอยู่ในระดบัสูง ปัจจยัดงักล่าวรวมกบัอุปสงคท่ี์แข็งแกร่ง ปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีต ่า 

และอตัราก าไรท่ีสูงในตลาดตะวนัตก เป็นปัจจยัท่ีดีส าหรับกลุ่มธุรกิจ Combined PET  ในไตรมาสท่ี 4 น้ีบริษทัจะสามารถเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายส่วนเพ่ิมเน่ืองจากตน้ทุนของพลงังานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ีอตัราก าไร PTA ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเพ่ิมขึ้น ส่งผลบวกต่อ

ภูมิภาคน้ีในปีหนา้ ส าหรับไตรมาสถดัไปจะเร่ิมไดรั้บประโยชน์จากแรงสนบัสนุนเหล่าน้ี และการท าขอ้ตกลงในสัญญาการขายใหม่จะ

ส่งผลบวกต่อปี 2565 โดยรวมแลว้บริษทัมองว่าในช่วงไตรมาสท่ี 4 และ ปี 2565 จะมีผลการการด าเนินงานท่ีดีขึ้นเป็นอย่างมากในทุก

กลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษทั 
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ความเป็นเลศิขององค์กร 

ทีมบริหารทั้ง 15 ทีมของเราภายใตก้ลุ่มธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการให้ความร่วมมือในโครงการ Olympus โดย

โครงการ Olympus สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานราว 63 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี และ 201 ลา้นเหรียญสหรัฐใน

เกา้เดือนแรกของปี 2564 ในช่วงเกา้เดือนท่ีผา่นมา เกือบ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐมาจากธุรกิจ Fibers โดยส่วนใหญ่มาจากความเป็นเลิศใน

การขายและความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ โครงการ Olympus จะช่วยในการปรับโครงสร้างตน้ทุนของบริษทั และหวงัว่าจะ

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ี 610 ลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 

เส้นทางสู่การสร้างองคก์รท่ีพร้อมในอนาคต การพฒันาภาวะผูน้ าเป็นประเด็นส าคญัส าหรับบริษทั ในขณะท่ีบริษทัมีพฒันาผูน้ าทั้งใน

ดา้นทกัษะ ความกระตือรือร้น และความสามารถ บริษทัยงัไดป้ลูกฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีมีแนวคิดในการเติบโตเป็นแกนหลกั เพื่อ

ความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง 

การใชง้านระบบ ERP S4Hana ทัว่โลกของบริษทัก าลงัด าเนินไปดว้ยดี โดยเฟสท่ี 1 ของโครงการก าลงัเปิดตวัในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 

และจะมีการเปิดตวัอีก 2 เฟสท่ีเหลือในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 

การด าเนินธุรกจิอย่างย่ังยืน (ESG) และ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 

เพื่อการไปสู่มาตรฐานระดบัโลก บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกบัคณะท างานดา้นการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ซ่ึง

เป็นองคก์รท่ีก่อตั้งขึ้นโดย Financial Stability Board (FSB) เพื่อพฒันาการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัความเส่ียงทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศ บริษทัเป็นผูส้นบัสนุนค าแนะน าของ TCFD และไดน้ าองคป์ระกอบหลกัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแนะน ามาใช้

ในดา้นธรรมาภิบาล กลยุทธ์ การจดัการความเส่ียง ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัช่วยเพ่ิมความสม ่าเสมอ ความ

แขง็แกร่ง และความสามารถในการเปรียบเทียบแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของเรา หากตอ้งการอ่านรายงานการจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสภาพอากาศฉบบัเตม็ โปรดอ่านท่ีน่ี  

ไตรมาสน้ี บริษทัเปิดตวันโยบาย Decarbonisation Standard Operating Procedure (DSOP) ซ่ึงเป็นนโยบายทางการเงินและโครงสร้าง

การก ากบัดูแล เพื่อเร่งปรับใช้กบัโครงการท่ีมีคุณลกัษณะดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัตั้งคณะกรรมการประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

ซ่ึงจะให้ค  าแนะน าทางเทคนิคแก่แต่ละส่วนงาน และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเพ่ิมความพยายามของแต่ละส่วนงานในการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นระดบัโรงงาน นโยบาย DSOP ไดผ้อ่นคลายหลกัเกณฑท์างการเงิน เพ่ิมเกณฑร์ะยะเวลาคืนทุน และก าหนด

ราคาคาร์บอนภายในส าหรับโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด บริษทัยงัคงประเมินและก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เหมาะสมในระยะปานกลางและระยะยาว 

ความเข้มแข็งขององค์กร และสภาพคล่องท่ีแข็งแกร่ง 

กระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่งในธุรกิจช่วยให้หน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเป็น 1.23 เท่าในไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกบั 1.42 เท่าใน

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 หน้ีสินสุทธิลดลง 324 ลา้นเหรียญสหรัฐ และส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมขึ้น 435 ลา้นเหรียญสหรัฐในรอบเกา้เดือนปี 

2564 การลดลงเกิดขึ้นแมจ้ะมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนท่ีสูงขึ้น 368 ลา้นเหรียญสหรัฐสุทธิกบัก าไรจากสินคา้คงเหลือในรอบเกา้

เดือนปี 2564 ซ่ึงมาจากราคาและปริมาณผลิตภณัฑท่ี์สูงขึ้น 

https://sustainability.indoramaventures.com/storage/content/tcfd-report/2021/doc.pdf
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บริษทัยงัคงยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน และการจดัหาเงินทุนท่ีเช่ือมโยงกบัความยัง่ยืนนั้นอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 20 ของหน้ีสิน

สุทธิ โดยรวมกบัการออกหุ้นกูท่ี้เช่ือมโยงกบัความยัง่ยืนจ านวน 10,000 ลา้นบาทท่ีบริษทัเพ่ิงออกไป ถือเป็นค ามัน่สัญญาของบริษทัต่อ

ตลาดการเงินในการบรรลุเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ในขณะเดียวกนัก็เป็นการลดตน้ทุนหน้ีสินของบริษทั 

ความส าเร็จท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงส าหรับไตรมาสน้ีคือ การคงล าดับความน่าเช่ือถือของบริษทัจากสถาบนัจดัอนัดับทริสเรทติ้ง
ท่ี AA-  ทริสเรทติ้งยงัเปล่ียนแนวโน้มอนัดับเครดิตของบริษทัเป็น “Stable” หรือ “คงท่ี” จาก “Negative” หรือ “ลบ” อีกด้วย  การ
ยกระดบัคร้ังน้ีเกิดจากการกลบัมามีการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งของบริษทั การปรับตวัท่ีดีขึ้นอยา่งยอดเย่ียมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและมุมมองท่ีดีต่อเขา้ซ้ือกิจการ Oxiteno ซ่ึงอยูร่ะหว่างด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 จ าแนกตาม 3 กลุ่มธุรกจิของบริษัท:  

ธุรกจิ Combined PET (CPET) 

บริษทัรายงาน Core EBITDA จ านวน 258 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 เติบโตร้อยละ 29 เม่ือเทียบปีต่อปี และลดลงร้อย

ละ 19 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส บริษทัรายงาน Reported EBITDA จ านวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

อุปสงค์ของกลุ่ม PET ยังคงแข็งแกร่ง  เ น่ืองจาก

คุณสมบติัของ PET ท่ีหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ละ 

มี Carbon Footprint ท่ีต  ่ า  ลูกค้าจึงมีความพึงพอใจ 

และท าให้ PET เป็นวสัดุท่ีเป็นท่ีตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัยงัคงเป็นผูน้ าในการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มุ่งเน้น

ความยัง่ยืนแก่คู่ค้า ในไตรมาสน้ีบริษัทมียอดขาย 

recycled PET (rPET) สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัท่ีผ่านมา ราคา Recycled PET สูงกว่า virgin อย่างมากในทุกภูมิภาค แสดงถึงความมุ่งมัน่จาก

เจา้ของแบรนดสิ์นคา้ทัว่โลก  

แมว่้าปริมาณการขายจะมีความแขง็แกร่ง กลุ่มผลิตภณัฑย์งัคงไดรั้บผลกระทบจากอุปสรรคหลายประการในไตรมาสน้ี ไดแ้ก่: 

- โรงงาน PET ในประเทศบราซิลปิดซ่อมแซมเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 โรงงาน

ไดก้ลบัมาด าเนินงานอย่างปลอดภยัในปลายเดือนตุลาคม ผลขาดทุนการสูญเสียก าไรจากความเสียหายของทรัพยสิ์นไดรั้บการ

ประกนั และจะรับรู้รายการในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 หรือในไตรมาสถดัไปดว้ย Receipt Basis 

- ต้นทุนพลังงานท่ีสูงในทุกภูมิภาคส่งผลกระทบต่อผลก าไรต่อทุกสายผลิตภัณฑ์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน Integrated PET และ 

Specialty Chemicals 

ปี 2564 เป็นปีท่ีดีมากต่ออุตสาหกรรมของเรา โดยในไตรมาสท่ี 2 เป็นไตรมาสท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มธุรกิจน้ีอยา่งท่ีไม่เคย

เป็นมาก่อน ในไตรมาสท่ี 3 ก าลงัการผลิต PIA ใหม่ท่ีเพ่ิมเติมขึ้นมาในประเทศจีน ท าให้ราคาของสินคา้ PIA ต ่าลงจากราคาท่ีขึ้นไป

สูงสุดเม่ือตอนไตรมาสท่ี 2  และการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองของตน้ทุนพลงังานและตน้ทนุวตัถุดิบจะส่งผา่นราคาไปทัว่ทั้งตลาด โดยจะ

เป็นการส่งผา่นราคาท่ีล่าชา้ ทั้งน้ีอุปสงคข์อง PIA จะยงัคงมีอยูใ่นปีหนา้  

ไตรมาสที ่3

ปี 2564

ไตรมาสที ่2

ปี 2564

ไตรมาสที ่3

ปี 2563

ไตรมาสที ่3

ปี 2564 

(เปรยีบเทยีบ) 

QoQ%

ไตรมาสที ่3

ปี 2564 

(เปรยีบเทยีบ)

 YoY%

Sales Volume (MMt) 2.43               2.40              2.44               1% (0)%

Core EBITDA ($m) 212                253                173                 (16)% 23%

Sales Volume (MMt) 0.05              0.06              0.05              (6)% 15%

Core EBITDA ($m) 21                   21                   18                  1% 17%

Sales Volume (MMt) 0.19               0.21               0.17               (8)% 10%

Core EBITDA ($m) 25                  46                  9                    (46)% 189%

Sales Volume (MMt) 2.68               2.66               2.66               1% 1%

Core EBITDA ($m) 258                319                199                (19)% 29%

Specialty chemicals

Combined PET

Integrated pet

Packaging
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ตลาดยุโรปซ่ึงเคยประสบภาวะการหยุดชะงกัของอุปทานและการขาดแคลนวตัถุดิบในไตรมาสท่ี  2 ปี 2564 ซ่ึงส่งผลให้ราคาซ้ือขาย

ทนัที (Spot Price) ของ PET เพ่ิมขึ้นอยา่งมากในไตรมาสท่ีแลว้ ในไตรมาสท่ี 3 เราไดเ้ห็นถึงอุปทานท่ีคลายความตึงตวั ในขณะท่ี Acetic 

Acide และราคาพลงังานท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมากส่งผลให้ราคาตน้ทุนส าหรับสายผลิตภณัฑ์ PET สูงขึ้น อุตสาหกรรม PTA ไดป้ระกาศเหตุ

สุดวิสัยจากการประกาศปิดโรงงาน PTA ชั่วคราว ตลาดยุโรปเผชิญกบัปัญหาการหยุดชะงกัของอุปทาน PTA ในไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ตลาด PET ตึงตวั และราคาซ้ือขายทนัที (Spot Price) ของ PET สูงขึ้นในภูมิภาคอีกคร้ัง 

ตลาด PET ท่ีตึงตวั สินคา้คงเหลือท่ีอยู่ในระดบัต ่า ราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูง และอตัราค่าขนส่งท่ีสูง ส่งผลให้บริษทัอยู่ในต าแหน่งท่ีน่าพึง

พอใจในการเจรจาต่อรองการต่อสัญญาส าหรับปี 2565 จากราคาพลงังานท่ีคาดว่าจะอยูใ่นระดบัสูง เราเร่ิมเรียกเก็บค่าใชจ้่ายส่วนเพ่ิมใน

ไตรมาสท่ี 4 เพื่อแบ่งเบาภาระจากการแบกรับตน้ทุนเพ่ิมเติม เน่ืองดว้ยนโยบายการควบคุมการใชพ้ลงังานในประเทศจีน (Dual Control 

Policy) อตัราก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรม PET จึงถูกคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากในไตรมาสท่ี 4 อตัราก าไรของ PTA ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะเพ่ิมขึ้น 88 เหรียญสหรัฐต่อตนั ส่งผลดีต่อภูมิภาคตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมดว้ยอุป

สงคข์อง PET ท่ีดี จึงท าให้แนวโนม้ภาพรวมของกลุ่มผลิตภณัฑ์ CPET แขง็แกร่งในไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงแตกต่างจากท่ีผ่านมาท่ีไตรมาสท่ี 4 

จะอ่อนตวัตามฤดูกาล และยงัคงแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ืองในปีถดัไป 

ธุรกจิ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) 

ธุรกิจ IOD ยงัคงมีผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสดีอยา่งต่อเน่ืองดว้ย Core EBITDA 120 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ซ่ึง

ปรับตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และร้อยละ 831 เม่ือเทียบปีต่อปี บริษทัรายงาน Reported EBITDA จ านวน 127 

ลา้นเหรียญสหรัฐ ตวัเลขขา้งตน้ไม่รวมผลการด าเนินงานของ Lake Charles Gas Cracker (IVOL)  เพื่อให้การประเมินและวิเคราะห์

สินทรัพยก์ารด าเนินงานของบริษทัมีความเป็นธรรม ทีมผูบ้ริหารไดจ้ดัประเภทรายการผลการด าเนินงานของ Lake Charles Gas Cracker 

(IVOL) เป็นรายการพิเศษ โดยขณะน้ีโรงงานอยูใ่นช่วงเตรียมความพร้อมเพ่ือจะเร่ิมด าเนินการใหม่ในไตรมาสหนา้  

กลุ่มธุรกิจ IOD’s Upstream  

ธุรกิจตน้น ้าของกลุ่ม IOD ประกอบดว้ยโรงงาน gas crackers 2 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ Port Neches (IVOX) และ Lake 

Charles (IVOL) บริษทัรายงาน Core EBITDA จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยปรับตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส 

เน่ืองจากความตึงตวัอยา่งต่อเน่ืองของตลาดเอทิลีนซ่ึงท าให้อตัราก าไรแขง็แกร่ง 

ธุรกิจตน้น ้ าจะไดรั้บประโยชน์ในไตรมาสท่ี 4 จากการกลบัมาด าเนินการของ IVOL cracker ซ่ึงท าให้ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างมี

สาระส าคญั โดยจะไดรั้บประโยชน์เต็มท่ีในปี 2565 นอกจากน้ี ราคาน ้ ามนัดิบท่ีอยู่ในระดบัสูงจะรักษาสถานะความไดเ้ปรียบด้าน

ตน้ทุนการผลิตท่ีใช ้shale gas 

กลุ่มธุรกิจ IOD’s Intermediates 

ธุรกิจ IOD’s Intermediates ประกอบดว้ยธุรกิจ MEG และ MTBE สัดส่วนผลิตภณัฑ์น้ีรายงาน EBITDA ติดลบจ านวน 11 ลา้นเหรียญ

สหรัฐในไตรมาสน้ี โดยปรับตวัเพ่ิมขึ้น 27 ลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือเทียบปีต่อปี เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัเพ่ิมขึ้น แต่ปรับตวัลดลง 

6 ลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น 
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อตัราก าไรของ MTBE ลดลงอยา่งมากในไตรมาสท่ี 3 โดยสาเหตุหลกัมาจากราคาบิวเทนซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากราคาพลงังาน

ท่ีสูง เม่ือเข้าสู่ฤดูหนาว ราคาบิวเทนคาดว่าจะยงัคงอยู่ในระดบัสูงเน่ืองจากความตอ้งการใช้ความร้อนและการผสมน ้ ามนัเบนซิน 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเขา้สู่ปี 2565 เราคาดว่าราคาบิวเทนจะเขา้สู่ภาวะปกติพร้อมกบัราคาพลงังานอื่นๆ โดยไดแ้รงหนุนจากการด าเนินงาน

ท่ีเพ่ิมขึ้นของแท่นขดุเจาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและราคาน ้ามนัท่ีสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการด าเนินงานของ MEG ดีขึ้นอย่างมีนยัส าคญั โดยไดป้ระโยชน์จากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียน Catalyst ของโรงงาน 

MEG ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 แมว่้าอตัราก าไรจะลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากราคาซ้ือเอทิลีนท่ีเพ่ิมขึ้น เราคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์อย่าง

เต็มท่ีจากอตัราก าไรของ Integrated MEG ท่ีแข็งแกร่งซ่ึงเป็นผลมาจากการผลิต MEG ท่ีลดลงในประเทศจีนในไตรมาสหน้าและตน้ปี 

2565 โดยจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมเติมจากการเร่ิมด าเนินงานของ IVOL 

กลุ่มธุรกิจ IOD’s Downstream  

ธุรกิจ IOD’s Downstream ประกอบด้วยธุรกิจ Surfactants, 

Propylene oxide (PO), Propylene glycol (PG), LAB และ 

Purified EO โดยกลุ่มธุรกิจน้ีรายงาน Core EBITDA จ านวน 

101 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นร้อยละ 

32 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และร้อยละ 121 เม่ือเทียบ

ปีต่อปี 

ผลิตภัณฑ์ Downstream แสดงให้เห็นถึงความต้องการท่ี

แข็งแกร่งอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปีโดยมีอัตราก าไรและ

ปริมาณการขายท่ีแขง็แรงในกลุ่มผลิตภณัฑท์ั้งหมด 

บริษทัเห็นการปรับตวัดีขึ้นของอตัราก าไรอย่างมีนยัส าคญั

ส าหรับ LAB และ PO/PG ซ่ึงไดรั้บแรงหนุนจากอุปสงคท่ี์แขง็แกร่ง บริษทัจะยงัคงไดรั้บประโยชน์จากราคาวตัถุดิบ propylene ท่ีลดลง 

ในไตรมาสท่ี 4 คาดว่าจะเห็นการฟ้ืนตวัของอตัราก าไรจากผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากราคาเอทิลีนท่ีสูงในไตรมาสท่ี 3 

แนวโน้มส าหรับธุรกิจ Downstream ยงัคงเป็นไปในทางท่ีดีมากด้วยอุปสงค์ท่ีแข็งแกร่งต่อเน่ืองไปในปี 2565 การควบรวมกิจการ 

Oxiteno ท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 จะยกระดบักลุ่มธุรกิจ Downstream ของบริษทั Oxiteno ยงัคงมีผลการด าเนินงานท่ี

แขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีสัดส่วนผลิตภณัฑท่ี์ดี และสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ Downstream ของ IVL 

ธุรกจิ Fibers 

Fibers รายงาน Core EBITDA จ านวน 49 ลา้นเหรียญ

สหรัฐในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 เม่ือ

เทียบปีต่อปี ลดลง ร้อยละ 25 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตร

มาส และรายงาน Reported EBITDA จ านวน 53 ลา้น

เหรียญสหรัฐ ผลการด าเนินงานในเกา้เดือนแรกของปี 

2564 กลุ่ม Fibers รายงาน Core EBITDA จ านวน 186 

5 10 24 28 30 
46 50 

44 
77 

101 

(38) (33) (32)
(5) (11)

13 
27 35 

99 

120 

ไตรมาสที ่   
ปี     

ไตรมาสที ่   
ปี     

ไตรมาสที ่   
ปี     

ไตรมาสที ่   
ปี     

ไตรมาสที ่   
ปี     

Core EBITDA ไม่รวม IVOL (ล้านเ รียญส รั )

Intermediates
(EG and MTBE)

Downstream
(Surfactants, PO/PG, EOA/LAB, 
Purified EO, others)

Upstream 
(Port Neches Ethylene)

ข้อสังเกต: ไม่รวม IVOL  ดยพจิาร าเป็น ครงการทีอ่ย ่ระ ว่างด าเนินงาน

ไตรมาสที ่3

ปี 2564

ไตรมาสที ่2

ปี 2564

ไตรมาสที ่3

ปี 2563

ไตรมาสที ่3

ปี 2564 

(เปรยีบเทยีบ)

 QoQ%

ไตรมาสที ่3

ปี 2564 

(เปรยีบเทยีบ)

 YoY%

Sales Volume (MMt) 0.29            0.26 0.29 11% (0)%

Lifestyle Core EBITDA ($m) 23               32               13                (27)% 84%

Core EBITDA/t 86               122             48               (29)% 79%

Sales Volume (MMt) 0.06            0.06 0.05 (3)% 20%

Mobility Core EBITDA ($m) 8                  16                1                  (50)% 964%

Core EBITDA/t 134             245             16                (45)% 716%

Sales Volume (MMt) 0.09            0.09 0.10 (3)% (12)%

Hygiene Core EBITDA ($m) 18                18                26               (2)% (32)%

Core EBITDA/t 205             186             264             10% (22)%

*Core EBITDA ตอ่ตันค ำนวณโดยใชป้รมิำณกำรผลติ
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ลา้นเหรียญสหรัฐ  ภาพรวมของธุรกิจ Fibers มีปริมาณการผลิต และอตัราก าลงัการผลิตเพ่ิมขึ้นในไตรมาสท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการปรับตวัท่ีดีขึ้นของผลิตภณัฑ ์Lifestyle 

ปริมาณการขายของผลิตภั ฑ์ Lifestyle เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเกิดขึ้นจากความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึ้นในประเทศอินเดียและ

บราซิล ทั้งน้ีรายไดท่ี้เพ่ิมมากขึ้นส่วนน้ีไดถู้กชดเชยบางส่วนจากตน้ทุนค่าขนส่งทางทะเลท่ีเพ่ิมมากขึ้นส าหรับกลุ่มสินคา้ส่งออกท่ี

ส่งออกจากประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย บริษทัคาดการณ์ว่าปริมาณการขายและอตัราส่วนก าไร จะเพ่ิมสูงขึ้นจากการปรับตวัท่ีดี

ขึ้นของความตอ้งการในประเทศทัว่ทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งน้ีบริษทัคาดการณ์ว่ามาตรการควบคุมการใชพ้ลงังานในประเทศจีนจะเป็นส่ิงท่ี

เพ่ิมความตึงเครียดของอุปทานใน Polyester Fibers 

การขยายตวัของการขาดแคลน semiconductor ทัว่ทั้งโลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ท าให้การผลิตยานยนต์ใหม่ถูกจ ากดั 

ดงันั้นจึงมีผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการของผลิตภั ฑ์ Mobility ในการผลิตอุปกรณ์นิรภยัในรถยนต์ เช่น ถุงลมนิรภยั รวมถึง

ความตอ้งการใช้ไฟเบอร์ในยางรถยนต์ก็ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั  แต่อย่างไรก็ตามยงัมีความตอ้งการยางรถยนต์เพื่อเปล่ียนแทน

ของเดิมซ่ึงมีปริมาณมากขึ้น ทั้งน้ีต้นทุนของพลังงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นได้ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัในไตรมาสปัจจุบัน 

นอกจากน้ีโรงงาน PHP GmbH ในประเทศเยอรมนัของบริษทัไดป้ระสบปัญหาอคัคีภยั และตอ้งปิดด าเนินงานชั่วคราวในช่วงเดือน

กนัยายน ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณการขาย โดยโรงงานจะเปิดด าเนินการในไตรมาสท่ี 4 ส าหรับธุรกิจในปี 2565 ปัญหาจากการขาดแคลน 

chip จะยงัคงด าเนินต่อไป ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความตอ้งการของ OEM และ ธุรกิจเส้นใยส าหรับถุงลมนิรภยัของบริษทั 

ตามท่ีบริษทัไดค้าดการณ์ไว ้ปริมาณความตอ้งการของผลิตภั ฑ์ Hygiene เร่ิมอยูใ่นระดบัปกติจากระดบัความตอ้งการสูงสุดท่ีสืบเน่ือง

จากโรคระบาด แต่อย่างไรความตอ้งการเพื่อการแพทยย์งัคงมีอยูโ่ดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามกลุ่ม hygiene fibers 

ไดรั้บผลกระทบดา้นลบจากการส่งผ่านราคาท่ีล่าชา้เม่ือราคาวตัถุดิบ  polypropylene เพ่ิมขึ้น ราคาของ polypropylene สูงท่ีสุดในเดือน

กนัยายนและมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงจะท าให้ผลกระทบจากการส่งผ่านราคากลบัมาเป็นเชิงบวกในไตรมาสถดัไป (ผลกระทบจากการ

ส่งผ่านราคาท่ีล่าชา้มีมูลค่าเท่ากบั 38 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2564) โครงการ Gemini ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี

จะเร่ิมด าเนินการภายในส้ินปีน้ี จะเป็นการขยายตลาดและส่งผลเชิงบวกต่อ hygiene fibers ต่อไปในปี 2565 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีแผนท่ี

จะลงทุนเพ่ิมในกลุ่มธุรกิจ hygiene fibers ในตลาดท่ีมีการเติบโต รวมทั้งจะมีการยา้ยฐานการผลิตแห่งหน่ึงไปตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย 

โดยคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 และจะมีการขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศรัสเซียในช่วงกลางปี 2566  
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สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 
ตารางท่ี 1 ตัวเลขทางการเงิน ลกัของบริษัท 
ล้านเ รียญส รั   
(ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) 
 

 ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

 
 

ไตรมาสที่ 2 
ปี 2564 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2563 

(ปรับปรุง)7 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

(เปรียบเทียบ) 
QoQ% 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

(เปรียบเทียบ) 
YoY% 

ปริมา การผลิต (ล้านตัน)  3.73 3.61 3.68 3% 1% 
รายไดจ้ากการขายรวม1  3,867 3,559 2,586 9% 50% 
ก าไร ลักก่อน ักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ า น่าย (Core EBITDA) 2,3,6  437 477 256 (8)% 71% 
Combined PET  258 319 199 (19)% 29% 
Integrated Oxides and Derivatives6  120 99 13 21% 831% 
Fibers  49 65 39 (25)% 25% 
ก าไรหลกัก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้(Core EBIT)6  277 324 107 (15)% 160% 
ก าไร ลักสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม(ล้านเ รียญส รั )4,6  180 213 41 (16)% 344% 
ก าไรหลกัสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้และ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม(ลา้นบาท)6  5,929 6,641 1,266 (11)% 368% 
ก าไร ลักต่อ ุ้น ลัง ักดอกเบีย้จ่ายส า รับ ุ้นก ้ด้อยสิทธิที่มี 
ลักษ ะคล้ายทุน (บาท)6  1.02 1.15 0.19 -0.13 +0.83 

Core EBITDA ต่อตัน (เ รียญส รั )6  117 132 70 (11)% 68% 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน5  290 342 354 (15)% (18)% 
อัตราส่วน นี้สินจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า)  1.02 1.06 1.29 (4)bps (27)bps 

* Combined PET รวม Integrated PET, Specialty Chemicals and Packaging 
1ขอ้มูลทางการเงินรวมภายหลงัการตดัรายการระหว่างกนัในบริษทัในกลุ่ม (หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจ) 
2ขอ้มูลจ าแนกตามประเภทธุรกิจอาจจะไม่เท่ากบัผลรวม IVL เน่ืองจากบริษทักลุ่มธุรกิจ Holding   
3 ค าจ ากดัความของ ก าไรหลกัก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินไดค้่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Core EBITDA), โปรดดูท่ีหนา้ค าจ ากดัความ  
4ค าจ ากดัความของ ก าไรหลกัสุทธิ (Core Net Profit), โปรดดูท่ีหนา้ค าจ ากดัความ 
5กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน หลงัจากหักเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ และภาษีเงินได,้ ก่อนเงินลงทุนในการปรับปรุงสินทรัพยถ์าวร 
6เพื่อจุดประสงค์นี้  บริษัทปรับปรุงก าไรขาดทุนของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต้ EBITDA 
7 ปีท่ีมีค าว่า ปรับปรุง หมายถึง มีการปรับปรุงตวัเลขก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ Spindletop ซ่ึงไม่กระทบต่อตวัเลขเต็มปี 2563 
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ค านิยามของกลุ่มธุรกจิ 

บริษทัจดักลุ่มประเภทธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ จุดประสงคข์องส่วนน้ีเพื่อแสดงผลประกอบการแยกตาม

ประเภทธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม 

Combined PET 

Integrated PET  ่วง ซ่ม ลค่า PET  
PX (Paraxylene), PTA (Purified terephthalic acid), PET 
(Polyethylene terephthalate) และธุรกิจรีไซเคิล 

Specialty Chemicals ได้แก่ Specialty PET – ผลิตภั ฑ์ทางเคมีที่เกี่ยวเนื่อง(ส าหรับทาง
การแพทย ์ขวดน ้ าคุณภาพสูง ฟิลม์และชีท) PIA (Purified Isophthalic 
Acid, ส าหรับการผลิต PET, โพลีเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อ่ิมตัว และ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับเคลือบ) NDC (Naphthalene dicarboxylate, ส าหรับ
หนา้จอและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง/ ช้ินส่วนยานยนต)์ 

Packaging ขวดและบรรจุภั ฑ์ประเภท PET (เช่น ขวดประเภทต่างๆ) ส าหรับ
เคร่ืองด่ืมและอาหารเพื่อการบริโภค 

Integrated Oxides and 
Derivatives (IOD) 

 ประกอบไปด้วย Integrated EG, Integrated Purified EO, PO/MTBE 
และ Integrated Surfactants ซ่ึงรวมถึง EOA, LAB และอื่นๆ 

Fibers  เส้นใย พลีเอสเตอร์, เส้นใยเรยอน, เส้นใยไนลอน, Polypropylene, วัสดุ
ผสม และเส้นใยขนสัตว์ท่ีมีคุ ภาพส ง, ส า รับการบริ ภค 3 ประเภท: 
Mobility (ช้ินส่วนยานยนต์ เช่น ถุงลมนิรภัย, ยางในรถยนต์, เข็มขดั
นิรภยั), Lifestyle (เคร่ืองนุ่งห่ม ชุดกีฬา) และ Hygiene (ผา้ออ้มเด็กและ
ผลิตภณัฑส์ าหรับสุภาพสตรี) 
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สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคญั 
ตารางท่ี 2 ผลประกอบการตามส่วนธุรกจิ  
 

1ขอ้มูลทางการเงินรวมภายหลงัการตดัรายการระหว่างกนัในบริษทัในกลุ่ม (หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจ) 

 2ขอ้มูลจ าแนกตามประเภทธุรกิจอาจจะไม่เท่ากบัผลรวม IVL เน่ืองจากตดัรายการระหว่างกนัในกลุ่มธุรกิจ 
3ค าจ ากดัความของ ก าไรหลกัก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินไดค้่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Core EBITDA), โปรดดูท่ีหนา้ค าจ ากดัความ  
4เพื่อจุดประสงค์นี้  บริษัทปรับปรุงก าไรขาดทุนของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต้ EBITDA  

5เพื่อจุดประสงค์นี้ บริษัทปรับปรุงรายการก าไรขาดทุนและเงินลงทุนในสินทรัพย์ของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษ  

6 ปีท่ีมีค าว่า ปรับปรุง หมายถึง มีการปรับปรุงตวัเลขก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ Spindletop ซ่ึงไม่กระทบต่อตวัเลขเต็มปี 2563 

 

 

 
 
 

ล้านเ รียญส รั  
(ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) 

 ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 

 

 

ไตรมาสที่ 2 

ปี 2564 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 
(ปรับปรุง)6 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 

(เปรียบเทียบ) 

QoQ% 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 

(เปรียบเทียบ) 

YoY% 
ปริมา การผลิต (ล้านตัน)  3.73 3.61 3.68 3% 1% 
Combined PET  2.69 2.68 2.81 0% (5)% 
Integrated Oxides and Derivatives  0.64 0.52           0.46  23% 37% 
Fibers  0.41 0.42           0.40  (1)% 2% 
อัตราก าลังการผลิต (%)  85% 84% 85% 2% 0% 
Combined PET  85% 86% 90% (2)% (6)% 
Integrated Oxides and Derivatives  95% 78% 69% 22% 36% 
Fibers  74% 76% 74% (2)% 1% 
รายได้จากการขายรวม1,2  3,867 3,559 2,586 9% 50% 
Combined PET  2,418 2,267         1,639  7% 48% 
Integrated Oxides and Derivatives  703 588            375  20% 87% 
Fibers  910 861            671  6% 36% 
Core EBITDA3,4  437 477 256 (8)% 71% 
Combined PET  258 319 199 (19)% 29% 
Integrated Oxides and Derivatives4  120 99 13 21% 831% 
Fibers  49 65 39 (25)% 25% 
Core EBITDA  Margin (%)4  11% 13% 10% (2) ppt  1 ppt 
Combined PET  11% 14% 12% (3) ppt (2) ppt 
Integrated Oxides and Derivatives4  17% 17% 3% 0 ppt 14 ppt 
Fibers  5% 8% 6% (2) ppt (0) ppt 
Core ROCE (%)4  11.2% 12.9% 4.3% (2) ppt 7 ppt 
Combined PET  18.1% 24.4% 14.0% (6) ppt 4 ppt 
Integrated Oxides and Derivatives4  8.5% 6.5% (3.9)% 2 ppt 12 ppt 
Fibers  1.5% 4.5% (0.5)% (3) ppt 2 ppt 
Adjusted Core ROCE (%)5  12.2% 14.1% 4.7% (2) ppt 7 ppt 
Adjusted  Integrated Oxides and Derivatives5  11.3% 8.8% (5.3)% 3 ppt 17 ppt 
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แผนงานรายจ่ายฝ่ายทุน 

บริษทัคาดว่าฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษทัจะยงัคงความแขง็แกร่งและเพียงพอต่อการลงทนุ

ตามแผนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเติบโตในอนาคต 

ตารางท่ี 3   ครงการล่าสุดและแผนการเติบ ตของธุรกจิรีไซเคิล 

 

 

การน าแนวปฏิบัติสากลมาปรับใช้ 

อา้งอิงจากรายงานค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษทัไดก้ล่าวถึงการน า “Underlying EBITDA” มา

ใชน้อกเหนือจาก Reported EBITDA ในรายงานค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการในอนาคตของบริษทั บริษทัขอแจง้ใหท้ราบ

ว่าเรายงัคงอยูใ่นกระบวนการศึกษาและทดลองใชเ้ป็นการภายในก่อน เม่ือเสร็จส้ิน บริษทัจะเร่ิมรายงาน "Underlying EBITDA" ใน

รายงานค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของเราดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 ครงการ กลุ่มธุรกิจ ปีที่คาดว่าจะ
เสร็จส้ิน 

ก าลังการผลิตติดตั้ง 
(พันตัน) 

อัตราก าไรและ
ผลตอบแทน 

รายจ่ายฝ่ายทุน 
(ล้านเ รียญส รั ) 

Oxiteno 
 Downstream 
Surfactants in 
IOD segment 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 
2565 

รายไดป้ระมาณ  
1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี 

EBITDA ประมาณร้อยละ 20 

ROCE มากกว่าสอง
หลกัและโอกาสใน
การเติบโตใน

อนาคต 

2565: 1,150 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
2567: 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

Olympus Cost 
Transformation Program 

Corporate and all 
business 

segments 
ปี 2563-2566 n/a 

EBITDA 
610 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 

 
~600-650 

 

Corpus Christi 
PET/PTA 

Integrated PET 
 

ปี 2567 
PET: 367 พนัตนัต่อปี 
PTA: 433 พนัตนัต่อปี 

Double digit 
ROCE 

~700-800 
(ส้ินสุด ณ เดือนกนัยายน 

2564: 431) 

Recycling projects PET recycling ปี 2564-2566 ~600 พนัตนัต่อปี ROCE 13-15% ~400-450 
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การคาดการ ์ถึงแนว น้มธุรกิจ  

การน าเสนอน้ีมีขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ของบริษทัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนอยา่งมีสาระส าคญั ขอ้ความทั้งหมด
ท่ีนอกเหนือไปจากขอ้เท็จจริงในอดีต สถานะการเงินและผลประกอบการในอนาคต กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน วตัถุประสงค์ เป้าหมาย การปรับตวัในอนาคตของ
สถานการณ์ตลาดท่ีบริษทัด าเนินการอยู่หรือมองหาโอกาสท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม รวมทั้งขอ้ความท่ีอยู่ก่อนหน้าหรือตามหลงัหรือมีการใช้ถ้อยค าว่า “ตั้งเป้า” “เช่ือว่า” 
“คาดการณ์ว่า” “มุ่งหมาย” “ตั้งใจ” “จะ” “อาจจะ” “คาดหวงั” “มีแผนจะ” “ประมาณการ” “คาดหมายว่า” หรือถอ้ยค าอ่ืนท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนัน้ีนับเป็นขอ้ความท่ีมี
ลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 

ขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าวมีความเส่ียงทั้งท่ีรับรู้และยงัไม่รับรู้ มีความไม่แน่นอน และปัจจยัส าคญัอื่นๆท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ผลประกอบการหรือผลการด าเนินงานจริงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากการประมาณการจากขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นขอ้ความที่มีลกัษณะ
เป็นการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากน้ีขอ้ความดงักล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานและการประมาณการท่ีเก่ียวขอ้งกับกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคตของบริษทั 
รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มในอนาคตท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่และมิไดเ้ป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษทัแต่อยา่งใดประมาณการปี 2562 และ 2563 ประเมินโดย
ใช้ผลการด าเนินงานในปี 2560-2561เป็นฐาน และการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร การคาดการณ์ปริมาณการผลิตมาจากการคาดการณ์ปริมาณการผลิตของสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิม
และสินทรัพยใ์หม่ ไดป้ระกาศแลว้ ท าสัญญาแลว้ หรือท่ีไดว้างแผนไว ้

การคาดการณ์ถึงแนวโนม้ธุรกิจท่ีกล่าวถึง เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ีตามรายงานน้ีเท่านั้น ซ่ึงบริษทัไม่มคีวามรับผิดหรือขอ้ผกูมดัใดๆ ท่ีจะแกไ้ข ปรับเปล่ียน หรือปรับปรุงขอ้มูลให้

ตรงตามสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดน้ าเสนอ รับประกนั หรือประมาณการว่าผลประกอบการจากการคาดการณ์ตามแนวโนม้ธุรกิจจะเกิดขึ้นจริง 

ค าจ ากัดความ 

รายงานทางการเงิน จากงบการเงินท่ีตรวจสอบ/สอบทานแลว้ 

ก าไร ลักก่อน ักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ า น่าย (Core EBITDA) คือ ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
ปรับปรุงดว้ยรายการพิเศษค่าใชจ้่าย/(รายได)้สุทธิ และรายการขาดทุน/(ก าไร)จากสินคา้คงเหลือ  

ก าไร ลักสุทธิ (Core Net Profit) คือ ก าไรสุทธิ (Net Profit) ปรับปรุงดว้ยรายการพิเศษค่าใชจ้่าย/(รายได)้สุทธิ และรายการขาดทุน/(ก าไร)จากสินคา้คงเหลือหลงัหกัภาษี 

รายการก าไร/ขาดทุนจากสินค้าคงเ ลือ เกิดจากราคาของวตัถุดิบและสินคา้คงเหลือท่ีเปล่ียนแปลงจากส้ินงวดท่ีแลว้จนถึงส้ินงวดปัจจุบนั ก าไรในสินคา้คงเหลือจะท าให้
ตน้ทุนขายลดลง และขาดทุนจากสินคา้คงเหลือจะท าให้ตน้ทุนขายเพิ่มขึ้น  

 น้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิ เท่ากบั หน้ีสินสุทธิ (หน้ีสินรวมหกัดว้ยเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว) หกัดว้ยจ านวนเงินท่ีใชไ้ปในโครงการ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก่อสร้าง และยงั
ไม่เร่ิมสร้างก าไรให้กบับริษทั 

การเติบ ตจากภายใน ค านวณจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณการผลิตของผลิตภณัฑใ์นเกณฑท่ี์เปรียบเทียบได ้

ข้อสังเกต / ข้อจ ากัดความรับผิดชอบ 

บริษทัเสนอแนะให้นกัลงทุนควรอ่านรายงานค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการควบคู่กบังบการเงินเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเขา้ใจไดม้ากขึ้น 

ขอ้มูลทางการเงินรวมภายหลงัการตดัรายการระหว่างกนัในบริษทัในกลุ่ม (หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจ) ท าให้อาจไม่เท่ากบัยอดรวมของแต่ละส่วนธุรกิจ 

ธุรกิจห่วงโซ่มูลค่าของโพลีเอสเตอร์ โดยทัว่ไปมีการซ้ือขายในรูปดอลลาร์สหรัฐ ดงันั้นบริษทัจึงน าเสนอขอ้มูลโดยการแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษทัจดัท ารายงาน
ทางการเงินในรูปเงินบาท รายงานทางการเงินในรูปแบบเงินบาทน้ีมีการแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐที่อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียและอตัราปิดขึ้นอยูก่บัประเภทของรายการ  

บริษทัไดแ้สดงบทวิเคราะห์ใน MD&A โดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ เน่ืองจากบริษทัเช่ือว่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐสามารถอธิบายไดช้ดัเจนกว่า อย่างไรก็ตามไดม้ีการแสดง
ตวัเลขในสกุลเงินไทยบาทในส่วนหน่ึง ทั้งน้ีผูอ่้านควรยึดตามสกุลเงินไทยบาทเป็นหลกั  

ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการไดม้ีการปรับปรุงรายการท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้นเป็นปกติ ส าหรับ Lake Charles cracker, Louisiana Ethylene Cracker (IVOL) ซ่ึงไม่มีการ
ด าเนินงานในระหว่างปีปฏิทิน 2563 จนถึงส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 โดยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี 2564 IVOL อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อเร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย์
ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ดงันั้นเพื่อให้การประเมินและวิเคราะห์สินทรัพยก์ารด าเนินงานของบริษทัมีความเป็นธรรม ทีมผูบ้ริหารจึงเห็นว่าเป็นการเหมาะสมท่ีจะปรับปรุง
ก าไรขาดทุนของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต ้EBITDA โดยไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัส าหรับงวดที่ผ่านมา รายงานและบทวิเคราะห์น้ีไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวแลว้ 
โดยตารางในภาคผนวกไดม้ีการแสดงการกระทบยอด/การปรับปรุงในงบก าไรขาดทุน 
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ภาคผนวก 

รายช่ือตาราง 

ตารางท่ี 1      ตวัเลขทางการเงินหลกัของบริษทั 8 

ตารางท่ี 2      ผลประกอบการตามส่วนธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจใหม่) 10 

ตารางท่ี 3      โครงการล่าสุดและแผนการเติบโตของธุรกิจรีไซเคิล 11 

ตารางท่ี 4      งบกระแสเงินสด 14 

ตารางท่ี 5     โครงสร้างหน้ีสิน 15 

ตารางท่ี 6      งบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 16 

ตารางท่ี 7      การค านวณ Core EBITDA (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 17 

ตารางท่ี 8      การค านวณก าไรหลกัสุทธิ (Core net profit) (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 17 
ตารางท่ี 9      งบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั (ลา้นบาท) 18 

ตารางท่ี 10      การค านวณ Core EBITDA (ลา้นบาท) 19 

ตารางท่ี 11     การค านวณก าไรหลกัสุทธิ (Core net profit) (ลา้นบาท) 19 

ตารางท่ี 12      งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั 20 
  

 

 

รายการร ปภาพ 

ร ปภาพท่ี 1      แสดงการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้ 15 
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ตารางท่ี 4 งบกระแสเงินสด 

ล้านเ รียญส รั  

 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 

ไตรมาสที่ 2 

ปี 2564 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2563  

ข้อสังเกต 

ก าไร ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 197 267 12  
บวก : ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9 10 3  
บวก : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 171 164 161  
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ 53 51 59  
บวก : ภาษีเงินได/้(รายได)้ 50 61 6  
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  0 1 8  
หกั : การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามมาตรฐานบญัชี (TFRS 9)  2 (1) 2  
หกั : ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ - - 0  
บวก : ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  0 1 1  
หกั : ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  3 0 0  
บวก : รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการผลประโยชน์, รายการท่ียงัไม่รับรู้, 
ส่วนส่วนแบ่งจากกิจการร่วมทุน, ส ารองจ่าย และอื่นๆ 7 (19) (3) 

 

บวก : การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากการด าเนินงาน (183) (133) 113  
(ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ (60) (55) (8) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (123) (78) 121 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : ภาษีจ่าย (19) (61) (8)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 290 342 354  
รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการขยายก าลงัการผลิตและ 
การลงทุนใหม่1 (77) (167) (78)  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิส าหรับเขา้ซ้ือ/ขายสินทรัพย ์ - (6) 4  
รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการบ ารุงรักษา (96) (108) (44)  

กระแสเงินสด ลังการใช้จ่ายตามกลยุทธ์ 117 60 236  
ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ3 (30) (69) (38)  
เงินปันผลจ่ายและดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (52) (87) (41)  
เงินสดรับจากหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - - -  
(เพ่ิมขึน้) ลดลงใน นี้สินสุทธิตามเก ฑ์เงินสด2 35 (95) 157  
การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในหน้ีสินสุทธิ  
(การป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพย)์ 117 117 (6)  
(เพ่ิมขึน้) ลดลงใน นี้สินสุทธิตามงบแสดง านะการเงินรวม 153 23 151  

*ยอดรวมของรายการต่างๆอาจจะไม่เท่ากบัผลรวมทั้งหมดเน่ืองจากการปัดเศษทศนิยม 
1รวมรายไดสุ้ทธิจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์, เงินลงทุนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ๆ และหน้ีสินสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการเขา้ซ้ือกิจการ 
2รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศส้ินงวดและของหน้ีสินสุทธิท่ีเปลี่ยนแปลงไประหว่างงวด ซ่ึงอาจแตกต่างกบัการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของหน้ีสินสุทธิในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน 
3ตน้ทุนทางการเงินในงบกระแสเงินสดอาจแตกต่างจากงบก าไรขาดทุนรายไตรมาสเน่ืองจากการช าระหน้ีบางรายการซ่ึงจ่ายเป็นประจ าทุกปีหรือทุกหกเดือนตามเง่ือนไขของการช าระหน้ี 
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ตารางท่ี 5   ครงสร้าง นีสิ้น 
ลา้นเหรียญสหรัฐ  (ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน) 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 นี้สินรวม 6,602 7,057 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้น 873 690 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current portion) 327 354 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current portion) 269 252 
เงินกูย้ืมระยะยาว (Non-current portion) 3,292 3,609 
หุ้นกู ้(Non-current portion) 1,840 2,152 

เงินสด และเงินสดภายใต้การบริ าร 524 655 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 522 631 
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินให้กูยื้ม 3 24 
 นี้สินสุทธิ 6,077 6,401 

หน้ีสินส าหรับโครงการท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินงาน (Project Debt) 1,021 824 
 นี้สินจากการด าเนินงานสุทธิ1 5,056 5,578 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (เท่า)  1.23 1.42 
อตัราส่วนหน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า) 1.02 1.24 
หน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (%) 65% 70% 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย TRIS  AA- AA- 

1หน้ีสินในการด าเนินงานสุทธิ ซ่ึงไม่รวมหน้ีสินของโครงการลงทุนท่ียงัไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ละก าไรแก่กิจการ 
 

ร ปภาพท่ี 1 แสดงการช าระคืนเงินก ้ยืมระยะยาวและ ุ้นก ้ 

 

1รวมหน้ีสินจากโครงการต่างๆซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินงานและยงัไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ก่กิจการ ณ ปัจจุบนั  
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ตารางท่ี 6 งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท (ล้านเ รียญส รั ) 

 น่วย : ล้านเ รียญส รั  ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

ไตรมาสที่ 2 
ปี 2564 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2563 

รายงานทางการเงิน    
รายไดจ้ากการขาย 3,867 3,559 2,586 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ - - 9 
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ - - (0) 
รายไดอ่ื้น 18 57 16 
รายได้รวม 3,884 3,615 2,610 
ตน้ทุนขายสินคา้ 3,209 2,859 2,210 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่าย 220 210 174 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143 155 134 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของฝ่ายบริหาร 2 2 2 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1 1 - 
ค่าใช้จ่ายรวม 3,576 3,227 2,520 
ก าไรจากการด าเนินงาน 308 388 90 
ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ (53) (51) (59) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (0) (1) (8) 
การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า(สุทธิ)ตามมาตรฐานทางบญัชี (TFRS 9) (2) 1 (2) 
หกั : ส่วนแบ่ง(ก าไร)/ขาดทุนจากกิจการร่วมทุน 2 1 1 
ก าไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้/(รายได้) 255 338 21 
ภาษีเงินได/้(รายได)้ 50 61 6 
ก าไร/(ขาดทุน) ส า รับงวด 206 277 16 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9 10 3 
ก าไรสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Net profit after Tax and NCI) 197 267 12 
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ตารางท่ี 7 การค านว  Core EBITDA (ล้านเ รียญส รั ) 
 น่วย : ล้านเ รียญส รั  ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 
ไตรมาสที่ 2 

ปี 2564 
ไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 
ข้อสังเกต 

ก าไรสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
(Net profit after Tax and NCI) 197 267 12 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 171 164 161 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ 53 51 59 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 

หัก : ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน)จากกิจการร่วมทุน (2) (1) (1) งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9 10 3 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ภาษีเงินได/้(รายได)้ 50 61 6 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
ก าไรก่อน ักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ า น่าย(EBITDA) 478 552 240  
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  0 1 8 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หัก : ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ - - 0 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หัก : ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  0 1 1 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  3 0 0 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หัก : รายไดจ้ากเงินประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 0 (1) (1) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

  บวก : ค่าใชจ่้ายจากการเขา้ซ้ือกิจการ และค่าใชจ่้ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน 2 2 10 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของ PO/MTBE  - - (0) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัธรรมชาติ 
(เหตุการณ์ Polar Vortex, พายเุฮอริเคน, ฟ้าผ่า) 0 3 - การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : ผลการด าเนินงานของ Lakes Charles cracker (IVOL)  11 18 5 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : รายการพิเศษอื่น (รายได)้ / ค่าใช้จ่าย 
(เป็นรายไดใ้นงวดก่อนของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 3 (43) 0 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : ค่าเส่ือมราคาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรายการพิเศษ (0) (0) (0) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัรายการพิเศษ - - (0) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : (ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ (60) (55) (8) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
= ก าไร ลักก่อน ักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ า น่าย  
(Core EBITDA) 437 477 256 

 

ตารางท่ี 8 การค านว ก าไร ลกัสุทธิ (Core net profit) (ล้านเ รียญส รั ) 
 น่วย : ล้านเ รียญส รั  ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 
ไตรมาสที่ 2 

ปี 2564 
ไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 
ข้อสังเกต 

ก าไรสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
(Net profit after Tax and NCI) 197 267 12 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  0 1 8 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 

หัก : ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ - - 0 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 

หัก : ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  0 1 1 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  3 0 0 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หัก : รายไดจ้ากเงินประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 0 (1) (1) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ค่าใช้จ่ายจากการเขา้ซ้ือกิจการ และค่าใชจ่้ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน 2 2 10 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของ PO/MTBE  0 - (0) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัธรรมชาติ 
(เหตุการณ์ Polar Vortex, พายเุฮอริเคน, ฟ้าผ่า) 0 3 - 

การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

หัก : ผลการด าเนินงานของ Lakes Charles cracker (IVOL)  21 26 15 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : รายการพิเศษอื่น (รายได)้ / ค่าใช้จ่าย 
(เป็นรายไดใ้นงวดก่อนของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 3 (43) 0 

 
การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

หัก : (ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ (60) (55) (8) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัก าไร/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ 14 13 3 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

= ก าไร ลักสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
(Core Net Profit after Tax and NCI ) 180 213 41  
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ตารางท่ี 9 งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท (ล้านบาท) 

 น่วย : ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

ไตรมาสที่ 2 
ปี 2564 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2563 

รายงานทางการเงิน    
รายไดจ้ากการขาย 126,892 111,301 81,019 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ - - 277 
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ - - (13) 
รายไดอ่ื้น 624 1,767 489 
รายได้รวม 127,516 113,068 81,773 
ตน้ทุนขายสินคา้ 105,180 89,431 69,220 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่าย 7,246 6,567 5,467 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,739 4,861 4,183 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของฝ่ายบริหาร 81 67 76 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 23 19 - 
ค่าใช้จ่ายรวม 117,269 100,944 78,946 
ก าไรจากการด าเนินงาน 10,247 12,124 2,826 
ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ (1,752) (1,597) (1,853) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (10) (32) (268) 
การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า(สุทธิ)ตามมาตรฐานทางบญัชี (TFRS 9) (55) 24 (70) 
หกั : ส่วนแบ่ง(ก าไร)/ขาดทุนจากกิจการร่วมทุน 59 39 42 
ก าไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้/(รายได้) 8,489 10,558 677 
ภาษีเงินได/้(รายได)้ 1,642 1,910 188 
ก าไร/(ขาดทุน) ส า รับงวด 6,848 8,647 489 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 300 308 109 
ก าไรสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Net profit after Tax and NCI) 6,548 8,340 380 
ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (PERP) (189) (187) (189) 
ก าไรสุทธิ ลัง ักส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและ 
ดอกเบีย้จ่ายส า รับ ุ้นก ้ (Net profit/(loss)  after NCI & PERP interest) 6,359 8,153 191 
จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 5,615 5,615 5,615 
ก าไรต่อ ุ้น (บาท) 1.13 1.45 0.03 
ก าไร ลักต่อ ุ้น (บาท) 1 1.02 1.15 0.19 

1เพื่อจุดประสงค์นี้  บริษัทปรับปรุงก าไรขาดทุนของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต้ EBITDA  
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ตารางท่ี 10 การค านว  Core EBITDA (ล้านบาท) 
 น่วย : ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 
ไตรมาสที่ 2 

ปี 2564 
ไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 
ข้อสังเกต 

ก าไรสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
(Net profit after Tax and NCI) 6,548 8,340 380 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,634 5,129 5,037 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ 1,752 1,597 1,853 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 

หัก : ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน)จากกิจการร่วมทุน (59) (39) (42) งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 300 308 109 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ภาษีเงินได/้(รายได)้ 1,642 1,910 188 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
ก าไรก่อน ักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ า น่าย(EBITDA) 15,817 17,244 7,525  
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  10 32 268 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หัก : ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ - - 13 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หัก : ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  16 15 24 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  86 4 0 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หัก : รายไดจ้ากเงินประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5) (34) (16) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ค่าใช้จ่ายจากการเขา้ซ้ือกิจการ และค่าใชจ่้ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน 70 62 313 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของ PO/MTBE  - - (0) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัธรรมชาติ 
(เหตุการณ์ Polar Vortex, พายเุฮอริเคน, ฟ้าผ่า) 31 112 - การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : ผลการด าเนินงานของ Lakes Charles cracker (IVOL)  368 542 171 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : รายการพิเศษอื่น (รายได)้ / ค่าใช้จ่าย 
(เป็นรายไดใ้นงวดก่อนของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 56 (1,323) 5 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : ค่าเส่ือมราคาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรายการพิเศษ (0) (0) (8) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัรายการพิเศษ - - (1) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : (ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ (2,047) (1,771) (281) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
= ก าไร ลักก่อน ักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ า น่าย  
(Core EBITDA) 14,402 14,885 8,014 

 

 

ตารางท่ี 11 การค านว ก าไร ลกัสุทธิ (Core net profit) (ล้านบาท) 
 น่วย : ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 
ไตรมาสที่ 2 

ปี 2564 
ไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 
ข้อสังเกต 

ก าไรสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
(Net profit after Tax and NCI) 6,548 8,340 380 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  10 32 268 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 

หัก : ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเขา้ซ้ือกิจการ - - 13 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 

หัก : ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  16 15 24 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  86 4 0 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หัก : รายไดจ้ากเงินประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5) (34) (16) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ค่าใช้จ่ายจากการเขา้ซ้ือกิจการ และค่าใชจ่้ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน 70 62 313 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของ PO/MTBE  - - (0) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัธรรมชาติ 
(เหตุการณ์ Polar Vortex, พายเุฮอริเคน, ฟ้าผ่า) 31 112 - การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : ผลการด าเนินงานของ Lakes Charles cracker (IVOL)  689 795 466 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : รายการพิเศษอื่น (รายได)้ / ค่าใช้จ่าย  
(เป็นรายไดใ้นงวดก่อนของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 56 (1,323) 5 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หัก : (ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ (2,047) (1,771) (281) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัก าไร/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ 475 408 93 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

= ก าไร ลักสุทธิ ลัง ักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
(Core Net Profit after Tax and NCI ) 5,929 6,641 1,266  
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ตารางท่ี 12 งบแสดง านะการเงินรวมของบริษัท 

หน่วย : ลา้นบาท 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  17,748  19,390 
ลูกหน้ีการคา้  50,470  33,422 
สินคา้คงเหลือ  82,199  53,938 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  17,092  13,084 

รวมสินทรัพย์ มุนเวียน  167,509  119,835 
เงินลงทุน  3,317  2,955 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  295,503  264,291 
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์(ROU)   11,919  11,865 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  52,066  46,616 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  2,729  2,612 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  4,136  4,998 

รวมสินทรัพย์ 537,179 453,172 
 

 นี้สิน   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้น  29,631  20,726 
เจา้หน้ีการคา้  86,469  57,783 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  9,235  8,920 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  9,126  7,584 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  1,873  1,714 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  24,787  20,436 

รวม นี้สิน มุนเวียน 161,120 117,161 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 102,759 99,448 
หุ้นกู ้  62,409  64,625 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  8,911  8,944 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  19,301  16,686 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  14,790  10,699 

รวม นี้สิน  369,289  317,564 
ส่วนของผ ้ถือ ุ้น   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้  5,615  5,615 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  60,331  60,331 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและส ารองอ่ืนๆ 74,839 45,804 

รวมส่วนของผ ้ถือ ุ้นของบริษัทใ ญ่ 140,785 111,750 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 14,905 14,905 

รวมส่วนของบริษัทใ ญ่ 155,690 126,655 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12,200 8,953 
รวมส่วนของผ ้ถือ ุ้น 167,890 135,608 

รวม นี้สินและส่วนของผ ้ถือ ุ้น 537,179 453,172 
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