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ท่ี IVL 001/11/2022 

10 พฤศจิกายน 2565  
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สรุปผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารในไตรมาสที่ 3 ปี 2565  

ผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 

- รายไดจ้ากการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เท่ากบั 4.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบปีต่อปีและลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบไตร
มาสต่อไตรมาส  

- Core EBITDAในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เท่ากบั 606 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบปีต่อปีและลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส   
- Core EBITDA สิบสองเดือนส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เท่ากบั 2,476 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเทียบปีต่อปี   
- Core EBITDA ต่อตนัเท่ากบั 163 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในรอบสิบสองเดือนส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 และ 159 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 
- กระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 1,952 ลา้นเหรียญสหรัฐในรอบสิบสองเดือนส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59 เมื่อเทียบปีต่อปี   
- ก าไรหลกัสุทธิในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เท่ากบั 10.34 พนัลา้นบาท (12 เดือนส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 : 39.62 พนัลา้นบาท) และก าไรสุทธิ 8.14 พนัลา้น

บาท 
- งบดุลแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีแข็งค่า ส่งผลให้เกิดก าไรจากการแปลงค่าเงินบาทและมีสภาพคล่องท่ี

แขง็แกร่งโดยมีเงินสดและเงินสดภายใตก้ารบริหาร บวกกบัวงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 2.60 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 
ตารางท่ี 1 ตัวเลขทางการเงินหลกัของบริษัท 
ล้านเหรียญสหรัฐ  
(ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) 
 

 ไตรมาสที่ 3 
ปี 2565 

 
 

ไตรมาสที่ 2 
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2565 

(เปรียบเทียบ) 
QoQ% 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2565 

(เปรียบเทียบ) 
YoY% 

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)5  3.82 3.83 3.73 (0)% 2% 
รายไดจ้ากการขายรวม1  4,896 5,451 3,867 (10)% 27% 

ก าไรหลักก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Core EBITDA) 2,3,6  606 758 437 (20)% 39% 

Combined PET  327 431 258 (24)% 27% 
Integrated Oxides and Derivatives6  218 259 120 (16)% 82% 
Fibers  49 55 49 (11)% 2% 
ก าไรหลกัก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้(Core EBIT)6  422 572 277 (26)% 52% 
ก าไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม(ล้านเหรียญสหรัฐ)4,6  280 386 180 (28)% 55% 
ก าไรหลกัสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้และ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม(ลา้นบาท)6  10,341 13,232 5,929 (22)% 74% 
ก าไรหลักต่อหุ้นหลังหักดอกเบีย้จ่ายส าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุน (บาท)6  1.81 2.32 1.02 (0.52) 0.79 

Core EBITDA ต่อตัน (เหรียญสหรัฐ)6  159 198 117 (20)% 36% 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  279 901 290 (69)% (4)% 
อัตราส่วนหนี้สินจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า)6  0.90 0.91 0.86 (1.48) 3.70 

* Combined PET รวม Integrated PET, Specialty Chemicals and Packaging 
1ขอ้มูลทางการเงินรวมภายหลงัการตดัรายการระหวา่งกนัในบริษทัในกลุ่ม (หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจ) 
2ขอ้มูลจ าแนกตามประเภทธุรกิจอาจจะไม่เท่ากบัผลรวม IVL เน่ืองจากบริษทักลุ่มธุรกิจ Holding   
3 ค าจ ากดัความของ ก าไรหลกักอ่นหักดอกเบี้ย ภาษีเงินไดค้่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Core EBITDA), โปรดดูที่หนา้ค าจ  ากดัความ  
4ค าจ ากดัความของ ก าไรหลกัสุทธิ (Core Net Profit), โปรดดูที่หนา้ค าจ  ากดัความ 
5ปริมาณการผลิตไม่รวม PX และ ethylene เน่ืองจาก captive 
6ในปี 2564 บริษทัปรบัปรุงก าไรขาดทุนของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต ้EBITDA และพจิารณาเงนิลงทุนในสินทรัพยข์อง IVOL เป็นหน้ีสินส าหรับโครงการทีย่งัไม่เร่ิมด าเนินงาน  
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ภาพรวม 

ปีน้ีเป็นปีท่ีถูกก าหนดโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีไม่เคยมีมาก่อน ในช่วง 18 เดือนท่ีผ่านมา บริษทัเห็นการเคล่ือนไหวอย่างมาก

ของน ้ ามนัดิบ Brent  การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งหมดอยูใ่นระดบั

สูงสุดในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 

ส่งผลให้บริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งเป็นพิเศษในไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงเร่ิมเขา้สู่ภาวะปกติในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 วิกฤตการณ์ใน

ยเูครนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคาพลงังานท่ีผนัผวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทวีปยุโรป ในขณะท่ีนโยบาย zero-COVID 

ของประเทศจีนส่งผลให้การบริโภคลดลงอยา่งมากซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดทัว่โลก 

ฝ่ายบริหารพอใจกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงเกา้เดือนแรกและไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565 

ธุรกิจ Combined PET (CPET): 

• Core EBITDA เกา้เดือนเท่ากบั 1,192 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 42 เม่ือเทียบปีต่อปี   

• อตัราก าไร Core EBITDA เกา้เดือนเท่ากบัร้อยละ 13  

• รายไดเ้กา้เดือนเท่ากบั 9.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38 เม่ือเทียบปีต่อปี   

CPET เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทัซ่ึงมีอุปสงคแ์ละปริมาณขายคงท่ีตลอดทั้งปี ในทุกภูมิภาค ยกเวน้ทวีปยุโรปซ่ึงขณะน้ีอยู่

ท่ามกลางวิกฤตพลงังานท่ีส่งผลกระทบต่อทั้งอุปสงคแ์ละอตัราก าไร แรงกดดนัในทวีปยโุรปจะยงัด าเนินต่อไปตราบใดท่ีตลาดพลงังาน

ยงัคงมีความผนัผวน 

ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD): 

• Core EBITDA เกา้เดือนเท่ากบั 604 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 137 เม่ือเทียบปีต่อปี   

• อตัราก าไร Core EBITDA เกา้เดือนเท่ากบัร้อยละ 18 

• รายไดเ้กา้เดือนเท่ากบั 3.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 82 เม่ือเทียบปีต่อปี   

กลุ่มธุรกิจ Integrated Downstream มีผลประกอบการท่ีเหนือความคาดหมายในช่วงเกา้เดือนแรกของปี การควบรวมกิจการ Oxiteno ช่วย

เพ่ิมความแข็งแกร่งให้กบัพอร์ตโฟลิโอน้ี ผ่านการเป็นผูน้ าตลาดระดบัภูมิภาคในผลิตภณัฑ์ Surfactants และเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ 

natural fatty alcohols  

กลุ่มธุรกิจ Integrated Intermediates จะเห็นว่า อตัราก าไรของเอทิลีนและ MEG ยงัคงอ่อนตวัลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการล็อกดาวน์

และก าลงัการผลิตส่วนเกินของประเทศจีน จนแทบอยูใ่นระดบัท่ีไม่ย ัง่ยืนส าหรับอุตสาหกรรม อตัราก าไร MTBE ท่ีมีความแขง็แกร่งใน

ปีน้ี เร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติในไตรมาสท่ี 3  

ธุรกิจ Fibers: 

• Core EBITDA เกา้เดือนเท่ากบั 189 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2  เม่ือเทียบปีต่อปี   

• อตัราก าไร Core EBITDA เกา้เดือนเท่ากบัร้อยละ 6 
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• รายไดเ้กา้เดือนเท่ากบั 3.0 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 เม่ือเทียบปีต่อปี   

ความรุนแรงของนโยบาย zero-COVID ในประเทศจีนยงัคงส่งผลทางลบต่ออุปสงคแ์ละอตัราก าไรของ polyester fiber อย่างต่อเน่ือง 

กระทบกลุ่ม Lifestyle fibers โดยกลุ่ม Hygiene และ Mobility fibers มีผลประกอบการในรอบเกา้เดือนท่ีดี แมว่้าจะเผชิญกบัความทา้ทาย

ดา้นตน้ทุนพลงังานท่ีสูงในทวีปยโุรป ซ่ึงฝ่ายบริหารไดมี้การบริหารจดัการดา้นราคาพลงังานอยา่งดี 

มุมมองในอนาคต    

ในไตรมาสท่ี 4 บริษทัคาดว่าสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันจะดีขึ้น การด าเนินงานในทวีปยุโรปของบริษทัจะยงัคงเผชิญกบั

อุปสรรคต่างๆ ในรูปแบบของตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคท่ีสูง ปริมาณการผลิตทั้งในทวีปอเมริกาและเอเชียคาดว่าจะยงัคงทรงตวัต่อไป 

เน่ืองจากบริษทัไดมี้การขายสินคา้คงเหลือท่ีสะสมมาในไตรมาสท่ี 3 บริษทัคาดว่ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานจะปรับตวัดีขึ้นใน

ไตรมาสท่ี 4 

กลุ่มธุรกิจ CPET ก าลงัเขา้สู่ช่วงท่ีอ่อนตวัตามฤดูกาลในไตรมาสท่ี 4 อยา่งไรก็ตาม คาดว่าทวีปเอเชียและอเมริกาจะมีผลการด าเนินงานท่ี

คงท่ี ทวีปยโุรปจะยงัคงเผชิญแรงกดดนัดา้นอุปสงคแ์ละอตัราก าไรจากสถานการณ์พลงังานท่ีผนัผวน 

กลุ่มธุรกิจ Integrated Intermediates จะยงัคงเห็นอตัราก าไร MTBE ท่ีดี แต่อตัราก าไร MEG จะยงัคงอ่อนแอ ตน้ทุนอีเทนเร่ิมลดลงซ่ึง

เป็นประโยชน์ต่ออตัราก าไรของเอทิลีน อยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรยงัคงต ่ากว่าระดบัการลงทุนต่อ บริษทัก าลงัปรับอตัราก าลงัการผลิตให้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจ downstream บริษทัคาดว่าอุปสงค์ของ surfactants จะยงัคงแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ืองพร้อมด้วยกลุ่มผลิตภณัฑ์ใหม่  

Oleochemicals การควบรวมกิจการ Oxiteno เข้ากับธุรกิจ IOD ของบริษทัเป็นไปอย่างราบร่ืน ฝ่ายบริหารจึงมีความมั่นใจท่ีจะรับรู้ 

synergies ท่ีระบุไวต้ลอดปีหนา้ 

กลุ่มธุรกิจ Lifestyle fibers จะประสบกบัความอ่อนตวัดา้นอุปสงคแ์ละอตัราก าไรอย่างต่อเน่ือง จากการล็อกดาวน์อย่างต่อเน่ืองของ

ประเทศจีน กลุ่มธุรกิจ Mobility และ Hygiene fibers คาดว่าจะมีปริมาณการขายคงท่ี 

Portfolio Evolution 

บริษทัมีแพลตฟอร์มธุรกิจท่ีมีความผนัผวนต่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาคนอ้ยกว่า (เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีอื่นๆ) 

เน่ืองจากปัจจยัท่ีท าให้แตกต่างหลกั 3 ประการ: 

1 - ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ 

การท่ีบริษทัมีฐานการผลิตใน 35 ประเทศท่ีกระจายตวัอยู่ทัว่ทั้ง 3 ภูมิภาค ช่วยบรรเทาผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ีผนัผวนมากขึ้น

เร่ือยๆ นอกจากน้ี การท่ีบริษทัมีความสามารถในการจดัหาห่วงโซ่อุปทานท่ีส้ันลงและการให้บริการจากสถานท่ีต่างๆ น ามาซ่ึงความ

ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้ 

2 - แหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้หลายหลาย 



 

4 

 

พอร์ตโฟลิโอของบริษทัซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจท่ีแขง็แกร่ง 3 กลุ่มและ 10 ประเภทธุรกิจ ท าหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัความเส่ียงท่ีส าคญั

ต่อการเปล่ียนแปลง ความหลากหลายของธุรกิจเป็นตัวสนบัสนุนให้บริษทัแข็งแกร่งขึ้น บริษทัสร้างพอร์ตโฟลิโอท่ีสมดุลมากขึ้นและ

ก าลงัสร้างโอกาสเพ่ิมเติมส าหรับการเติบโตโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มธุรกิจ downstream จ าพวกผลิตภณัฑเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยัและสุขอนามยั

ส่วนบุคคล และบรรจุภณัฑอ์าหาร 

3 - ตลาดปลายทางท่ีน่าดึงดูด 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทักว่า 70% ตอบสนองความต้องการในการใช้งานในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค เช่น บรรจุภณัฑ์อาหารและ

เคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยัและสุขอนามยัส่วนบุคคล และสารเคมีเพื่อการเกษตร ตลาดปลายทางเหล่าน้ีไม่เพียงแต่มีอุปสงคท่ี์ไม่

ยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยงัมีอตัราการเติบโตท่ีน่าดึงดูดซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีสูงขึ้น เช่น ดา้นความปลอดภยัและดา้น

สุขอนามยั 

ผลลพัธ์ของการผสมผสานความสามารถน้ีคือความยืดหยุ่นของรายไดโ้ดยรวม พอร์ตโฟลิโอปัจจุบนัของบริษทัมีความผนัแปรร้อยละ 

20 ใน EBITDA ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาบนพ้ืนฐาน Proforma และ Core EBITDA เฉล่ียโดยรวมท่ี 130 เหรียญสหรัฐต่อตนั หากไม่รวมปี 

2563 ความผนัแปรน้ีจะเหลือร้อยละ 14 (รับรู้ Core EBITDA โดยรวมเฉล่ียท่ี 140 เหรียญสหรัฐต่อตนั) บริษทัพยายามท่ีจะยกระดบั

คุณภาพรายไดใ้นทุกยคุของการเติบโต 

นอกเหนือจากวิวฒันาการแพลตฟอร์มของบริษทั บริษทัยงัเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ

รองรับองค์กรในอนาคต รวมถึงการลงทุนใน SAP S4 HANA ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม ERP ส่วนกลางแบบบูรณาการ การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างานอยา่งต่อเน่ืองผา่น Project Olympus และ 6 หน่วยงานใหม่ขององคก์รเพื่อสนบัสนุนการเป็นผูน้ าทางธุรกิจของ

บริษทัน าทางไปสู่ความทา้ทายในอนาคต 
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ความแข็งแกร่งขององค์กร  

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนปรับตวัดีขึ้นจาก 1.21 เท่า เม่ือตน้ปีเป็น 1.1 เท่าในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 หลงัจากรายจ่ายฝ่ายทุนมูลค่า 2,055 

ลา้นเหรียญสหรัฐและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น 389 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัมีสภาพคล่องท่ีแข็งแกร่งโดยมีเงินสดและเงินสด

ภายใตก้ารบริหารบวกกบัวงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้จ านวน 2.60 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ  

การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐไม่เพียงแต่ลดตน้ทุนคงท่ีของบริษทัในระบบเศรษฐกิจท่ีเผชิญกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวั แต่ยงัท าให้ส่วนทุน

ในงบดุลดีขึ้นจากก าไรจากการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ (สุทธิจากการป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสดและ

อื่นๆ) จ านวน 205 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565  

หน้ีสินรวมร้อยละ 62 ของบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงช่วยลดผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต เงินทุนท่ีเช่ือมโยงกบั

ธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืนเป็นโอกาสของบริษทั โดยปัจจุบนัร้อยละ 18 ของภาระหน้ีสินรวมเป็นหน้ีสินท่ีเช่ือมโยงกบัการด าเนินงานด้าน

ความยัง่ยืน ซ่ึงเป็นการกระจายแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งท่ีมีช่ือเสียง 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 จ าแนกตาม 3 กลุ่มธุรกจิของบริษัท:  

ธุรกจิ Combined PET (CPET) 

กลุ่มธุรกิจ CPET รายงาน Core EBITDA ท่ี 327 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 เม่ือเทียบปีต่อปี และลดลง

ร้อยละ 24 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และรายงาน Reported EBITDA ท่ี 219 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 

ปริมาณการขายลดลงเล็กนอ้ยในไตรมาสน้ีเน่ืองจากการลดลงของอตัราการผลิตซ่ึงเป็นผลมาจากอุปสงคท่ี์ลดลงในทวีปยโุรป ปริมาณ

การขายในทวีปเอเชียและอเมริกายงัคงแขง็แกร่ง 

ราคาพลงังานท่ีสูงขึ้นส่งผลกระทบทางลบต่อตน้ทุนผนัแปรของบริษทัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในทวีปยโุรป ในส่วนของอตัราก าไรคงท่ียงัคง

แขง็แกร่งโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 เม่ือเทียบปีต่อปี แต่ลดลงร้อยละ 18 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาสซ่ึงเป็นไปตามวฏั

จกัรของธุรกิจ 

EBITDA ของกลุ่ม Specialty chemicals เพ่ิมขึ้นร้อยละ 73 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส เน่ืองจากการกลบัเขา้สู่สภาวะปกติของตน้ทุน

วตัถุดิบ เช่น ราคาของ MX  
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ธุรกจิ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) 

ธุรกิจ IOD รายงาน Core EBITDA จ านวน 218 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 82 เม่ือเทียบปีต่อปีและลดลงร้อยละ 16 เม่ือเทียบไตร

มาสต่อไตรมาส กลุ่มธุรกิจน้ีรายงาน Reported EBITDA จ านวน 209 ลา้นเหรียญสหรัฐ ปริมาณการขายโดยรวมใกลเ้คียงกบัไตรมาส

ก่อน 

ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทัไดมี้การจดักลุ่มธุรกิจ IOD 

เ ป็ น  2 ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ คื อ  Integrated Intermediates แ ล ะ 

Integrated Downstream เน่ืองจากบริษทัไม่ใช่ผูข้ายเอทิลีน 

แต่เป็นผูซ้ื้อสุทธิ จึงแสดงธุรกิจแบบบูรณาการภายหลงัการ

เร่ิมด าเนินงานของ IVOL ซ่ึงท าให้เรามีการบริโภคเอทิลีน

จากการผลิตภายในร้อยละ 80 

กลุ่มธุรกิจ Integrated Intermediates  

กลุ่มธุรกิจน้ีประกอบไปดว้ย Integrated EG และ MTBE ซ่ึง

รายงาน Core EBITDA จ านวน 24 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตร

มาสท่ี 3 ปี 2565 ลดลงจาก 109 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาส

ท่ี 2 ปี 2565   

อตัราก าไรของ ethylene ยงัคงอ่อนตวัอย่างต่อเน่ืองจากตน้ทุนอีเทนท่ีสูงขึ้นในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 (จาก 360 เหรียญสหรัฐต่อตนั ใน

ไตรมาส 2 ปี 2565 เป็น 342 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565) ซ่ึงส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานของ Integrated 

MEG ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 อตัราก าไรมาตรฐานของ Integrated MEG ในทวีปเอเชียยงัคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนโยบาย zero 

COVID และนโยบายลอ็กดาวน์ของประเทศจีนท าให้อุปสงคข์อง downstream polyester ลดลง 

อตัราก าไรของ MTBE เร่ิมกลบัสู่ระดบัปกติในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 หลงัจากระดบัสูงสุดในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ท่ีมีอุปสงคข์องน ้ ามนั

เบนซินสูง 

กลุ่มธุรกิจ Integrated Downstream 

กลุ่มธุรกิจน้ีรายงาน Core EBITDA ท่ี 194 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เพ่ิมขึ้นจาก 150 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 2 ปี 

2565 การรวมธุรกิจ Oxiteno ท่ีประสบความส าเร็จช่วยเพ่ิมผลก าไรของกลุ่มธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั มี Core EBITDA ในไตรมาสท่ี 3 ปี 

2565 จ านวน 99 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัจากอตัราก าไรท่ีแขง็แกร่งในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

การควบรวม Oxiteno ท าให้บริษทัสามารถเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม downstream surfactant พร้อมทั้งยงัสร้างความแตกต่างใน

เร่ืองของการใชส้ารตั้งตน้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การท างานร่วมกนัท าให้บริษทักา้วไปขา้งหนา้ พร้อมดว้ยโอกาสท่ีน่าต่ืนเตน้ในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายและแกปั้ญหาคอขวดท่ีโรงงาน Pasadena และ Dayton ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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อุปสงคข์อง Downstream ในกลุ่มของสินคา้เพื่อท่ีอยูอ่าศยัและสุขอนามยัส่วนบุคคล และสารเคมีเพื่อการเกษตร ยงัคงแขง็แกร่งดว้ยการ

ริเร่ิมดา้นราคาท่ีเป็นเลิศซ่ึงให้ผลลพัธ์ท่ีดี ราคาน ้ ามนัท่ีสูงท าให้กิจกรรมการผลิตและการขุดเจาะแหล่งน ้ ามนัปรับตวัดีขึ้น เป็นปัจจยั

สนบัสนุนตลาดน ้ามนัและก๊าซ ช่วยเพ่ิมการขายของ surfactant และ EOA นอกจากพ้ืนฐานโครงสร้างธุรกิจท่ีดี บริษทัยงัเลง็เห็นถึงก าไร

จากการส่งผา่นราคาท่ีล่าชา้จากผลิตภณัฑ ์Oleochemicals ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 อีกดว้ย 

ธุรกจิ Fibers 

กลุ่มธุรกิจ Fibers รายงาน Core EBITDA จ านวน 49 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 เม่ือเทียบปีต่อปี และ

ลดลงร้อยละ 11 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และรายงาน Reported EBITDA จ านวน 71 ลา้นเหรียญสหรัฐ ปริมาณการขายโดยรวม

ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส 

กลุ่มธุรกิจ Lifestyle fibers รายงาน Core EBITDA ท่ีลดลง โดยมีสาเหตุจากตลาดในประเทศจีนท่ีมีความอ่อนตวัลงและการมีปริมาณ

สินคา้คงเหลือสูงท่ามกลางนโยบายลอ็กดาวน์จากการระบาดของ COVID ในทวีบยโุรป ตน้ทุนสาธารณูปโภคท่ีสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ

ผลการด าเนินงาน  

กลุ่มธุรกิจ Hygiene fibers รายงาน Core EBITDA ท่ีสูงขึ้นจากก าไรจากการส่งผา่นราคาเน่ืองจากการลดลงของราคา polypropylene ใน

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2565  อุปสงคไ์ดก้ลบัเขา้สู่สภาวะปกติเน่ืองจากสถานการณ์ COVID ท่ีผอ่นคลายมากขึ้นแต่ยงัคงสูงกว่าช่วงก่อนเกิดการ

แพร่ระบาด 

กลุ่มธุรกิจ Mobility fibers  ได้รับผลกระทบจากปริมาณการขายท่ีลดลงในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 สอดคล้องกับธุรกิจในทวีปยุโรปท่ี
ปรับตวัลดลงตามฤดูกาลและตน้ทุนสาธารณูปโภคท่ีสูงขึ้น คณะผูบ้ริหารมีการจดัการราคาอยา่งรวดเร็วในสถานการณ์ท่ีผนัผวน อุปสงค์
ส าหรับการเปล่ียนยางในรถยนตย์งัคงทรงตวั 
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ค านิยามของกลุ่มธุรกจิ 

บริษทัจดักลุ่มประเภทธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ จุดประสงคข์องส่วนน้ีเพื่อแสดงผลประกอบการแยกตาม

ประเภทธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม 

Combined PET 

Integrated PET ห่วงโซ่มูลค่า PET  
PX (Paraxylene), PTA (Purified terephthalic acid), PET 
(Polyethylene terephthalate) และธุรกิจรีไซเคิล 

Specialty Chemicals ได้แก่ Specialty PET – ผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่เกี่ยวเนื่อง(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 ขวดและบรรจุภัณฑ์ประเภท 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  เส้นใยโพลีเอสเตอร์, เส้นใยเรยอน, เส้นใยไนลอน, Polypropylene, วัสดุ
ผสม และเส้นใยขนสัตว์ท่ีมีคุณภาพสูง, ส าหรับการบริโภค 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 
4ปริมาณการผลิตไม่รวม PX และ ethylene เน่ืองจาก captive 
5ในปี 2564 บริษทัปรับปรุงก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี และเงินลงทุนในสินทรัพยข์อง IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต ้EBITDA  
6อตัราก าลงัการผลิต ไม่รวมก าลงัการผลิตและปริมาณการผลิตของ Oxiteno เน่ืองจากก าลงัการผลิตทั้งหมดไม่พร้อมส าหรับการผลิตในเวลาเดียวกนัเน่ืองจากลกัษณะการท างาน 

  

ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2565 

 

 

ไตรมาสที่ 2 

ปี 2565 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 

 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2565 

(เปรียบเทียบ) 

QoQ% 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2565 

(เปรียบเทียบ) 

YoY% 
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)4 3.82 3.83 3.73 (0)% 2% 
Combined PET 2.66 2.67 2.69 (0)% (1)% 
Integrated Oxides and Derivatives 0.75 0.75 0.64 1% 18% 
Fibers 0.40 0.42 0.41 (3)% (2)% 
อัตราก าลังการผลิต (%)6 82% 83% 85% (2)% (4)% 
Combined PET 84% 85% 85% (1)% (2)% 
Integrated Oxides and Derivatives6 83% 84% 95% 0% (12)% 
Fibers 71% 74% 74% (5)% (5)% 
รายได้จากการขายรวม1,2 4,896 5,451 3,867 (10)% 27% 
Combined PET 2,974 3,311 2,418 (10)% 23% 
Integrated Oxides and Derivatives 1,185 1,393 703 (15)% 69% 
Fibers 950 985 910 (4)% 4% 
Core EBITDA3,5 606 758 437 (20)% 39% 
Combined PET 327 431 258 (24)% 27% 
Integrated Oxides and Derivatives5 218 259 120 (16)% 82% 
Fibers 49 55 49 (11)% 2% 
Core EBITDA  Margin (%)5 12% 14% 11% (2) 1 
Combined PET 11% 13% 11% (2) 0 
Integrated Oxides and Derivatives5 18% 19% 17% (0) 1 
Fibers 5% 6% 5% (0) (0) 
Core ROCE (%)5 14.8% 20.2% 12.2% (5) 3 
Combined PET 22.5% 32.4% 18.1% (10) 4 
Integrated Oxides and Derivatives5 13.9% 17.3% 11.3% (3) 3 
Fibers 2.0% 3.0% 1.5% (1) 0 
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แผนงานรายจ่ายฝ่ายทุน 

บริษทัคาดว่าฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษทัจะยงัคงความแขง็แกร่งและเพียงพอต่อการลงทนุ

ตามแผนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเติบโตในอนาคต 

ตารางท่ี 3  โครงการล่าสุดและแผนการเติบโตของธุรกจิรีไซเคิล 

  

โครงการ กลุ่มธุรกิจ ปีที่คาดว่าจะเสร็จส้ิน ก าลังการผลิตติดตั้ง 
(พันตัน) 

อัตราก าไรและ
ผลตอบแทน 

รายจ่ายฝ่ายทุน 
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

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 
 

ก่อนปี 2568 
PET: 367 พนัตนัต่อปี 
PTA: 433 พนัตนัต่อปี 

IRR  
สองหลกั 

ใชจ่้าย ~300  
ลา้นเหรียญสหรัฐ 

Recycling 
projects 

PET recycling อยูร่ะหว่างด าเนินงาน 
2568: ~750 พนัตนัต่อปี 
2573: ~1.5 ลา้นตนัต่อปี 

ROCE 13-15% 
ปี 2568 : ~1.5  

พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
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การคาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกิจ  

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 าคญัอื่นๆท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้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 าไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Core EBITDA) คือ ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
ปรับปรุงดว้ยรายการพิเศษค่าใชจ้่าย/(รายได)้สุทธิ และรายการขาดทุน/(ก าไร)จากสินคา้คงเหลือ  

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

รายการก าไร/ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ เกิดจากราคาของวตัถุดิบและสินคา้คงเหลือท่ีเปล่ียนแปลงจากส้ินงวดท่ีแลว้จนถึงส้ินงวดปัจจุบนั ก าไรในสินคา้คงเหลือจะท าให้
ตน้ทุนขายลดลง และขาดทุนจากสินคา้คงเหลือจะท าให้ตน้ทุนขายเพิ่มขึ้น  

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

การเติบโตจากภายใน ค านวณจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณการผลิตของผลิตภณัฑใ์นเกณฑท่ี์เปรียบเทียบได ้

ข้อสังเกต / ข้อจ ากัดความรับผิดชอบ 

บริษทัเสนอแนะให้นกัลงทุนควรอ่านรายงานค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการควบคู่กบังบการเงินเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเขา้ใจไดม้ากขึ้น 

ขอ้มูลทางการเงินรวมภายหลงัการตดัรายการระหว่างกนัในบริษทัในกลุ่ม (หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจ) ท าให้อาจไม่เท่ากบัยอดรวมของแต่ละส่วนธุรกิจ 

ธุรกิจห่วงโซ่มูลค่าของโพลีเอสเตอร์ โดยทัว่ไปมีการซ้ือขายในรูปดอลลาร์สหรัฐ ดงันั้นบริษทัจึงน าเสนอขอ้มูลโดยการแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษทัจดัท ารายงาน
ทางการเงินในรูปเงินบาท รายงานทางการเงินในรูปแบบเงินบาทน้ีมีการแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียและอตัราปิดขึ้นอยูก่บัประเภทของรายการ  

บริษทัไดแ้สดงบทวิเคราะห์ใน MD&A โดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ เน่ืองจากบริษทัเช่ือว่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐสามารถอธิบายไดช้ดัเจนกว่า อย่างไรก็ตามไดม้ีการแสดง
ตวัเลขในสกุลเงินไทยบาทในส่วนหน่ึง ทั้งน้ีผูอ่้านควรยึดตามสกุลเงินไทยบาทเป็นหลกั  

ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการไดม้ีการปรับปรุงรายการท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้นเป็นปกติ ส าหรับ Lake Charles cracker, Louisiana Ethylene Cracker (IVOL) ซ่ึงไม่มีการ
ด าเนินงานในระหว่างปีปฏิทิน 2564 โดยปรับปรุงรายการทุกปีจนถึงปี 2564 ดงันั้นเพื่อให้การประเมินและวิเคราะห์สินทรัพยก์ารด าเนินงานของบริษทัมีความเป็นธรรม ทีม
ผูบ้ริหารจึงเห็นว่าเป็นการเหมาะสมท่ีจะปรับปรุงก าไรขาดทุนของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต ้EBITDA โดยไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัส าหรับงวดที่ผ่านมา รายงาน
และบทวิเคราะห์น้ีไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวแลว้ โดยตารางในภาคผนวกไดม้ีการแสดงการกระทบยอด/การปรับปรุงในงบก าไรขาดทุน  
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ตารางท่ี 4 งบกระแสเงินสด 

ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2565 

ไตรมาสที่ 2 

ปี 2565 

ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 

ข้อสังเกต 

ก าไรหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 208 593 197  
บวก : ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 23 42 9  
บวก : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 185 186 171  
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ 73 61 53  
บวก : ภาษีเงินได/้(รายได)้ 22 128 50  
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 8 0  
หกั : การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามมาตรฐานบญัชี (TFRS 9)  (0) 3 2  
บวก : (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (3) (3) 3  
บวก : รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการผลประโยชน์, รายการท่ียงัไม่รับรู้, 
ส่วนส่วนแบ่งจากกิจการร่วมทุน, ส ารองจ่าย และอื่นๆ 2 14 7 

 

บวก : การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากการด าเนินงาน (135) (57) (183)  
(ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ 118 (195) (60) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (254) 137 (123) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

หกั : ภาษีจ่าย (95) (74) (19)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 279 901 290  
รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการขยายก าลงัการผลิตและการลงทุนใหม่1 (137) (1,030) (77)  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิส าหรับเขา้ซ้ือ/ขายสินทรัพย ์ (43) (477) -  
รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการบ ารุงรักษา (80) (137) (96)  

กระแสเงินสดหลังการใช้จ่ายตามกลยุทธ์ 19 (743) 117  
ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ3 (45) (77) (30)  
เงินปันผลจ่ายและดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (70) (114) (52)  
(เพ่ิมขึน้) ลดลงในหนี้สินสุทธิตามเกณฑ์เงินสด2 (97) (934) 35  
การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในหน้ีสินสุทธิ  
(การป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพย)์ 152 127 117  
(เพ่ิมขึน้) ลดลงในหนี้สินสุทธิตามงบแสดงฐานะการเงินรวม 55 (807) 153  

*ยอดรวมของรายการต่างๆอาจจะไม่เท่ากบัผลรวมทั้งหมดเน่ืองจากการปัดเศษทศนิยม 
1รวมรายไดสุ้ทธิจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์, เงินลงทุนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ๆ และหน้ีสินสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการเขา้ซ้ือกิจการ 
2รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศส้ินงวดและของหน้ีสินสุทธิท่ีเปลี่ยนแปลงไประหว่างงวด ซ่ึงอาจแตกต่างกบัการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของหน้ีสินสุทธิในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน 
3ตน้ทุนทางการเงินในงบกระแสเงินสดอาจแตกต่างจากงบก าไรขาดทุนรายไตรมาสเน่ืองจากการช าระหน้ีบางรายการซ่ึงจ่ายเป็นประจ าทุกปีหรือทุกหกเดือนตามเง่ือนไขของการช าระหน้ี 
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ตารางท่ี 5  โครงสร้างหนีสิ้น 
ลา้นเหรียญสหรัฐ  (ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน) 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

หนี้สินรวม 7,446 6,709 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้น 996 796 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current portion) 776 342 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current portion) 199 233 
เงินกูย้ืมระยะยาว (Non-current portion) 3,396 3,279 
หุ้นกู ้(Non-current portion) 2,080 2,059 

เงินสด และเงินสดภายใต้การบริหาร 795 493 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 785 485 
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินให้กูยื้ม 10 8 
หนี้สินสุทธิ 6,651 6,216 

หน้ีสินส าหรับโครงการท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินงาน2 (Project Debt) 1,227 1,940 
หนี้สินจากการด าเนินงานสุทธิ1 5,423 4,276 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (เท่า)  1.10 1.21 
อตัราส่วนหน้ีสินจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า)2 0.90 0.84 
หน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (%) 62% 68% 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย TRIS  AA- AA- 
สภาพคล่อง (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 2.6 2.0 

1หน้ีสินในการด าเนินงานสุทธิ ซ่ึงไม่รวมหน้ีสินของโครงการลงทุนท่ียงัไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ละก าไรแก่กิจการ 
2ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัปรับปรุงเงินลงทุนในสินทรัพยข์อง IVOL เป็นหน้ีสินส าหรับโครงการท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินงาน ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
IVOL เร่ิมด าเนินงานตามปกติ 

รูปภาพท่ี 1 แสดงการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  

 

1รวมหน้ีสินจากโครงการต่างๆซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินงานและยงัไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ก่กิจการ ณ ปัจจุบนั  
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ตารางท่ี 6 งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ ไตรมาสที่ 3 
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 2  
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

รายงานทางการเงิน    
รายไดจ้ากการขาย 4,896 5,451 3,867 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 15 8 - 
รายไดอ่ื้น 53 117 18 
รายได้รวม 4,964 5,576 3,884 
ตน้ทุนขายสินคา้ 4,178 4,215 3,208 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่าย 255 303 225 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 200 218 140 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 8 0 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของฝ่ายบริหาร 4 4 2 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ - - 1 
ค่าใช้จ่ายรวม 4,639 4,749 3,576 
ก าไรจากการด าเนินงาน 326 827 308 
ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ (73) (61) (53) 
การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า(สุทธิ)ตามมาตรฐานทางบญัชี (TFRS 9) 0 (3) (2) 
หกั : ส่วนแบ่ง(ก าไร)/ขาดทุนจากกิจการร่วมทุน (1) (0) 2 
ก าไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้/(รายได้) 252 763 255 
ภาษีเงินได/้(รายได)้ 22 128 50 
ก าไร/(ขาดทุน) ส าหรับงวด 230 635 206 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 23 42 9 
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 (Net profit after Tax and NCI) 208 593 197 
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ตารางท่ี 7 การค านวณ Core EBITDA (ล้านเหรียญสหรัฐ) 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ ไตรมาสที่ 3 

ปี 2565 
ไตรมาสที่ 2  

ปี 2565 
ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 
ข้อสังเกต 

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
(Net profit after Tax and NCI) 208 593 197 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 185 186 171 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ 73 61 53 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 

หกั : ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน)จากกิจการร่วมทุน 1 0 (2) งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 23 42 9 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ภาษีเงินได/้(รายได)้ 22 128 50 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย(EBITDA) 511 1,010 478  
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 8 0 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  (3) (3) 3 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หกั : รายไดจ้ากเงินประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30) (64) 0 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

  บวก : ค่าใชจ้่ายจากการเขา้ซ้ือกิจการ และค่าใชจ้่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน 2 2 2 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัธรรมชาติ 
(เหตุการณ์ Polar Vortex, พายเุฮอริเคน, ฟ้าผ่า) - 0 0 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : ผลการด าเนินงานของ Lakes Charles cracker (IVOL)  - - 11 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : รายการพิเศษอื่น (รายได)้ / ค่าใชจ้่าย 
(เป็นรายไดใ้นงวดก่อนของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 7 (2) 3 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : ค่าเส่ือมราคาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรายการพิเศษ (0) (0) (0) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : (ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ 118 (195) (60) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
= ก าไรหลักก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  
(Core EBITDA) 606 758 437  

ตารางท่ี 8 การค านวณก าไรหลกัสุทธิ (Core net profit) (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ ไตรมาสที่ 3 
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 2  
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

ข้อสังเกต 

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
(Net profit after Tax and NCI) 208 593 197 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 8 0 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  (3) (3) 3 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หกั : รายไดจ้ากเงินประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30) (64) 0 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ค่าใชจ้่ายจากการเขา้ซ้ือกิจการ และค่าใชจ้่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน 2 2 2 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัธรรมชาติ 
(เหตุการณ์ Polar Vortex, พายเุฮอริเคน, ฟ้าผ่า) - 0 0 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : ผลการด าเนินงานของ Lakes Charles cracker (IVOL)  - - 21 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : รายการพิเศษอื่น (รายได)้ / ค่าใชจ้่าย 
(เป็นรายไดใ้นงวดก่อนของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 7 (2) 3 

 
การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

หกั : (ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ 118 (195) (60) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัก าไร/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ (24) 46 14 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 

= ก าไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
(Core Net Profit after Tax and NCI ) 280 386 180  
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ตารางท่ี 9 งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท (ล้านบาท) 

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 2 
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

รายงานทางการเงิน    

รายไดจ้ากการขาย 178,782 186,741 126,892 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 537 262 - 

รายไดอ่ื้น 1,965 3,976 624 

รายได้รวม 181,283 190,979 127,516 

ตน้ทุนขายสินคา้ 151,832 144,414 105,150 

ตน้ทุนการจดัจ าหน่าย 9,364 10,403 7,391 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,273 7,472 4,625 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  43 287 10 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของฝ่ายบริหาร 150 120 81 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ - - 23 

ค่าใช้จ่ายรวม 168,663 162,696 117,279 

ก าไรจากการด าเนินงาน 12,620 28,283 10,237 

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ  (2,646) (2,079) (1,752) 

การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า(สุทธิ)ตามมาตรฐานทางบญัชี (TFRS 9)  6  (87) (55) 

หกั : ส่วนแบ่ง(ก าไร)/ขาดทุนจากกิจการร่วมทุน  (22) 0 59 

ก าไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้/(รายได้)  9,958  26,118 8,489 

ภาษีเงินได/้(รายได)้  958  4,381 1,642 

ก าไร/(ขาดทุน) ส าหรับงวด  9,000  21,737 6,848 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  863  1,459 300 

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Net profit after Tax and NCI)  8,137  20,278 6,548 

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (PERP)  (189) (187) (189) 

ก าไรสุทธิหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและ 

ดอกเบีย้จ่ายส าหรับหุ้นกู้ (Net profit/(loss)  after NCI & PERP interest)  7,948  20,091 6,359 

จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 5,615 5,615 5,615 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.42 3.58 1.13 

ก าไรหลักต่อหุ้น (บาท) 1 1.81 2.32 1.02 

1ในปี 2564 บริษทัปรับปรุงก าไรขาดทุนของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต ้EBITDA  
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ตารางท่ี 10 การค านวณ Core EBITDA (ล้านบาท) 
หน่วย : ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 

ปี 2565 
ไตรมาสที่ 2  
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 

ข้อสังเกต 

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
(Net profit after Tax and NCI)  8,137  20,278 6,548 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  6,722  6,389 5,634 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสุทธิ  2,646  2,079 1,752 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หกั : ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน)จากกิจการร่วมทุน  22  (0) (59) งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ  863  1,459 300 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ภาษีเงินได/้(รายได)้  958  4,381 1,642 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย(EBITDA)  19,349  34,585 15,817  
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  43 287 10 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  (99) (100) 102 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หกั : รายไดจ้ากเงินประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,111) (2,151) (5) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ค่าใชจ้่ายจากการเขา้ซ้ือกิจการ และค่าใชจ้่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน 76 81 70 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัธรรมชาติ 
(เหตุการณ ์Polar Vortex, พายเุฮอริเคน, ฟ้าผ่า) 0 1 31 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : ผลการด าเนินงานของ Lakes Charles cracker (IVOL)  - - 368 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : รายการพิเศษอื่น (รายได)้ / ค่าใชจ้่าย 
(เป็นรายไดใ้นงวดก่อนของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 251 (61) 56 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : ค่าเส่ือมราคาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรายการพิเศษ (0) (0) (0) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : (ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ 3,795 (6,657) (2,047) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
= ก าไรหลักก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  
(Core EBITDA) 22,303 25,984 14,402 

 

ตารางท่ี 11 การค านวณก าไรหลกัสุทธิ (Core net profit) (ล้านบาท) 
หน่วย : ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 

ปี 2565 
ไตรมาสที่ 2  

ปี 2565 
ไตรมาสที่ 3 

ปี 2564 
ข้อสังเกต 

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
(Net profit after Tax and NCI) 8,137 20,278 6,548 งบก าไรขาดทุนรวมในงบการเงิน 
บวก : ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  43 287 10 งบก าไรขาดทุนรวม/งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
บวก : ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  (99) (100) 102 งบกระแสเงินสดรวมในงบการเงิน 
หกั : รายไดจ้ากเงินประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,111) (2,151) (5) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ค่าใชจ้่ายจากการเขา้ซ้ือกิจการ และค่าใชจ้่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน 76 81 70 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : รายการพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัธรรมชาติ 
(เหตุการณ ์Polar Vortex, พายเุฮอริเคน, ฟ้าผ่า) 0 1 31 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : ผลการด าเนินงานของ Lakes Charles cracker (IVOL)  - - 689 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : รายการพิเศษอื่น (รายได)้ / ค่าใชจ้่าย  
(เป็นรายไดใ้นงวดก่อนของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 251 (61) 56 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
หกั : (ก าไร)/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ 3,795 (6,657) (2,047) การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
บวก : ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัก าไร/ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือ (751) 1,554 475 การจดัประเภทโดยฝ่ายบริหาร 
= ก าไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
(Core Net Profit after Tax and NCI ) 10,341 13,232 5,929  
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ตารางท่ี 12 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท 

หน่วย : ลา้นบาท 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  30,116  16,456 
ลูกหน้ีการคา้  78,950  53,172 
สินคา้คงเหลือ  134,439  88,979 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  28,204  18,252 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  271,708  176,859 
เงินลงทุน  3,976  3,489 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  350,299  291,677 
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์(ROU)   12,162  11,450 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  57,002  51,280 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  5,946  2,657 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  13,771  4,416 

รวมสินทรัพย์  714,864  541,828 
 

หนี้สิน   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้น  37,760  26,619 
เจา้หน้ีการคา้  123,699  90,876 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  27,307  9,588 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  7,527  7,784 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2,099  1,831 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  35,079  24,423 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  233,471  161,121 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  120,442  101,076 
หุ้นกู ้  78,828  68,817 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  8,284  8,512 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  24,797  19,903 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  19,563  11,397 

รวมหนี้สิน  485,385  370,825 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้  5,615  5,615 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  60,331  60,331 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและส ารองอ่ืนๆ  130,812  77,918 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  196,758  143,864 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน  14,905  14,905 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  211,663  158,769 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  17,816  12,235 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  229,479  171,003 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  714,864  541,828 
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