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บทสรปุผู้บริหาร  

สรปุผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 

หน่วย: ล้านบาท 
Q2/2561 

 
Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ   6M2561 6M2562 YoY 

รายได้รวม 45,558 45,535 48,326 6% 6%   89,783  93,861  5% 

Accounting EBITDA 3,335 1,959 2,189 -34% 12%   6,358  4,147  -35% 

กลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และการคา้น ้ามนั 1/ 1,929 517 650 -66% 26%  3,208  1,167  -64% 

กลุ่มธุรกจิตลาด 2/ 509 610 630 24% 3%  1,244  1,240  -0.3% 

กลุ่มธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 3/ 762 737 721 -5% -2%  1,457  1,458  0.1% 

กลุ่มธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ 4/ 171 194 136 -21% -30%  473  330  -30% 

กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาต ิ 5/ 36 (23) 145 298% 726%  104  122  18% 

อืน่ๆ  6/ (72) (76) (94) -29% -23%  (128) (170) -33% 

ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 985 214 528 -46% 147%   2,153  742  -66% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.72 0.16 0.38       1.56 0.54   

หมำยเหตุ:  1/ หมำยถงึ ธุรกจิโรงกลัน่ของบรษิทั บำงจำกฯ บรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
               2/ หมำยถงึ ธุรกจิกำรตลำดของบรษิทั บำงจำกฯ บรษิทั บำงจำกกรนีเนท จ ำกดั และบรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
               3/ หมำยถงึ ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำของบรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 4/ หมำยถงึ ธรุกจิผลติภณัฑช์วีภำพของบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 5/ หมำยถงึ ธรุกจิทรพัยำกรธรรมชำตขิอง กลุม่ NIDO Pretoleum Pty. Ltd., BCP Energy International Pte. Ltd., BCP Innovation Pte. Ltd., BCPR Co., Ltd. 

และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 6/ หมำยถงึ รำยกำรอื่นๆ และรำยกำรระหวำ่งกนั 
 7/ งบกำรเงนิไตรมำส 2 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 
 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษ ัท บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
(“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 93,861 ลำ้นบำท (+5% YoY) ม ีEBITDA 4,147 ลำ้นบำท 
(-35% YoY) และมกี ำไรสทุธ ิ1,070 ลำ้นบำท โดยเป็นก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 742 ล้ำนบำท (-66% YoY) คดิเป็นก ำไร
ต่อหุ้น 0.54 บำท  

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 48,326 ลำ้นบำท 
(+6%YoY, +6% QoQ) ม ีEBITDA 2,189 ล้ำนบำท (-34% YoY, +12% QoQ) และมกี ำไรสุทธ ิ675 ล้ำนบำท โดยเป็นก ำไร
สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 528 ล้ำนบำท (-46% YoY, +147% QoQ) คดิเป็นก ำไรต่อหุ้น 0.38 บำท โดยมผีลกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละกลุ่มธุรกจิดงันี้  

ผลกำรด ำเนินงำนใน กลุ่มธุรกิจโรงกลัน่และกำรค้ำน ้ ำมนั ยงัคงได้รบัผลกระทบจำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัส ำเรจ็รูป
และน ้ำมนัดบิอำ้งองิในผลติภณัฑส์่วนใหญ่ปรบัตวัลดลง  จำกกำรทีอุ่ปทำนน ้ำมนัส ำเรจ็รูปอยู่ในภำวะลน้ตลำดและมคีวำมวติก
กงัวลเกี่ยวกบัสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรฐัฯกบัจนี โดยเฉพำะส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ -ดูไบ (UNL95/DB) ส่วนต่ำงรำคำ
น ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี)-ดไูบ (IK/DB) และสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดูไบ (GO/DB) สง่ผลใหธุ้รกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่พืน้ฐำนปรบั
ลดลงเมื่อเทยีบกบั Q2/2561 แต่ปรบัตวัดขีึน้เลก็น้อยจำกไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกในไตรมำสนี้ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-
ดูไบ (UNL95/DB) ปรบัตวัดขีึน้ อกีทัง้โรงกลัน่สำมำรถใช้ก ำลงักำรผลติได้อย่ำงปกติต่อเนื่อง โดยมอีตัรำก ำลงักำรผลติเฉลีย่  
112.67 พนับำรเ์รลต่อวนั  ทัง้นี้จำกสถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกทีผ่นัผวนในไตรมำสนี้ โดยรำคำน ้ำมนัดบิดูไบปรบั
เพิม่ขึน้ไปทีร่ะดบัเฉลีย่ 70.95 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลในเดอืนเมษำยนและปรบัลดลงในช่วงกลำงเดอืนพฤษภำคมถงึตน้เดอืน
มถุินำยน โดยรำคำน ้ำมนัดบิดูไบเฉลี่ยเดอืนมถุินำยนอยู่ที่ 61.76 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ท ำให้ธุรกจิโรงกลัน่ม ีInventory 

(ปรบัปรงุใหม)่ 7/ 
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Loss 107 ลำ้นบำท (รวมค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอื LCM 15 ล้ำนบำท) ทัง้นี้ในส่วนของธุรกจิกำรคำ้น ้ำมนัโดยบรษิทั 
BCP Trading จ ำกดั มผีลกำรด ำเนินงำนดขีึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกกำรขยำยธุรกรรมทัง้ดำ้นปรมิำณกำรคำ้และดำ้น
ธุรกรรมกบับรษิทัคู่คำ้ใหม่เพิม่มำกขึน้ แต่ผลด ำเนินงำนลดลงเลก็น้อยจำกไตรมำสก่อนหน้ำ จำกสถำนกำรณ์ควำมตงึเครยีดจำก
สงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัฯกบัจนีสง่ผลกระทบใหต้ลำดมอีุปสงคล์ดลง  

กลุ่มธุรกิจกำรตลำด มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกำรจ ำหน่ำยในส่วนของตลำดค้ำปลีกที่เป็น
ช่องทำงหลกัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้ตำมกลยุทธข์องบรษิทัฯ และกำรทีบ่รษิทัฯ เปิดจ ำหน่ำยน ้ำมนัดเีซล 
B20 สนบัสนุนนโยบำยของกระทรวงพลงังำน บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำผลติภณัฑ ์“ไฮดเีซล B20s” ทีย่กระดบัคุณภำพน ้ำมนัดเีซล B20 
ดว้ยเทคโนโลย ีGreen S เพื่อเพิม่ค่ำซเีทนและท ำควำมสะอำดเครื่องยนต์ไดด้ขี ึน้ ช่วยใหเ้ครื่องยนต์ท ำงำนเตม็สมรรถนะ เป็น
รำยแรกและรำยเดยีวในขณะนี้ พร้อมกบักำรขยำยจ ำนวนสถำนีบรกิำรที่จ ำหน่ำยน ้ำมนัดเีซล B20 ให้ครอบคลุมทุกภูมภิำค 
บริษัทฯ ยงัคงมีส่วนแบ่งกำรตลำดด้ำนปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนีบริกำรอยู่ในอนัดบัที่ 2 (ตำมข้อมูลกรมธุรกิจ
พลงังำน) โดยสว่นแบ่งกำรตลำดสะสมเดอืนมกรำคม - มถุินำยน 2562 อยู่ที ่15.8%  อกีทัง้มกีำรขยำยจ ำนวนสถำนีบรกิำรควบคู่
ไปกบักำรพฒันำและขยำยธุรกจิ Non-Oil อย่ำงต่อเนื่อง โดยมจี ำนวนสถำนีบรกิำรน ้ำมนั ณ สิน้ Q2/2562 ทัง้สิน้ 1,185 สำขำ  
ทัง้นี้ในสว่นของค่ำกำรตลำดสทุธปิรบัเพิม่ขึน้ จำกกำรผลกัดนัสดัสว่นกำรจ ำหน่ำยในตลำดขำยปลกีเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ประกอบกบั
รำคำน ้ำมันดิบปรับลดลงในระหว่ำงไตรมำส ท ำให้รำคำขำยปลีกหน้ำสถำนีบริกำรอยู่ในระดับที่เหมำะสมกับต้นทุนรำคำ
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัส ำเรจ็รปู 

กลุ่มธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดยหลกัมำจำกกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่ น ตำมปัจจยัดำ้นฤดกูำลทีใ่นช่วงไตรมำส 2 ของทุกปี 
จะเป็นช่วงที่ทอ้งฟ้ำปลอดโปร่ง มปีรมิำณเมฆน้อย ท ำให้ค่ำควำมเขม้แสงเพิม่ขึน้ ส ำหรบัในประเทศไทยโครงกำรผลติไฟฟ้ำ
พลงังำนลม“ลมลกิอร์” อ.ปำกพนัง จ.นครศรธีรรมรำช (ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำ 8.965 เมกกะวตัต์) ได้เริม่รบัรูร้ำยไดเ้ป็น
ไตรมำสแรก จำกกำรเริม่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชยใ์หก้บักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค เมื่อวนัที ่11 เมษำยน 2562 และในไตรมำสนี้
รบัรูส้่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม 62 ลำ้นบำท แบ่งเป็น ส่วนแบ่งขำดทุนจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส ์
12 ลำ้นบำทและสว่นแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี 74 ลำ้นบำท  

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภำพ โดยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล มปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์
B100 เพิม่ขึน้จำกนโยบำยภำครฐัทีส่่งเสรมิกำรใชน้ ้ำมนัดเีซล B20 เพื่อเป็นแนวทำงช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกปำลม์น ้ำมนั แต่
ก ำไรขัน้ต้นยงัคงไดร้บัผลกระทบจำกกำรทีก่ ำลงักำรผลติรวมของประเทศเพิม่ขึน้ จงึท ำใหเ้กดิกำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ ์B100 ประกอบกบัรำคำกลเีซอรนีในตลำดโลกปรบัตวัลดลง ตำมปรมิำณกลเีซอรนีทีอ่อกสู่ตลำดมำกขึน้ ในส่วนของ
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล มปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์อทำนอลเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจำก
กำรขยำยก ำลงักำรผลติของโรงงำนผลติเอทำนอล อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุร ีของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) จำก 200,000 ลติรต่อวนั เป็น 300,000 ลติรต่อวนั และบรษิัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั 
มกีำรปรบัปรุงประสทิธภิำพในกระบวนกำรผลติ ส่งผลให้ก ำไรขัน้ต้นปรบัเพิม่ขึน้  ถึงแม้ว่ำรำคำขำยเฉลี่ยเอทำนอลจะปรบัตวั
ลดลงจำกปริมำณสต๊อกเอทำนอลของประเทศที่อยู่ในระดบัสูง แต่เมื่อเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำปริมำณกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลลดลง เน่ืองจำกโรงงำนมกีำรปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผน 

กลุ่มธุรกิจทรพัยำกรธรรมชำติ ผลกำรด ำเนินงำนปรบัเพิม่ขึน้ จำกกำรรบัรูส้ว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
OKEA เพิ่มขึ้น โดยส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้จำกก ำลงักำรผลิตของแหล่ง Draugen Field เพิ่มขึ้น 7% QoQ 
ส่งผลใหม้กีำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัดบิจำกแหล่ง Draugen Field จ ำนวน 2 Cargoes เพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนซึง่มกีำรจ ำหน่ำย 1 
Cargo อย่ำงไรกต็ำมยงัคงมกีำรตัง้ด้อยค่ำ Technical Goodwill ของแหล่ง Gjøa Field และในไตรมำสนี้มกีำรบนัทกึก ำไรจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน 94 ล้ำนบำท จำกกำรที่ OKEA มกีำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนครัง้แรก (IPO) ซึ่งบรษิัท 
BCPR ได้ซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ภำยใต้เงื่อนไขกำรลงทุนตำมขอ้ตกลงกำรลงทุนเริม่แรกใน OKEA รวมถึงได้จองและซื้อหุ้น IPO 
ดงักล่ำว นอกจำกนี้กลุ่มธุรกจิทรพัยำกรธรรมชำตมิผีลก ำไรจำกสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 82 ลำ้นบำท  
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เหตกุำรณ์ส ำคญัอืน่ๆ ในไตรมำส 

 ในเดือนเมษำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บรษิทัฯ มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 45 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (แบ่งเป็น 45 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ) เป็น 46 
ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (แบ่งเป็น 46 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ) บรษิทัย่อยดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้ พรอ้มทัง้ไดร้บัช ำระ
ค่ำหุน้ดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

 ในเดือนเมษำยน 2562 บริษัทฯ โดยสถำบนันวตักรรมและบ่มเพำะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation 
Center หรอื BiiC ไดม้กีำรลงทุนในธุรกจิ Startup เพิม่เตมิผ่ำน บรษิทั BCP Innovation Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
โดยไดล้งทุนเพิม่ในบรษิทั Bonumose ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชำญในกำรผลติน ้ำตำลเพื่อสขุภำพจำกวตัถุดบิพชืในกลุ่มทีม่ปีรมิำณแป้งสงู 
นบัเป็นเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภำพ ช่วยเพิม่มลูค่ำสนิคำ้ทำงกำรเกษตร สำมำรถต่อยอดธุรกจิชวีภำพของบรษิทัฯ 

 เมื่อวนัที ่18 มถุินำยน 2562 บรษิทั OKEA ASA (“OKEA”) เสนอขำยหุน้ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ ำนวน 
15,000,000 หุ้นในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศนอรเ์วย ์(Oslo Stock Exchange) ดว้ยรำคำเสนอขำย 21 โครนนอรเ์วยต่์อหุน้ 
ซึ่งภำยหลงักำรออกหุ้นใหม่ดงักล่ำว ท ำให้ OKEA มหีุ้นจดทะเบยีนและหุ้นที่ออกและช ำระแล้วของ OKEA รวมทัง้หมดเป็น 
101,839,050 หุ้น โดยที่บรษิัท BCPR ได้ซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ภำยใต้เงื่อนไขกำรลงทุนตำมขอ้ตกลงกำรลงทุนเริม่แรกใน OKEA 
รวมถึงได้จองและซื้อหุน้ IPO ดงักล่ำว รวมถึง IPO ครัง้นี้มกีำรใช ้Greenshoe Option ซึ่งสิน้สุดเมื่อวนัที ่17 กรกฎำคม 2562 
ท ำให ้ณ ปัจจุบนั BCPR ถอืหุน้ OKEA รวมทัง้หมด 47,477,563 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 46.62 ของทุนจดทะเบยีนของ OKEA  
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งบก าไรขาดทุน  
 

 
งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
(ล้านบาท)  

Q2/2561 
 

Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ  6M2561 6M2562 YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 45,558 45,535 48,326 6% 6%  89,783 93,861 5% 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (41,699) (43,355) (45,738) 10% 5%  (82,597) (89,093) 8% 

ก าไรขัน้ต้น 3,858  2,181  2,588  -33% 19%  7,186   4,768  -34% 

รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล 12  37  31  163% -16%  28  68  142% 

รำยไดอ้ื่น 181  81  77  -57% -5%  240      159  -34% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร (1,785) (1,721) (1,897) 6% 10%  (3,446) (3,618) 5% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรส ำรวจและประเมนิค่ำ (13) (4) (0.2)    (22) (5)  
ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซื้อขำยน ้ำมนัดบิ
และผลติภณัฑน์ ้ำมนัลว่งหน้ำ 

(136) 29  (28)   
 

(209) 1   

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

95  (11) 27    
 

95  16   

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น (39) 57  168     133  225   

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์ (412) -    -       (412) -     
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมคำ้ 

(8) 157  156  N/A -1% 
 

115  314  174% 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,753  806  1,121  -36% 39%  3,710  1,928  -48% 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (374) (443) (421) 13% -5%  (739) (864) 17% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,379  363  700  -49% 93%  2,971  1,063  -64% 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษเีงนิได ้ (253) 32  (25) -90% 179%  (476) 7  -101% 

ก าไรส าหรบังวด 1,126  395  675  -40% 71%  2,494  1,070  -57% 

    ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 985 214  528       2,153  742    

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 141  181  147       341  328    

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.72 0.16 0.38             1.56  0.54    
หมำยเหตุ: งบกำรเงนิไตรมำส 2 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 

ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มกี ำไรสุทธริวม 675 ล้ำนบำท ลดลง 40% YoY และเพิม่ขึน้ 
71% QoQ โดยเป็นก ำไรสทุธสิว่นของบรษิทัใหญ่ 528 ลำ้นบำท คดิเป็นก ำไรต่อหุน้ 0.38 บำท โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้ 

1) รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 48,326 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6% YoY ส่วนใหญ่มำจำกธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัน ้ำมนั โดยในส่วนของบรษิทัฯ มีรำยไดเ้พิม่ขึน้จำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมทีเ่พิม่ขึน้ 9% ในส่วนของตลำด
ค้ำปลีกและธุรกิจส่งออก และบริษัท BCP Trading จ ำกดั มีรำยได้เพิ่มขึ้นเนื่องจำกมีกำรขยำยธุรกรรมด้ำน
ปรมิำณกำรคำ้และดำ้นธุรกรรมกบัคู่คำ้ใหม่เพิม่ขึน้  
เมื่อเทยีบกบั Q1/2562 รำยไดเ้พิม่ขึน้ 6% สว่นใหญ่มำจำกรำยไดข้องธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้ำมนัเพิม่ขึน้จำกรำคำ
ขำยเฉลี่ยต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น โดยปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมใกล้เคียงกบัไตรมำสก่อนหน้ำ รำยได้จำกธุรกิจ
ผลติภณัฑช์วีภำพเพิม่ขึน้ จำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยและรำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑ ์B100 ทีป่รบัตวัดขีึน้ 

2) ก ำไรขัน้ตน้ 2,588 ลำ้นบำท ลดลง 33% YoY โดยหลกัมำจำกธุรกจิโรงกลัน่ทีม่คี่ำกำรกลัน่รวมอยู่ที ่4.53 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ขณะที ่Q2/2561 อยู่ที ่12.82 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ลดลงเนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนั
ส ำเรจ็รปูและน ้ำมนัดบิอำ้งองิในผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ปรบัตวัลดลง ประกอบกบัไตรมำสน้ีธุรกจิโรงกลัน่ม ีInventory 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
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Loss 107 ล้ำนบำท (รวมค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ LCM 15 ล้ำนบำท) ลดลงจำก Q2/2561 ที่มี 
Inventory Gain 856 ลำ้นบำท ขณะทีค่่ำกำรตลำดรวมสุทธปิรบัเพิม่ขึน้จำก 0.75 บำทต่อลติรเป็น 0.83 บำทต่อ
ลติร จำกกำรผลกัดนัสดัสว่นกำรจ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกีเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ประกอบกบัรำคำน ้ำมนัดบิปรบัลดลงใน
ระหว่ำงไตรมำส   
เมื่อเทยีบกบั Q1/2562 ก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 19% ส่วนใหญ่มำจำกธุรกจิโรงกลัน่ ทีม่คี่ำกำรกลัน่รวมดขีึน้จำกสว่น
ต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ปรบัตวัสูงขึน้ และมอีตัรำกำรผลติและสดัส่วนผลติภัณฑ์ที่มมีูลค่ำสูง
เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อน แต่มี Inventory Loss (รวมกลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ LCM)  
เพิม่ขึน้จำก Q1/2562 จำกสถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกทีผ่นัผวนระหว่ำงไตรมำสน้ี 

3) รำยได้อื่น 77 ล้ำนบำท ลดลง 57% YoY และ 5% QoQ ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงลดลง YoY จำกบริษัท บซีพีจีี 
จ ำกดั (มหำชน) ทีม่กีำรบนัทกึรำยไดเ้งนิชดเชยควำมเสยีหำยจำกพำยุไตฝุ้่ นทีป่ระเทศญีปุ่่ นจ ำนวน 99 ลำ้นบำท
ใน Q2/2561 

4) ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 1,897 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6% YoY ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำนของ
กลุ่มบรษิทัฯ และจำกกำรบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ ตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงำนทีไ่ดถู้กปรบัปรุงเมื่อวนัที ่5 เมษำยน 2562 และก ำหนดใหน้ำยจำ้งตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยใหล้กูจำ้งที่
ถูกเลกิจำ้งเพิม่เตมิ หำกลูกจำ้งท ำงำนตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ลูกจำ้งมสีทิธไิดร้บัค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้ง
อตัรำสดุทำ้ย 400 วนั และเพิม่ขึน้ในสว่นของค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ และบรษิทั บำงจำก รเีทล 
จ ำกดั ตำมกำรขยำยจ ำนวนสถำนีบรกิำรน ้ำมนัและสำขำธุรกจิ Non-oil  
เมื่อเทียบกับ Q1/2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น 10% จำกค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรหนี้สิน
ผลประโยชน์พนกังำนขำ้งตน้ ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ ์และค่ำสำธำรณูปโภค 

5) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 168 ลำ้นบำท จำกกำรแขง็ค่ำของสกุลเงนิบำทเทยีบกบัสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ท ำให้
เกดิก ำไรซึง่สว่นใหญ่มำจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรเงนิกูย้มืและเจำ้หนี้กำรคำ้สกุลเงนิตรำต่ำงประเทศของบรษิทัฯ  

6) สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม 156 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย (1) บรษิทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 74 
ลำ้นบำท (2) บรษิัท PetroWind Energy Inc. -12 ล้ำนบำท (3) บรษิัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั (มหำชน) 
-15 ลำ้นบำท (4) บรษิทั บงกช มำรนี เซอรว์สิ จ ำกดั 7 ลำ้นบำท (5) บรษิทั OKEA ASA 102 ลำ้นบำท 

7) ต้นทุนทำงกำรเงนิ 421 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 13% YoY และ ลดลง 5% QoQ ส่วนใหญ่เกดิจำกต้นทุนทำงกำรเงนิ
ในส่วนของบรษิทัฯ จำกกำรออกหุน้กู ้มูลค่ำ 4,000 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.13 - 3.42 อำยุหุน้กู ้2 - 7 ปี 
และออกหุน้กู ้มลูค่ำ 7,000 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.04 อำยุหุน้กู ้10 ปี เมื่อเดอืนสงิหำคม และธนัวำคม 
2561 ตำมล ำดบั และลดลง QoQ จำกหุน้กูท้ีค่รบก ำหนดไถ่ถอน มลูค่ำ 4,000 ลำ้นบำท เมื่อเดอืนเมษำยน 2562 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ าแนกตามธรุกิจ 
 
1) กลุ่มธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน ้ามนั 

ตารางแสดงสถานการณ์ราคาน ้ามนัดิบ (หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล) 
ราคาน ้ามนัดิบ Q2/2561 Q1/2562   Q2/2562   YoY QoQ   6M 6M YoY 

  เฉล่ีย เฉล่ีย สงูสดุ ต า่สดุ เฉล่ีย +/- +/-   2561 2562 +/- 

Dubai (DB) 72.07 63.41 74.49 59.33 67.55 -4.52 4.14   68.01 65.48 -2.54 

Dated Brent (DTD) 74.39 63.13 74.69 62.11 68.86 -5.53 5.73   70.58 65.95 -4.63 

DTD/DB 2.33 -0.27 3.66 -2.23 1.32 -1.01 1.59   2.56 0.48 -2.09 

 

สถานการณ์และแนวโน้มราคาน ้ามนัดิบ 

           รำคำน ้ำมนัดบิดูไบใน Q2/2562 เปรยีบเทยีบกบั Q2/2561 ปรบัลดลง 4.52 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล โดยไดร้บั
แรงกดดนัจำกควำมกงัวลเรื่องกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก อนัเนื่องมำจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัฯ กบัจนี สง่ผลกระทบ
ใหอุ้ปสงคน์ ้ำมนัลดลง ทัง้นี้กองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศปรบัลดตวัเลขคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตของเศรษฐกจิโลก โดยคำดว่ำ
เศรษฐกจิโลกอำจเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3.3 ในปี 2562 ซึง่ปรบัลดลงรอ้ยละ 0.2 จำกตวัเลขคำดกำรณ์ในเดอืนมกรำคม 2562 และ
องคก์ำรพลงังำนระหว่ำงประเทศปรบัลดตวัเลขคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตของอุปสงคน์ ้ำมนัโลกปี 2562 ในรำยงำนประจ ำเดอืน
มถุินำยน 2562 โดยปรบัลดลง 100,000 บำรเ์รลต่อวนั มำอยู่ทีร่ะดบั 1.20 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั  

 รำคำน ้ำมนัดบิดไูบใน Q2/2562  โดยเฉลีย่ปรบัสงูขึน้ 4.14 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q1/2562  โดยไดร้บั
แรงหนุนจำกควำมกงัวลที่ว่ำอุปทำนน ้ำมนัในตลำดโลกจะตึงตวัมำกยิง่ขึน้ หลงัรฐับำลสหรฐัฯ ประกำศยกเลิกค ำสัง่ผ่อนผนั
มำตรกำรคว ่ำบำตรกำรส่งออกน ้ำมนัดบิอหิร่ำน ซึง่สิน้สุดในช่วงต้นเดอืนพฤษภำคม 2562 และอหิร่ำนไดอ้อกมำตอบโต้ทีจ่ะใช้
ก ำลงัขดัขวำงไม่ใหใ้ชช้่องแคบฮอรม์ุซในกำรส่งออกน ้ำมนั ซึง่ปัจจุบนัมกีำรล ำเลยีงน ้ำมนัผ่ำนช่องแคบฮอรม์ุซประมำณ 19 ลำ้น
บำรเ์รลต่อวนั หรอืรอ้ยละ 20 ของอุปทำนน ้ำมนัโลก ประกอบกบัมำตรกำรคว ่ำบำตรของสหรฐัฯ ต่อเวเนซุเอลำและปัญหำทำง
เศรษฐกจิและกำรเมอืงภำยในประเทศทีรุ่นแรงมำกขึน้ส่งผลใหก้ำรส่งออกน ้ำมนัดบิลดลง ขณะทีก่ลุ่มโอเปกและพนัธมติรยงัคง
ร่วมมอืกนัปรบัลดก ำลงักำรผลติอย่ำงต่อเนื่อง โดยในเดอืนพฤษภำคม 2562 ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัดบิของกลุ่มโอเปกปรบัลดลง
สูร่ะดบัต ่ำทีส่ดุในรอบ 5 ปี มำอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 29.95 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั  

เมื่อเปรยีบเทยีบส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดบิเดทต์เบรนกบัดูไบ (DTD/DB) เฉลี่ยใน Q2/2562 เปรยีบเทยีบกบั Q2/2561 
ปรบัลดลง 1.01 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล โดยได้แรงกดดนัจำกอุปทำนน ้ำมนัดบิเกรดเบำที่มมีำกขึน้ เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำ
เดยีวกนัของปีก่อนทีเ่กดิภำวะตลำดตงึตวั ทัง้นี้ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัดบิของสหรฐัฯ ปรบัเพิม่ขึน้เตม็ก ำลงักำรผลตินบัจำกตน้ปีสู่
ระดบั 12.30 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดบิเดทต์เบรนกบัดูไบ (DTD/DB) ใน Q2/2562 โดยเฉลี่ยปรบัเพิม่ขึน้ 1.59 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บำรเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q1/2562 เนื่องจำกโปแลนดแ์ละเยอรมนีไดร้ะงบักำรน ำเขำ้น ้ำมนัดบิจำกรสัเซยีผ่ำนทำงท่อส่งดรุซบำ ซึง่มี
ควำมสำมำรถจดัส่งน ้ำมนัดิบได้ 1 ล้ำนบำร์เรลต่อวนั เนื่องจำกน ้ำมนัดิบมกีำรปนเป้ือน ท ำให้ต้องซื้อน ้ำมนัดิบเกรดเบำมำ
ทดแทนและน ำเข้ำน ้ำมนัดีเซลอย่ำงเร่งด่วน ส่งผลให้รำคำน ้ำมันดิบเกรดเบำที่ให้อัตรำผลผลิตดีเซลสูงมีรำคำสูงขึ้นด้วย 
นอกจำกนี้อุปสงคน์ ้ำมนัเกรดเบำในภูมภิำคเพิม่ขึน้เพื่อเตรยีมควำมพร้อมรองรบักำรผลติเป็นน ้ำมนัเตำเกรดก ำมะถนัต ่ำ ก่อนที่
มำตรกำรจ ำกดัค่ำก ำมะถนัในน ้ำมนัเตำไม่เกนิ 0.5% ขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) จะมผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่1 
มกรำคม 2563  
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ตารางแสดงส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล) 
ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปู 

และน ้ามนัดิบอ้างอิง 

Q2/2561 Q1/2562   Q2/2562   YoY QoQ   6M 6M YoY 

เฉล่ีย เฉล่ีย สงูสดุ ต า่สดุ เฉล่ีย +/- +/-   2561 2562 +/- 

UNL95/DB 12.15 3.77 12.68 4.54 7.57 -4.58 3.80   12.92 5.67 -7.25 

IK/DB 15.29 12.95 14.18 10.58 12.19 -3.09 -0.76   15.67 12.57 -3.09 

GO/DB 14.63 12.75 13.74 10.46 12.37 -2.26 -0.39   14.69 12.56 -2.13 

FO/DB -4.45 0.54 1.44 -5.77 -2.34 2.11   -2.88   -4.71 -0.90 3.81 

สถานการณ์ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (Crack Spread) 

 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ - ดูไบ (UNL95/DB) ใน Q2/2562 เฉลี่ย 7.57 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ปรบัลดลง 4.58 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q2/2561 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ควำมตงึเครยีดของสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัฯ
กบัจนี สง่ผลกระทบใหอุ้ปสงคน์ ้ำมนัเบนซนิลดลง 
สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ - ดไูบ (UNL95/DB) ปรบัเพิม่ขึน้ 3.80 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เทยีบกบัเฉลีย่ 3.77 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำร์เรลในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยได้รบัแรงหนุนจำกผู้ค้ำน ้ำมนัสำมำรถส่งออกน ้ำมนัเบนซนิจำกเอเชยีไปยงั
สหรฐัฯ (Arbitrage) เพื่อรองรบัอุปสงคใ์นช่วงฤดูรอ้น 

 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี) – ดูไบ (IK/DB) ใน Q2/2562 เฉลีย่ 12.19 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัลดลง 3.09 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรลเมื่อเทยีบกบั Q2/2561 เนื่องจำกจนีส่งออกเพิม่ขึน้ประมำณร้อยละ 30 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำ
เดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลใหอุ้ปทำนน ้ำมนัเจท็/เคโรซนีภำยในภูมภิำคเอเชยีอยู่ในภำวะลน้ตลำด 
สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี) – ดไูบ (IK/DB) ปรบัลดลง 0.76 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเทยีบกบัเฉลีย่ 12.95 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยไดร้บัแรงกดดนัจำกอุปสงคท์ีล่ดลงจำกสภำพอำกำศทีอุ่่นขึน้ในฤดรูอ้น อย่ำงไร
ก็ตำมยงัมแีรงหนุนจำกกำรส่งออกน ้ำมนัเจท็/เคโรซนีจำกเอเชยีไปยงัตะวนัตก (Arbitrage)  เพื่อรองรบักำรเดนิทำง
ทำงอำกำศทีส่งูขึน้ในช่วงฤดรูอ้น  

 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล - ดูไบ (GO/DB) ใน Q2/2562 เฉลีย่ 12.37 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัลดลง 2.26 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q2/2561 โดยไดร้บัแรงกดดนัจำกอุปทำนทีเ่พิม่ขึน้ในภูมภิำค เนื่องจำกจนีส่งออกเพิม่ขึน้
ประมำณรอ้ยละ 40 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลใหอุ้ปทำนน ้ำมนัดเีซลภำยในภูมภิำคเอเชยีอยู่ในภำวะ
ลน้ตลำด  
สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล - ดไูบ (GO/DB) ปรบัลดลง 0.39 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเทยีบกบัเฉลีย่ 12.75 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบำรเ์รลในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยไดร้บัแรงกดดนัจำกอุปทำนทีเ่พิม่ขึน้หลงัโรงกลัน่เริม่กลบัมำจำกช่วงซ่อมบ ำรุงประจ ำปี 
และอุปสงคท์ีล่ดลงจำกภำคกำรประมงของจนีหลงัเขำ้สูฤ่ดกูำลหำ้มท ำประมงในทะเลจนีใตแ้ละตะวนัออก  

 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ – ดูไบ (FO/DB) ใน Q2/2562 เฉลีย่ -2.34 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัเพิม่ขึน้ 2.11 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q2/2561 โดยไดร้บัแรงหนุนจำกกำรปรบัลดก ำลงักำรผลติของกลุ่มโอเปกและพนัธมติร 
รวมทัง้กำรสง่ออกทีล่ดลงของน ้ำมนัดบิเกรดหนกัจำกเวเนซุเอลำหลงัถูกรฐับำลสหรฐัฯคว ่ำบำตร สง่ผลใหป้รมิำณน ้ำมนัเตำ
ทีส่ง่ออกมำยงัสงิคโปรล์ดลง  
สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ – ดไูบ (FO/DB) ปรบัลดลง 2.88 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเทยีบกบัเฉลีย่ 0.54 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บำร์เรลในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยได้รบัแรงกดดนัจำกอุปสงค์น ้ำมนัเชื้อเพลงิเดนิทะเลเกรดก ำมะถนัสูงที่ชะลอตวัจำก
กำรเตรยีมควำมพรอ้มเขำ้สู่กำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิเดนิทะเลเกรดก ำมะถนัต ่ำไม่เกนิร้อยละ 0.5 ในปี 2563 และกำรน ำเขำ้
น ้ำมนัเตำทีล่ดลงของญีปุ่่ น เนื่องจำกมกีำรปรบัไปใชก้๊ำซธรรมชำต ิ(LNG) ในกำรผลติไฟฟ้ำมำกขึน้ 
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ผลการด าเนินงานของกลุ่มธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน ้ามนั 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานกลุ่มธรุกิจ
โรงกลัน่และการค้าน ้ามนั 

Q2/2561 Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ 
  

6M2561 6M2562 YoY 

อตัรำกำรผลติเฉลีย่ (พนับำรเ์รลต่อวนั) 66.80 110.12 112.67 69% 2%   87.96 111.40 27% 

อตัรำก ำลงักำรผลติ 56% 92% 94%       73% 93% 
 

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (THB/USD) 32.09 31.79 31.76       31.90 31.77 
 

(หน่วย: ล้านบาท)             
   

ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน     1,719     1,080     1,611  -6% 49%   3,814 2,691 -29% 

Oil Hedging  (75) 29 (28) 63% -197%   (112) 0.88 101% 

Inventory Gain/ (Loss)1/ 856 (9) (107) -113% N/A   787 (116) -115% 

ค่าการกลัน่รวม 2,501 1,100 1,476 -41% 34%   4,489 2,576 -43% 

EBITDA 1,929 517 650 -66% 26%   3,208 1,167 -64% 

หมำยเหตุ: 1/ ตวัเลข Inventory Gain / (Loss) ทีแ่สดงในตำรำงรวมรำยกำรคำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื LCM 

 

กราฟแสดงค่าการกลัน่รวมและก าลงัการกลัน่ 
  หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล 

 
หมำยเหตุ: 1/ ตวัเลข Inventory Gain / (Loss) ทีแ่สดงรวมรำยกำรคำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื LCM 
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            หน่วย: ลำ้นลติร 
ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัรวมของบริษทัฯ Q2/2561 Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ   6M2561 6M2562 YoY 

ธรุกิจการตลาด                   

คำ้ปลกี 1,008 1,032 1,093 8% 6%  2,005 2,125 6% 

อุตสำหกรรม 447 489 449 1% -8%  963 938 -3% 

รวม 1,455 1,521 1,543 6% 1%  2,969 3,064 3% 

ธรุกิจค้าส่ง                  

บรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 144 138 149 3% 8%  295 286 -3% 

ส่งออก 141 246 205 45% -17%  340 450 32% 

รวม 285 383 354 24% -8%  635 737 16% 

ปริมาณการจ าหน่ายรวม 1,740 1,904 1,896 9% -0.4%  3,604 3,801 5% 

หมำยเหตุ: ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไมร่วมกำรแลกเปลีย่นน ้ำมนักบับรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 และกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัดบิ 

ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 ของกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่มี EBITDA 650 ล้ำนบำท ลดลง 1,278 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบั 
Q2/2561 โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. โรงกลัน่บำงจำกฯ มอีตัรำก ำลงักำรผลติเฉลี่ยใน Q2/2562 อยู่ที่ 112.67 พนับำร์เรลต่อวนั หรอืคดิเป็น 94% ของ
ก ำลงักำรผลติรวมของโรงกลัน่และอตัรำก ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้ 69% YoY เน่ืองจำกใน Q2/2561 มกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงกลัน่ตำม
แผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงกลัน่ประจ ำปี ตัง้แต่วนัที ่30 เมษำยนถงึวนัที ่13 มถุินำยน 2561 รวมจ ำนวน 45 วนั 

2. ในไตรมำสนี้ธุรกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่รวม (Total GRM) 1,476 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น 4.53 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บำร์เรล ลดลง 41% เมื่อเทยีบกบั Q2/2561 ที่มคี่ำกำรกลัน่รวมเท่ำกบั 2,501 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น 12.82 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บำรเ์รล โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้ 

 ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน (Market GRM) ลดลง 108 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั Q2/2561 สำเหตุหลกัมำจำกส่วนต่ำงรำคำ
น ้ำมนัส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอ้ำงองิในผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลง จำกกำรที่อุปทำนน ้ำมนัส ำเรจ็รูปอยู่ใน
ภำวะลน้ตลำดและมคีวำมวติกกงัวลเกีย่วกบัสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัฯกบัจนี โดยสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-
ดูไบ (UNL95/DB) เฉลีย่ลดลง 4.58 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี)-ดูไบ (IK/DB) 
เฉลีย่ลดลง 3.09 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล และสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดไูบ (GO/DB) เฉลีย่ลดลง 2.26 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล 

 ในไตรมำสนี้ธุรกจิโรงกลัน่ขำดทุนจำกสญัญำซือ้ขำยน ้ำมนัดบิและผลติภัณฑน์ ้ำมนัล่วงหน้ำ 28 ลำ้นบำท จำกรำคำ
น ้ำมนัดบิดไูบทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้มำกกว่ำรำคำน ้ำมนัดบิเดทตเ์บรนในระหว่ำงไตรมำสจงึเกดิกำรขำดทุน  

 ธุรกจิโรงกลัน่ม ีInventory Loss ในไตรมำสนี้ 107 ล้ำนบำท (รวมค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำคงเหลือ LCM 15 ล้ำน
บำท) จำกสถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกทีผ่นัผวนระหว่ำงไตรมำสนี้ โดยรำคำน ้ำมนัดบิดไูบปรบัเพิม่ขึน้
ไปที่ระดบัเฉลี ่ย 70.95 เหร ียญสหรฐัฯ ต่อบำร ์เรลในเด ือนเมษำยนและปรบัลดลงในช่วงกลำงเดอืน
พฤษภำคมถึงตน้เดอืนมถุินำยน ซึง่รำคำน ้ำมนัดบิดไูบเฉลีย่เดอืนมถุินำยนอยู่ที ่61.76 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล 
ในขณะที ่Q2/2561 ม ีInventory Gain 856 ลำ้นบำท จำกระดบัรำคำน ้ำมนัดบิเฉลีย่ทีป่รบัสงูขึน้ในระหว่ำงไตรมำส 

3. บรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. (“BCPT”) มกี ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จำก Q2/2561 จำกกำรขยำยธุรกรรมทัง้ดำ้นปรมิำณ
กำรคำ้และดำ้นธุรกรรมกบัคู่คำ้ใหม่เพิม่ขึน้ โดยในไตรมำสนี้บรษิทั BCPT มธีุรกรรมกำรซือ้ขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ำมนั
รวมทัง้สิน้ 4.85 ล้ำนบำร์เรล เพิม่ขึน้ 0.31 ล้ำนบำร์เรลเมื่อเทยีบกบั Q2/2561 ซึ่งผลติภณัฑ์หลกัที่มกีำรซื้อขำยในไตรมำสนี้ 
ไดแ้ก่ น ้ำมนัเตำ น ้ำมนัเบนซนิ และน ้ำมนัดบิ เป็นตน้  

ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 เทยีบกบั Q1/2562 ของกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 133 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัที่
สง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 
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1. โรงกลัน่บำงจำกฯ มอีตัรำก ำลงักำรผลติเฉลี่ยเพิม่ขึน้ 2% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกใน Q1/2562 พบควำม
ผดิปกตขิองอุปกรณ์อดัก๊ำซ (Gas Compressor) ในหน่วยแตกโมเลกุล (Hydrocracking Unit) ในช่วงเดอืนมนีำคม จงึท ำใหห้ยุด
หน่วยชัว่ครำวเพื่อตรวจสอบและด ำเนินกำรแกไ้ขอุปกรณ์ดงักล่ำว  

2. ธุรกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่รวม (Total GRM) เพิม่ขึน้ 376 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั Q1/2562 โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้ 
 ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน (Market GRM) เพิม่ขึน้ 531 ลำ้นบำท เน่ืองจำกสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดไูบ (UNL95/DB) 

เฉลีย่เพิม่ขึน้ถงึ 3.80 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล จำกอุปสงคน์ ้ำมนัเบนซนิในช่วงฤดรูอ้นของสหรฐัฯ ถงึแมว้่ำสว่นต่ำง
รำคำน ้ำมนัเตำ-ดไูบ (FO/DB) ปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ อกีทัง้โรงกลัน่สำมำรถใชก้ ำลงักำรผลติได้
อย่ำงปกตต่ิอเนื่อง ท ำใหม้อีตัรำกำรผลติและสดัสว่นผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่ำสงูเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อน 

 ในไตรมำสนี้ธุรกจิโรงกลัน่ขำดทุนจำกสญัญำซือ้ขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ำมนัล่วงหน้ำ 28 ลำ้นบำท ในขณะที ่
Q1/2562 มกี ำไร 29 ลำ้นบำท 

 ธุรกจิโรงกลัน่ม ีInventory Loss ในไตรมำสนี้จ ำนวน 107 ลำ้นบำท (รวมค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอื LCM 
15 ล้ำนบำท) โดยในช่วงต้นไตรมำสรำคำน ้ำมนัดิบดูไบเฉลี่ยปรบัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจำกไตรมำสก่อน แต่ในช่วง
กลำงเดอืนพฤษภำคมถงึตน้เดอืนมถุินำยน 2562 รำคำน ้ำมนัดบิดไูบเฉลีย่มกีำรปรบัตวัลดลง  ในขณะที ่Q1/2562 
ม ีInventory Loss 9 ลำ้นบำท (รวมกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื LCM 689 ลำ้นบำท)  

3. บรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. (“BCPT”) มกี ำไรขัน้ตน้ลดลงจำก Q1/2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกอุปสงคน์ ้ำมนัใน
ตลำดโลกลดลงจำกสถำนกำรณ์สงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัฯและจนีในช่วงไตรมำสนี้ ส่งผลให้บรษิทั BCPT มธีุรกรรมกำร
ซือ้ขำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัและน ้ำมนัดบิลดลง 2.06 ลำ้นบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัยงัคงขยำยดำ้น
ธุรกรรมกำรคำ้กบัคู่คำ้ใหม่เพิม่ขึน้ในไตรมำสน้ีตำมแผนกลยุทธก์ำรขยำยธุรกจิของบรษิทั 
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2) กลุ่มธรุกิจการตลาด 

ผลการด าเนินงานธรุกิจการตลาด      
    

ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านลิตร) Q2/2561 Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ 6M2561 6M2562 YoY 

คำ้ปลกี 1,008 1,032 1,093 8% 6% 2,005 2,125 6% 

อุตสำหกรรม 447 489 449 1% -8%  963 938 -3% 

รวม     1,455      1,521      1,543 6% 1%  2,969 3,064 3% 

ปริมาณการจ าหน่ายจ าแนกตามผลิตภณัฑเ์ฉพาะธรุกิจการตลาด (ลำ้นลติร)           

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 40 34 36 -10% 3%  77 70 -9% 

แก๊สโซลนี 8 8 7 -10% -15%  17 15 -13% 

แก๊สโซฮอล ์ 412 412 428 4% 4%  816 841 3% 

น ้ำมนัเครือ่งบนิ  215 212 242 13% 14%  424 454 7% 

น ้ำมนัดเีซล   735 814 792 8% -3%  1,538 1,607 4% 

น ้ำมนัเตำ และอื่นๆ 45 40 37 -17% -8%  98 78 -20% 

รวม     1,455      1,521     1,543 6% 1%  2,969 3,064 3% 

ค่าการตลาดรวมสทุธิ (บำท/ลติร) 0.75 0.71 0.83 10% 17%  0.79 0.77 -3% 

EBITDA (ลำ้นบำท)        509  610 630 24% 3%  1,244 1,240 -0.3% 

หมำยเหตุ: คำ่กำรตลำด เฉพำะสว่นของบรษิทั บำงจำกฯ 

ผลกำรด ำเนินงำนใน Q2/2562 ของกลุ่มธุรกจิการตลาดม ีEBITDA 630 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 120 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั 
Q2/2561 โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมของธุรกจิกำรตลำดเพิม่ขึน้ 6% YoY โดยหลกัมำจำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกี 
เพิม่ขึน้ 8% YoY ซึ่งตลำดค้ำปลกียงัคงมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้ตำมกลยุทธข์องบรษิทัฯ และกำรที่
บริษัทฯได้สนับสนุนนโยบำยของกระทรวงพลงังำน โดยเปิดจ ำหน่ำยน ้ำมนัดีเซล B20 ในสถำนีบริกำรน ้ำมนับำงจำกตำม
โครงกำร “บำงจำก B20 เพื่อรถดเีซล ลดฝุ่ น ประหยดัเงนิ” และจ ำหน่ำยในรำคำขำยปลกีทีถู่กกว่ำน ้ำมนัดเีซลทัว่ไปลติรละ 5 
บำท เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิกำรใชน้ ้ำมนัคุณภำพดี ช่วยลดปรมิำณฝุ่ นควนัจำกกำรเผำไหมแ้ละช่วยเกษตรกรผู้ปลูกปำลม์ ส่งผลให้
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนตลำดคำ้ปลกีปรบัตวัเพิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยในตลำดอุตสำหกรรมยงัคงใกลเ้คยีง
กบั Q2/2561 จำกสภำวะกำรแขง่ขนัในตลำดอุตสำหกรรมทีค่่อนขำ้งสงู 

2. ค่ำกำรตลำดรวมสุทธ ิเพิ ่มขึ ้นเมื่อเท ียบกับช่วงเด ียวก ันของปีก่อนหน้ำ จำก กำรผล ักด ันสดัส่วนกำร
จ ำหน่ำยในตลำดขำยปลกีเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ประกอบกบัรำคำน ้ำมนัดบิปรบัลดลงในระหว่ำงไตรมำส  ท ำให้รำคำขำยปลกีหน้ำ
สถำนีบริกำรอยู่ในระดบัที่เหมำะสมกบัต้นทุนรำคำผลิตภัณฑ์น ้ำมนัส ำเร็จรูป ในขณะที่ Q2/2561 ได้รบัผลกระทบจำกรำคำ
น ้ำมนัดบิในตลำดโลกสงูขึน้อย่ำงมำกในช่วงเดอืนมถุินำยน 2561 ท ำใหบ้รษิทัฯชะลอกำรปรบัรำคำหน้ำสถำนีบรกิำรเพื่อลดภำระ
ของผูบ้รโิภค  

3. บรษิัทฯ ยงัคงรกัษำส่วนแบ่งกำรตลำดด้ำนปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนีบรกิำรอยู่ในอนัดบัที่ 2 (ตำม
ขอ้มูลกรมธุรกจิพลงังำน) และเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งกำรตลำดสะสมเดอืนมกรำคม – มถุินำยน 2562 อยู่ที ่15.8% 
ในขณะที่ส่วนแบ่งกำรตลำดสะสมเดอืนมกรำคม - มถุินำยน 2561 อยู่ที่ 15.5% โดยมจี ำนวนสถำนีบรกิำรน ้ำมนั ณ Q2/2562  
จ ำนวนทัง้สิน้ 1,185 สำขำ มกีำรเปิดสถำนีบรกิำรใหม่เพิม่ขึน้ 60 สำขำ เทยีบกบั ณ สิน้ Q2/2561 ซึง่สว่นใหญ่เป็นสถำนีบรกิำร
มำตรฐำนทีอ่ยู่ในท ำเลทีม่ศีกัยภำพเพื่อผลกัดนัยอดขำยต่อสถำนีบรกิำรใหเ้พิม่สงูขึน้ อกีทัง้บรษิทัฯไดพ้ฒันำผลติภณัฑ ์“ไฮดเีซล 
B20s” ที่ยกระดบัคุณภำพน ้ำมนัดเีซล B20 ด้วยเทคโนโลย ีGreen S เพื่อเพิม่ค่ำซเีทน ท ำให้ก ำลงัเครื่องยนต์เพิม่ขึน้ และท ำ
ควำมสะอำดเครื่องยนต์ได้ดขีึน้ ช่วยใหเ้ครื่องยนต์ท ำงำนเตม็สมรรถนะ เป็นรำยแรกและรำยเดยีวในขณะนี้ โดยจ ำหน่ำยผ่ำน
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สถำนีบรกิำรน ้ำมนับำงจำกในรำคำเท่ำน ้ำมนัดเีซล B20 เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดใ้ชน้ ้ำมนัคุณภำพในรำคำประหยดั และกระตุ้นกำรใช้
น ้ำมนัดเีซล B20 ใหม้ำกขึน้ 

4. ในไตรมำสนี้มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ 6% YoY เนื่องจำกธุรกจิกำรตลำดมกีำรบนัทกึประมำณกำร
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุเพิม่ขึน้จ ำนวน 65 ลำ้นบำท ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนทีไ่ดถู้กปรบัปรุง
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน 2562  

5. ดำ้นธุรกจิ Non–oil ทีอ่ยู่ภำยใต้กำรดูแลของ บรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั (“BCR”)  ยงัคงพฒันำและขยำยธุรกจิ
อย่ำงต่อเนื่อง ณ Q2/2562 รำ้นสะดวกซือ้ SPAR มจี ำนวน 46 สำขำ (เพิม่ขึน้ 11 สำขำ YoY) และรำ้นกำแฟ Inthanin มจี ำนวน 
541 สำขำ (เพิม่ขึน้ 50 สำขำ YoY) ทัง้นี้จำกกำรขยำยสำขำ กำรพฒันำปรบัปรุงกำรบรกิำรจดักำรรำ้น และกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำย
ของรำ้นสะดวกซือ้ SPAR รำ้นกำแฟ Inthanin และส ำนกังำนใหญ่ ท ำให ้BCR มรีำยไดเ้พิม่ขึน้ 28% YoY และ EBITDA เพิม่ขึน้ 
8% YoY 

ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 เทยีบกบั Q1/2562 ของกลุ่มธุรกจิกำรตลำดม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 20 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยั
ทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมของธุรกจิกำรตลำดใกล้เคยีงกบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดยปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในตลำด
คำ้ปลกีเพิม่ขึน้ 6% QoQ จำกกำรผลกัดนัยอดขำยต่อเน่ือง และกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัดเีซล B20 ทีเ่พิม่ขึน้ บรษิทัฯไดข้ยำยจ ำนวน
สถำนีบรกิำรน ้ำมนัจ ำหน่ำยน ้ำมนัดเีซล B20 อย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทุกภูมภิำคและเมื่อวนัที่ 26 มถิุนำยน 2562 บรษิทัฯ
เปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่โดยยกระดบัน ้ำมนั B20 เป็น “ไฮดเีซล B20s” จ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบรกิำรน ้ำมนับำงจำก สว่นปรมิำณกำร
จ ำหน่ำยในตลำดอุตสำหกรรมลดลง 8% QoQ จำกสภำวะกำรแขง่ขนัทีค่่อนขำ้งสงูในตลำดอุตสำหกรรม 

2. ค่ำกำรตลำดรวมสุทธเิพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ เพิม่ขึน้ในส่วนของตลำดคำ้ปลกี เนื่องจำกในระหว่ำง
ไตรมำสรำคำน ้ำมนัดบิปรบัลดลง ท ำใหร้ำคำขำยปลกีหน้ำสถำนีบรกิำรอยู่ในระดบัทีเ่หมำะสมกบัต้นทุนรำคำผลติภณัฑน์ ้ำมนั
ส ำเรจ็รปู  ในขณะทีช่่วง Q1/2562 เป็นช่วงทีร่ำคำน ้ำมนัดบิปรบัตวัสงูขึน้ จงึท ำใหร้ำคำต้นทุนผลติภณัฑป์รบัสงูขึน้ในขณะที่
รำคำหน้ำสถำนีบรกิำรน ้ำมนัปรบัขึน้ได้ช้ำกว่ำ  อีกทัง้บริษัทฯตรึงรำคำน ้ำมนั เพื่อเป็นของขวญัให้คนไทยที่เดินทำงในช่วง
เทศกำลปีใหม่ และมกีำรลดรำคำน ้ำมนัไฮพรเีมยีมดเีซลเพื่อสนับสนุนนโยบำยของภำครฐั ท ำใหร้ำคำขำยปลกีไม่สอดคลอ้งกบั
ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

3. จ ำนวนสถำนีบรกิำร ณ Q2/2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 1,185 สถำนี โดยมกีำรเปิดสถำนีบรกิำรใหม่เพิม่ขึน้ 11 สำขำ
จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และมสี่วนแบ่งกำรตลำดกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนีบรกิำรสะสมเดอืนมกรำคม - มถุินำยน 2562 อยู่ที ่
15.8% 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิม่ขึน้ 13% เมื่อเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกธุรกจิกำรตลำดมกีำร
บนัทกึประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนกังำนเมื่อเกษยีณอำยุเพิม่ขึน้จ ำนวน 65 ลำ้นบำท 

5. บรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั (“BCR”) ยงัคงพฒันำและขยำยธุรกจิรำ้นสะดวกซือ้ SPAR และรำ้นกำแฟ Inthanin 
อย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรบัรำ้นกำแฟ Inthanin มกีำรเปิดรำ้นทัง้ภำยในและภำยนอกสถำนีบรกิำรน ้ำมนัเพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้
และเข้ำถึงผู้บริโภคให้ได้มำกขึ้น อีกทัง้ยังมุ่งเน้นควำมเป็น Eco Brand โดยยกระดับเป็นร้ำนกำแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้มดว้ยกำรใชบ้รรจุภณัฑท์ีย่่อยสลำยไดโ้ดยธรรมชำต ิ ทัง้นี้จำกกำรขยำยสำขำ กำรพฒันำปรบัปรุงกำรบรหิำรจดักำร
รำ้น และกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยของรำ้นสะดวกซือ้ SPAR รำ้นกำแฟ Inthanin และส ำนักงำนใหญ่ จงึท ำให ้BCR มรีำยไดเ้พิม่ขึน้ 
7% QoQ และ EBITDA เพิม่ขึน้ 14% QoQ 
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3) กลุ่มธรุกิจพลงังานไฟฟ้า 
 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 
Q2/2561 

 
Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ  6M2561 6M2562 YoY 

 ธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์- ประเทศไทย 66.70 71.88 73.33 10% 2%  132.73  145.21 9% 
โครงการระยะที ่1-3 (118 MW - Adder 8 บาท) 61.77 63.58 64.23 4% 1%  123.29  127.81  4% 
โครงการโซลารส์หกรณ์ (12 MW - FIT 5.66 บาท) 4.92 4.49 5.03 2% 12%  9.44 9.52  1% 
โครงการโซลารอ์ผศ. (8.94 MW - FIT 4.12 บาท) N/A 3.54 3.77 N/A 6%  N/A 7.31  N/A 
โครงการโซลารโ์ซลารร์ฟูท๊อป (0.80 MW) N/A 0.25 0.31 N/A 21%  N/A 0.56  N/A 

ธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์- ประเทศญี่ปุ่ น  
(14.7 MW) 

14.89 4.09 5.38 -64% 31%  24.04 9.47  -61% 

ธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนลม - ประเทศไทย (9.0 MW 
- Adder 3.5 บำท)  

N/A N/A 2.54 N/A N/A  N/A 2.54 N/A 

รวมปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า                          
(ลำ้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง) 

81.58 75.97 81.25  -0.4% 7%   156.77  157.22                 0.3% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ลำ้นบำท) 874 808 848  -3% 5%  1,675   1,655 -1% 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนลม  (6)        29  (12)  -105% -141%  8 17 111% 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมรอ้นใตพ้ภิพ 

      (6)       93  74  N/A -20%  80  167 109% 

EBITDA (ลำ้นบำท) 762 737 721  -5% -2%     1,457  1,458  0.1% 
หมำยเหตุ: งบกำรเงนิไตรมำส 2 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 

 
ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 เทยีบกบั Q2/2561 ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำมรีำยได ้848 ลำ้นบำท ลดลง 26 ลำ้นบำท และ   

ม ีEBITDA 721 ลำ้นบำท ลดลง 40 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้   

1. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์นประเทศไทย มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเพิม่ขึน้ 10% YoY โดย 
สำเหตุหลกัมำจำกค่ำควำมเขม้แสงเฉลีย่ของทุกโครงกำรปรบัเพิม่ขึน้ เนื่องจำกทอ้งฟ้ำปลอดโปร่งและปรมิำณฝนทีน้่อยลงจำก
ปีก่อน อกีทัง้ก ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้
บนพืน้ดนิส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตรร่วมกบัองคก์ำรสงเครำะหท์หำรผ่ำนศกึในพระบรมรำชูปถมัภ์ หรอื 
อผศ. 2 โครงกำร (ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำรวม 8.94 เมกกะวตัต)์ ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 2561  

2. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่ น มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลง 64% YoY โดยสำเหตุ
หลกัมำจำกก ำลงักำรผลติทีล่ดลงจำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำร Nikaho และ Nagi (ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำรวม 19.3 เมกกะวตัต)์ 
ใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศญี่ปุ่ นเมื่อเดอืนกนัยำยน 2561 ขณะทีโ่ครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยท์ี่
เหลอือกี 5 โครงกำร (ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำรวม 14.7 เมกกะวตัต)์ มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมใกลเ้คยีงกบั Q2/2561  

3. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนลมในประเทศไทย “ลมลกิอร”์ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8.965 เมกกะวตัต์ 
(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 10 เมกกะวตัต์) ที ่อ.ปำกพนัง จ.นครศรธีรรมรำช ไดเ้ริม่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชยใ์หก้บักำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมภิำค เมื่อวนัที ่11 เมษำยน 2562 และได้รบัรำยได้เป็นค่ำไฟฟ้ำพืน้ฐำนบวกเงนิส่วนเพิม่ (adder) โดยได้รบั adder ที่อตัรำ 
3.50 บำทต่อหน่วย ระยะเวลำ 10 ปี โดยในไตรมำสนี้มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 2.5 ลำ้นกโิลวตัต-์ชัว่โมง 

4. รบัรูส้่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 62 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 74 ลำ้นบำท โดยมี
ปัจจยัดงันี้ 

 ส่วนแบ่งขำดทุนจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส์ 12 ลำ้นบำท โดยเป็นส่วนแบ่งขำดทุนจำก
กำรด ำเนินงำน 4 ล้ำนบำท และเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรขำยไฟจ ำนวน 8 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 6 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำกก ำลงัลมที่อ่อนตวัเล็กน้อยจำกช่วง

(ปรบัปรงุใหม)่ 
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เดยีวกนัของปีก่อน และกำรปรบัขึน้ของค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ตำมกำรปรบัขึน้ของอตัรำดอกเบีย้นโยบำยของประเทศ
ฟิลปิปินส ์อย่ำงไรกต็ำมทำงบรษิทัร่วมไดม้กีำรเจรจำต่อรองเพื่อใหก้ลบัมำสูร่ะดบัใกลเ้คยีงเดมิ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี 74 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
สว่นแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 170 ลำ้นบำท และเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรขำยไฟจ ำนวน 95 ลำ้นบำท ซึง่สว่น
แบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลง 43 ล้ำนบำทจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจำก Q2/2562 มกีำรหยุดซ่อม
บ ำรุงหน่วยผลติไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพบำงแห่ง แต่ส่วนแบ่งก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ เนื่องจำก 
Q2/2561 มกีำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยตดัจ ำหน่ำยรำยกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรเงนิกูร้อตดับญัชเีตม็จ ำนวนของวงเงนิกู้
เดมิ (Refinance) จ ำนวน 123 ลำ้นบำท  

5. ใน Q2/2562 ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำมกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ31 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกดิจำกกำรแขง็ค่ำของ
สกุลเงนิบำทเทยีบกบัสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ จงึท ำให้กำรแปลงค่ำหนี้สนิที่เป็นเงนิสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศกลบัมำเป็นสกุล
เงนิบำทมมีลูค่ำลดลง  

ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 เทียบกบั Q1/2562 ธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำมรีำยได้เพิม่ขึ้น 40 ล้ำนบำท และมี EBITDA 
ลดลง 15 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้   

1. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์นประเทศไทย มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 2% QoQ เมื่อเทยีบ
กบัไตรมำสก่อน โดยในไตรมำสนี้มคีวำมเขม้แสงเฉลี่ยของทุกโครงกำรดขีึน้ เนื่องจำกปรมิำณน ้ำฝนทีอ่ยู่ในระดบัต ่ำส่งผลให้
อำกำศปลอดโปร่งต่อเนื่อง 

2. โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่ น มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพิ่มขึน้  31% QoQ ตำม
ปัจจยัดำ้นฤดกูำลในช่วงไตรมำส 2 ของทุกปี จะเป็นช่วงทีท่อ้งฟ้ำปลอดโปร่ง มปีรมิำณเมฆน้อย ท ำใหค้่ำควำมเขม้แสงในไตรมำส
นี้ดขี ึน้ เมื่อเทยีบกบัในช่วงไตรมำส 1 ที่ยงัเป็นช่วงของฤดูหนำวและท้องฟ้ำมเีมฆหมอกมำก  

3. โครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนลมในประเทศไทย “ลมลกิอร์” มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 2.5 ล้ำนกโิลวตัต์-ชัว่โมง
และเป็นกำรเริม่รบัรูร้ำยไดเ้ป็นไตรมำสแรกจำกกำรเริม่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชยข์องโครงกำร เมื่อวนัที ่11 เมษำยน 2562  

4. รบัรูส้ว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ลดลงจำกไตรมำสก่อน 59 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัดงันี้  
 ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส์ ลดลง 41 ลำ้นบำท จำกส่วนแบ่งก ำไรจำก

กำรด ำเนินงำนทีล่ดลง สำเหตุหลกัมำจำกในไตรมำส 2 เป็นช่วงนอกฤดูมรสุม ท ำใหม้คีวำมเรว็ลมต ่ำ เมื่อเทยีบ
กบัไตรมำส 1 ทีม่กีำรพดัผ่ำนของพำยุมรสมุและพำยุดเีปรสชัน่ค่อนขำ้งมำก  

 สว่นแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี ลดลง 18 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมี
กำรหยุดซ่อมบ ำรุงโครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพบำงสว่น ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

5. ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลง 8% QoQ กลบัเขำ้สูร่ะดบัปกต ิหลงัจำก Q1/2562 มกีำร
เพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยพนกังำน  
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4) กลุ่มธรุกิจผลิตภณัฑชี์วภาพ 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มธุรกจิผลติภณัฑช์วีภำพ Q2/2562 ม ีEBITDA รวม 136 ลำ้นบำท 
 

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

ผลการด าเนินงานของ 
Q2/2561 Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ 

  
6M2561 6M2562 YoY 

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล    

ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 (ลำ้นลติร) 61.47 67.26 74.11 21% 10%   132.30 141.37 7% 

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 (ลำ้นลติร) 68.28 71.15 82.07 20% 15%   141.02 153.22 9% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท) 1,608      1,275       1,453  -10% 14%       3,325     2,728   -18% 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)    94 59 59 -37% -1%   224 118 -47% 

ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูอำ้งองิ: กรมธุรกจิพลงังำน) 

ผลติภณัฑ ์B100 (บำทต่อลติร) 25.02 20.79 21.20 -15% 2%   24.80 20.98 -15% 

น ้ำมนัปำลม์ดบิ (CPO) (บำทต่อกโิลกรมั) 20.88 16.04 17.26 -17% 8%   20.60 16.61 -19% 

 

ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 เทยีบกบั Q2/2561 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลมรีำยได ้1,453 ลำ้นบำท ลดลง 154 
ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 ของ Q2/2562 อยู่ที่ 74.11 ล้ำนลติร เพิม่ขึน้ 21% YoY สอดคล้องกบัปรมิำณ
กำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ จำกกำรทีก่ระทรวงพลงังำนมแีนวทำงช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูปำลม์น ้ำมนั ดว้ยกำรสง่เสรมิกำรใชน้ ้ำมนั
ดเีซล B20 ซึง่เป็นน ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ทีม่สีว่นผสมของน ้ำมนัไบโอดเีซลรอ้ยละ 20 เพื่อใชก้บัรถกระบะ รถขนสง่ขนำดใหญ่ และ
รถขนสง่มวลชน อกีทัง้สนบัสนุนรำคำขำย B20 ใหต้ ่ำกว่ำดเีซลปกตลิติรละ 5 บำท ไปจนถงึวนัที ่30 กนัยำยน 2562  

2. รำคำขำยเฉลี่ยผลติภณัฑ ์B100 ปรบัลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ ซึ่งเป็นไปตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำ
น ้ำมนัปำลม์ดบิทีป่รบัลดลง โดยสถำนกำรณ์รำคำปำลม์น ้ำมนัยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัต ่ำ จำกปรมิำณผลผลติปำลม์น ้ำมนัทีอ่อกสู่
ตลำดมำกขึน้  

3. ก ำไรขัน้ต้นของ Q2/2562 อยู่ที ่59 ลำ้นบำท ลดลง 37% YoY ถงึแมว้่ำปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 จะ
ปรบัเพิ่มขึ้น 20% YoY แต่จำกกำรที่ก ำลงักำรผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึน้ จึงท ำให้เกิดกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ ์B100 ประกอบกบัรำคำกลเีซอรนีในตลำดโลกปรบัตวัลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลมำจำก
ประเทศอนิโดนีเซยีซึง่เป็นประเทศทีส่่งออกกลเีซอรนีใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีและเป็นอนัดบั 2 ของโลกมนีโยบำยปรบักำรใชจ้ำกน ้ำมนั
ดเีซล B20 เป็นน ้ำมนัดเีซล B25 ในปีนี้ ท ำใหม้ปีรมิำณ B100 ทีถู่กผลติเพิม่ขึน้เป็นผลใหป้รมิำณกลเีซอรนีดบิออกสูต่ลำดมำกขึน้
ตำมล ำดบั สง่ผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ปรบัลดลง 

 ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 เทยีบกบั Q1/2562 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลมรีำยไดเ้พิม่ขึน้ 178 ลำ้นบำท โดยมี
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 ของ Q2/2562 เพิม่ขึน้ 10% เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อน สอดคล้องกบัปรมิำณ
กำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ B100 ที่เพิม่ขึน้ จำกนโยบำยภำครฐัที่ส่งเสรมิกำรใช้น ้ำมนัดเีซล B20 ซึ่งได้รบัควำมนิยมในภำคกำร
ขนสง่ สง่ผลใหบ้รษิทั บำงจำกฯ ซึง่เป็นลกูคำ้หลกัมยีอดจ ำหน่ำยดเีซล B20 เตบิโตเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

2. รำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑ ์B100 ปรบัเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิทีเ่ป็นผลมำจำก
มำตรกำรปรบัสมดุลน ้ำมนัปำลม์ในประเทศ โดยมตคิณะรฐัมนตรใีหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รบัซื้อและใช้
น ้ำมนัปำลม์ดบิเป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำ อกีทัง้กระทรวงพลงังำนยงัมกีำรส่งเสรมิกำรใชน้ ้ำมนัดเีซล B20 ท ำใหป้รมิำณ
ผลปำลม์น ้ำมนัในประเทศลดลง สง่ผลใหร้ำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิของประเทศปรบัตวัดขีึน้จำกไตรมำสก่อน  
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3. ก ำไรขัน้ต้นใกลเ้คยีงกบัไตรมำสก่อนหน้ำ ถงึแมป้รมิำณกำรจ ำหน่ำย B100 เพิม่ขึน้ แต่รำคำขำยกลเีซอรนีดบิใน   
ไตรมำสน้ีปรบัตวัลดลง ซึง่เป็นไปตำมปรมิำณกลเีซอรนีดบิทีอ่อกสูต่ลำดมำกขึน้ 
 
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  
ผลการด าเนินงานของ 

Q2/2561 Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ 
  

6M2561 6M2562 YoY 
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล   

ปรมิำณกำรผลติเอทำนอล (ลำ้นลติร)                   

  - บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั (BBE)  8.76 11.60 9.25 6% -20%   20.39 20.85 2% 

  - บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (KGI) 30.55 42.37 34.44 13% -19%   60.62 76.81 27% 

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอล (ลำ้นลติร) 35.44 47.89 45.84 29% -4%   70.38 93.73 33% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท) 836 1,071  1,002  20% -6%   1,702  2,072  22% 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)   71 106 74 5% -30%   214 180 -16% 

ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูอำ้งองิ: กรมธุรกจิพลงังำน)         

เอทำนอล (บำทต่อลติร) 23.59 22.33 21.96 -7% -2%   24.05 22.15 -8% 

 
ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 เทยีบกบั Q2/2561 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลมรีำยได ้1,002 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 166 

ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรผลติรวมของผลติภณัฑเ์อทำนอลอยู่ที ่43.69 ลำ้นลติร เพิม่ขึน้ 11% YoY โดยบรษิทั เคเอสแอล กรนี     
อินโนเวชัน่ จ ำกัด (มหำชน) มีปริมำณกำรผลิต 34.44 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้น 13% YoY จำกกำรที่โรงงำนผลิตเอทำนอลจำก
กำกน ้ำตำล ทีอ่ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรมีกีำรขยำยก ำลงักำรผลติจำก 200,000 ลติรต่อวนัเป็น 300,000 ลติรต่อวนั และ
บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั (BBE) มปีรมิำณกำรผลติ 9.25 ลำ้นลติร เพิม่ขึน้ 6% YoY เนื่องจำกมกีำร
ปรบัปรุงประสทิธภิำพในกระบวนกำรผลติ 

2. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมของผลติภณัฑเ์อทำนอลอยู่ที ่45.84 ลำ้นลติร เพิม่ขึน้ 29% YoY โดยหลกัมำจำกปรมิำณ   
กำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (KGI) จำกกำรทีม่กีำรขยำยก ำลงักำรผลติ ท ำให้
สำมำรถรองรบัควำมต้องกำรใช้เอทำนอลของประเทศไทยทีป่รบัเพิม่ขึน้  ซึ่งเป็นไปในทศิทำงเดยีวกบัปรมิำณกำรใชน้ ้ำมนั
แก๊สโซฮอลท์ีข่ยำยตวัเพิม่ขึน้ทุกปี   

3. รำคำขำยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เอทำนอลในปีนี้ปรบัตัวลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจำกปริมำณสต๊อก
เอทำนอลของประเทศทีอ่ยู่ในระดบัสงู อย่ำงไรกต็ำมจำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหไ้ตรมำสนี้มรีำยไดจ้ำกกำรขำย
เพิม่ขึน้ 20% YoY  

4. ก ำไรขัน้ต้นของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพิม่ขึน้ 5% YoY เนื่องจำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลรวมที่
ปรบัเพิม่ขึน้ถึง 29% จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกกำรที่โรงงำนผลติเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล ที่อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดั
กำญจนบุรมีกีำรขยำยก ำลงักำรผลติ ถงึแมว้่ำรำคำขำยเฉลีย่เอทำนอลจะปรบัตวัลดลง 

 ผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562 เทยีบกบั Q1/2562 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลมรีำยได้ลดลง 69 ล้ำนบำท โดยมี
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรผลติรวมของผลติภณัฑเ์อทำนอลลดลง 19% QoQ โดยบรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) 
จ ำกัด มีปริมำณกำรผลิตลดลง 20% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน เนื่องจำกมีกำรปิดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีระหว่ำงวันที่ 2-30 
พฤษภำคม 2562 ส่วนบรษิัท เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มปีรมิำณกำรผลติลดลง 19% เนื่องจำกโรงงำนที่
อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุร ีและโรงงำนทีอ่ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น มกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนซ่อมบ ำรุงในเดอืน
เมษำยน 2562 
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2. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์อทำนอลรวมลดลง 4% QoQ โดยเป็นผลมำจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีของ
บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั   

3. รำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑเ์อทำนอลในไตรมำสนี้ปรบัลดลง 2% QoQ เน่ืองจำกปรมิำณสต๊อกเอทำนอลของประเทศ
อยู่ในระดบัสงู อกีทัง้ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลทีป่รบัลดลง จงึสง่ผลใหไ้ตรมำสน้ีมรีำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง 6% QoQ 

4. ก ำไรขัน้ต้นของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลปรบัลดลง 30% QoQ ซึง่เป็นผลมำจำกกำรปรบัลดลงของรำคำ
ขำยเฉลี่ยผลิตภณัฑ์เอทำนอล อกีทัง้ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ที่ปรบัลดลงจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีในไตรมำสนี้  
อย่ำงไรกต็ำมบรษิทับำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั ไดบ้รหิำรจดักำรต้นทุนวตัถุดบิใหต้ ่ำลง ซึง่คำดว่ำจะท ำใหผ้ล
กำรด ำเนินงำนในครึง่ปีหลงัปรบัตวัดขีึน้ 

 

5) กลุ่มธรุกิจทรพัยากรธรรมชาติ 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจทรพัยากรธรรมชาติ Q2/2561 Q1/2562 Q2/2562 YoY QoQ 

EBITDA (ล้านบาท)  36  (23) 145  298% 726% 
            

ก ำลงักำรผลติ-เฉพำะสดัส่วนของ OKEA (พนับำรเ์รลต่อวนั)           

Draugen Field N/A      8.64      9.24  N/A 7% 

Gjøa Field N/A    10.49     10.50  N/A 0.1% 

Realized Liquids price (เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล) N/A     56.20     60.70  N/A 8% 

Realized Gas price (เหรยีญสหรฐัฯ ต่อลกูบำศกเ์มตร) N/A       0.24      0.15  N/A -38% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม OKEA (ลำ้นบำท)  N/A         8       102  N/A N/A 

 

เมื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2562 OKEA เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) จ านวน 15,000,000 หุ ้นใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศนอรเ์วย ์(Oslo Stock Exchange) ดว้ยราคาเสนอขาย 21 โครนนอรเ์วยต่์อหุน้ ซึง่ภายหลงัการออก
หุ้นใหม่ดงักล่าว ท าให้ OKEA มหีุ้นจดทะเบยีนและหุน้ทีอ่อกและช าระแล้วของ OKEA รวมทัง้หมดเป็น 101,839,050 หุ้น ซึ่ง
เป็นสว่นที ่BCPR ซือ้หุน้เพิม่จ านวน 2.891,574 หุน้ ตามราคาเสนอขาย นอกจากนี้ในวนัทีเ่สนอขายหุน้ BCPR ไดซ้ือ้หุน้สามญั
เพิม่เตมิจ านวน 4,171,570 หุน้ภายใตเ้งื่อนไขการลงทุนตามขอ้ตกลงการลงทุนเริม่แรกใน OKEA ในราคา 0.1 โครนนอรเ์วยต่์อ
หุน้ BCPR ไดช้ าระค่าหุน้รวมเป็นจ านวนเงนิ 61 ลา้นโครนนอรเ์วย ์หรอืประมาณ 226 ลา้นบาท ท าให ้BCPR ถอืหุน้สามญัทีม่ี
สทิธอิอกเสยีงจ านวน 47,610,894 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 46.75 ของทุนจดทะเบยีนของ OKEA  

นอกจากนี้ IPO ครัง้นี้ ไดม้กีารใช ้Greenshoe Option โดยผูด้ าเนินการจดัจ าหน่ายหุน้ IPO ไดย้มืหุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิ 
โดยเป็นสว่นของ BCPR เท่ากบั 1,500,000 หุน้ ไปจ าหน่ายใหก้บัประชาชนทัว่ไป และผูด้ าเนินการจดัจ าหน่ายจะพจิารณาซือ้หุน้คนื
จากตลาดฯ เพื่อเป็นมาตรการในการรกัษาเสถยีรภาพของราคาหุน้ OKEA หลงั IPO โดยเมื่อสิน้สุดระยะเวลารกัษาเสถยีรภาพฯ 
เมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม 2562 พบว่าผูด้ าเนินการจดัจ าหน่ายน าหุน้มาคนืใหก้บั BCPR เท่ากบั 1,366,669 หุน้ ท าให ้BCPR 
ถอืหุน้ OKEA รวมทัง้หมด 47,477,563 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 46.62 ของทุนจดทะเบยีนของ OKEA 

ผลการด าเนินงาน Q2/2562 เทยีบกบั Q2/2561 กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาต ิม ีEBITDA รวม 145 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
109 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. ไตรมาสน้ีรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม OKEA 102 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 สว่นแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 30 ลา้นบาท จากแหล่ง Draugen Field และ Gjøa Field ทีม่อีตัราการผลติเฉลีย่ 20.7 

และ 87.5 พนับารเ์รลต่อวนัตามล าดบั (คดิเป็นสดัส่วนของ OKEA เท่ากบั 9.24 และ 10.5 พนับารเ์รลต่อวนัตามล าดบั) ใน
ไตรมาสนี้มกีารจ าหน่ายน ้ามนัดบิจากแหล่ง Draugen Field จ านวน 2 Cargoes และมกีารดอ้ยค่า Technical Goodwill 



   20 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน Q2/2562  บริษทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)            | 
 

ของแหล่ง Gjøa Field ซึง่ตามแนวทางปฏบิตัขิองประเทศนอรเ์วยท์ีจ่ะต้องมกีารทดสอบการดอ้ยค่าของ Technical 
Goodwill ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุนในแหล่งปิโตรเลยีม Draugen Field และ Gjøa Field ทุกไตรมาส 

 ส่วนแบ่งก าไรลดลง 22 ล้านบาท จากการปรับปรุงรายการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สิน 
(Purchase Price Allocation – PPA) ของแหล่ง Gjøa Field  

 ส่วนแบ่งก าไรเพิม่ขึน้ จากการรบัรูก้ าไรจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทุน 94 ลา้นบาท จากการซือ้หุน้ IPO 
และการซือ้หุน้สามญัเพิม่ภายใตเ้งื่อนไขการลงทุนตามขอ้ตกลงการลงทุนเริม่แรกใน OKEA 

2. กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาติมผีลก าไรจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 82 ล้านบาท ในขณะที่ 
Q2/2561 ไม่มกีารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ผลการด าเนินงาน Q2/2562 เทยีบกบั Q1/2562 กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาต ิม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 169 ลา้นบาท โดย
มปัีจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้ามกีารรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม OKEA เพิม่ขึน้ 95 ลา้นบาท โดย
มาจากการบนัทกึก าไรจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุน 94 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 22 
ล้านบาท จากการทีก่ าลงัการผลติของแหล่ง Draugen Field เพิม่ขึน้ 7% QoQ สง่ผลใหใ้นไตรมาสนี้มกีารจ าหน่ายน ้ามนัดบิจาก
แหล่ง Draugen Field จ านวน 2 Cargoes ในขณะที่ Q1/2562 มีการจ าหน่ายเพียง 1 Cargo และในไตรมาสนี้มีการตัง้ด้อยค่า 
Technical Goodwill ของแหล่ง Gjøa Field เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า  

2. กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาตมิผีลก าไรจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 82 ลา้นบาท ในขณะที่
ไตรมาสก่อนหน้ามกี าไร 11 ลา้นบาท 
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49,76049,538

3,2173,083

43,82545,460

19,38119,288

30 ม.ิย. 6231 ธ.ค. 61

หนี้สนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยำวและหุน้
กู ้(รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ใน 1 ปี)
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น

ส่วนของผูถ้อืหุน้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 
แสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  หน่วย: ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัย ์
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม 116,183 ล้ำนบำท ลดลง 1,185 ล้ำนบำท เมื่อ

เทยีบกบั ณ 31 ธนัวำคม 2561 โดยรำยกำรสนิทรพัยห์ลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

1. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลดลง 5,847 ลำ้นบำท โปรดดรูำยกำรวเิครำะหง์บกระแสเงนิสด 
2. สนิคำ้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 2,086 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรทีบ่รษิทัฯ เกบ็ส ำรองผลติภณัฑน์ ้ำมนัส ำเรจ็รูป เพื่อ

รองรบัแผนกำรหยุดเดนิเครื่องหน่วยแตกโมเลกุลดว้ยไฮโดรเจนในช่วงตน้ไตรมำส 3  
3. สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 468 ลำ้นบำท สว่นใหญ่มำจำก  

 ลูกหนี้กำรค้ำ เพิ่มขึ้น 831 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท BCPT ที่ในปีนี้มีปริมำณ
ธุรกรรมกำรซื้อขำยเพิม่มำกขึน้ จำกกำรขยำยธุรกรรมทัง้ด้ำนปรมิำณกำรค้ำและด้ำนธุรกรรมกบัคู่ค้ำใหม่
เพิ่มขึ้น และปริมำณจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัเครื่องบนิของบรษิัทฯ ในเดือนมิถุนำยน 2562 เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทยีบกบัเดอืนธนัวำคม 2561  

 เงนิชดเชยกองทุนน ้ำมนัคำ้งรบั ลดลง 447 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกกำรไดร้บัเงนิชดเชยทีค่ำ้งนำนกว่ำปกต ิ
ณ สิน้ปีจำกภำครฐัฯ  

4. สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 1,282 ลำ้นบำท สว่นใหญ่มำจำก  

 เงินลงทุนในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ เพิ่มขึ้น 223 ล้ำนบำท รำยกำรหลกัเกิดจำก (1) บริษัท BCPR ได้
ลงทุนเพิม่ 226 ลำ้นบำท จำกกำรที ่OKEA มกีำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนครัง้แรก (IPO) ซึง่ BCPR ไดซ้ือ้
หุน้สามญัเพิม่ภายใตเ้งือ่นไขการลงทุนตามขอ้ตกลงการลงทนุเริม่แรกใน OKEA รวมถงึไดจ้องและซือ้หุน้ IPO 
ดงักล่าว (2) รบัรูส้ว่นแบ่งก ำไร 314 ลำ้นบำท (3) ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิและอื่นๆ (317) ลำ้นบำท 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เพิม่ขึน้ 702 ลำ้นบำท มำจำกกำรใหกู้ย้มืแก่ บรษิทั LAC ตำม
เงื่อนไขในสญัญำ  

 เงนิลงทุนระยะยำวอื่น เพิม่ขึน้ 413 ลำ้นบำท เกดิจำกบรษิทัย่อยมกีำรปรบัมูลค่ำยุตธิรรมสุทธขิองเงนิลงทุน
เผื่อขำย (LAC) เพิม่ขึน้ 298 ลำ้นบำท (จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย (LAC) 

49,70448,877

32,177 30,896 

11,37810,910

17,22115,135

5,70311,551

30 ม.ิย. 6231 ธ.ค. 61

เงนิสดและรำยกำร
เทยีบเทำ่เงนิสด
สนิคำ้คงเหลอื

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น

ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์

117,369 117,369 116,183 116,183 
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เพิม่ขึน้ 384 ล้ำนบำท และผลกระทบจำกอตัรแลกเปลี่ยนลดลง 86 ล้ำนบำท) จำกรำคำหุน้ละ 4.31 เหรยีญ
แคนำดำ ณ 31 ธนัวำคม 2561 เป็น 5.28 เหรยีญแคนำดำ ณ 30 มถุินำยน 2562 รวมทัง้มกีำรลงทุนในธุรกจิ 
Start up เพิม่ขึน้ 2 บรษิทั จ ำนวน 4 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมำณ 126 ลำ้นบำท  

5. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ 827 ล้ำนบำท โดยมีกำรลงทุนหลกัๆ ในโครงกำรส่งเสริมประสิทธิภาพ
พลงังานและสิ่งแวดล้อม (3E) 1,313 ล้ำนบำท ธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ (BCPG) ทัง้โครงกำรในประเทศญี่ปุ่ นและ
ประเทศไทย 1,189 ลำ้นบำท กำรลงทุนเพิม่ของกลุ่ม BBGI 166 ลำ้นบำท เพื่อขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนผลติ
เอทำนอล และก่อสรำ้งโรงงำนผลติ Refined Glycerin และมคี่ำเสือ่มรำคำส ำหรบังวด 2,208 ลำ้นบำท 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 66,423 ลำ้นบำท ลดลง 1,408 ลำ้นบำท โดยรำยกำร

หนี้สนิหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

1. หนี้สนิหมุนเวยีน เพิม่ขึน้ 94 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำก 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ลดลง 365 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกส่วนของบรษิทั ฯ ลดลง 168 ลำ้นบำท 
(เกดิจำกผลกระทบของอตัรำแลกเปลีย่น) และของบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) ลดลง 197 ลำ้นบำท  

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ เพิ่มขึน้ 2,231 ล้ำนบำท โดยหลกัมำจำกในเดือนธนัวำคม 2561 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยช ำระ
ค่ำน ้ำมนัดบิเรว็ขึน้เนื่องจำกเทอมกำรช ำระเงนิเป็นวนัหยุดช่วงปีใหม่ 

 เจำ้หนี้อื่น ลดลง 1,051 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกเจำ้หนี้ค่ำก่อสรำ้งและค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยลดลง  
 ภำษีสรรพสำมิตและเงนิน ำส่งกองทุนน ้ำมนัเชื้อเพลิงค้ำงจ่ำย ลดลง 802 ล้ำนบำท เนื่องจำกปริมำณกำร

จ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัทีอ่อกจำกโรงกลัน่ในเดอืนมถุินำยน 2562 ลดลง เมื่อเทยีบกบัเดอืนธนัวำคม 2561 
2. เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและหุ้นกู้ (รวมที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี) ลดลง 1,635 ล้ำนบำท จำกกำร

ครบก ำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ 4,000 ล้ำนบำท กำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ตำมวนัครบก ำหนดช ำระ 1,144 ล้ำนบำท 

เบกิเงนิกูเ้พิม่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 3,790 ลำ้นบำท โดยมผีลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรแปลงค่ำ

งบกำรเงนิเป็นก ำไรจ ำนวน 281 ลำ้นบำท 

3. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน เพิ่มขึ้น 183 ล้ำนบำท จำกผลกระทบตำม
พระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนที่ได้ถูกปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 และก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจ่ำย
ค่ำชดเชยใหล้กูจำ้งทีถู่กเลกิจำ้งเพิม่เตมิ หำกลกูจำ้งท ำงำนตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ลกูจำ้งมสีทิธไิดร้บัค่ำชดเชย
ไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 49,760 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 223 ลำ้นบำท 
โดยหลกัมำจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 1,070 ล้ำนบำท จ่ำยเงนิปันผล 880 ล้ำนบำท ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
บญัชที ำให้ก ำไรสะสมลดลง 54 ล้ำนบำท และองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้ 65 ล้ำนบำท (จำกกำรเปลีย่นแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย (LAC) เพิม่ขึน้ 384 ล้ำนบำท และกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิและส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็
อื่นของบรษิัทร่วมลดลง 319 ล้ำนบำท) โดยเป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นของบรษิทัใหญ่ 42,815 ลำ้นบำท มมีูลค่ำทำงบญัชต่ีอหุน้ 
31.09 บำท 
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งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 
ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,001 ลำ้นบำท 

มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน 4,242 ล้ำนบำท และมเีงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ  3,378 ล้ำนบำท และผลกระทบ
จำกอตัรำแลกเปลี่ยนของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวดลดลง 228 ล้ำนบำท ท ำให้มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด
ลดลงสุทธ ิ5,847 ล้ำนบำท โดยมเีงนิสดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 จ ำนวน 11,551 ล้ำนบำท ท ำให้ ณ วนัที่ 30 
มถุินำยน 2562 มเีงนิสดอยู่จ ำนวน 5,703 ล้ำนบำท โดยรำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรมเป็นดงันี้ 
 
ตารางแสดงรายละเอียดการได้มา (ใช้ไป) ของเงินสดในแต่ละกิจกรรม (ล้านบาท) 30 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 62 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน       (1,421)        2,001  

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน       (3,887)       (4,242) 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ        1,708        (3,378) 

ผลกระทบของอตัรำแลกเปลีย่นทีม่ต่ีอเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด           27          (228) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ         (3,573)         (5,847) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม      10,106  11,551 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 6,533 5,703 

 
โดยรำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรมเป็นดังนี้ 

1. เงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,001 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำก 

 มกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นเงนิสด 3,600 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด 1,070 ลำ้นบำท บวก
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ใช่เงนิสด 1,672 ลำ้นบำท บวกตน้ทุนทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้857 ลำ้นบำท  

 เงนิสดใชไ้ปในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำนสุทธ ิ1,298 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำก (1) ลูกหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 
988 ลำ้นบำท (2) ลกูหนี้อื่นลดลง 476 ลำ้นบำท (3) สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 1,406 ลำ้นบำท (4) เจำ้หนี้กำรคำ้
เพิม่ขึน้ 2,392 ลำ้นบำท (5) เจำ้หนี้อื่นและหนี้สนิอื่นลดลง 1,773 ลำ้นบำท (โดยหลกัมำจำกภำษีสรรพสำมติ
และเงนิน ำสง่กองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิคำ้งจ่ำยลดลง) 

 ภำษีเงนิได้จ่ำยออก 300 ล้ำนบำท 

2. เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน 4,242 ล้ำนบำท โดยหลกัเกดิจำก 

 เงนิสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ บรษิัทร่วมและเงนิลงทุนอื่น 353 ล้ำนบำท ประกอบด้วย BCPR 
ลงทุนเพิม่ใน OKEA จ ำนวน 61 ล้ำนโครนนอร์เวย์ หรอืประมำณ 226 ล้ำนบำท และลงทุนเพิม่ธุรกจิ 
Start up เพิม่ขึน้ 2 บรษิัท จ ำนวน 4 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมำณ 126 ล้ำนบำท  

 เงนิสดจ่ำยส ำหรบักำรลงทุนในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 3,022 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงของโครงกำรส่งเสรมิประสทิธภิำพพลงังำนและสิง่แวดล้อม (3E) ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำ และธุรกจิ
ผลติภณัฑ์ชวีภำพ 

 เงนิให้กู้ยมืแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 733 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกกำรใหกู้ย้มืแก่ บรษิทั LAC ตำมเงื่อนไข
ในสญัญำ  

 เงนิสดจ่ำยค่ำสทิธกิำรเช่ำและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 234 ล้ำนบำท 
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3. เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 3,378 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำก 

 จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงนิ 968 ล้ำนบำท 
 จ่ำยเงนิปันผล 880 ล้ำนบำท เป็นส่วนของบรษิทัฯ 688 ล้ำนบำท และบรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

จ่ำยเงนิปันผลให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 191 ล้ำนบำท 
 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิลดลง 197 ล้ำนบำท เกดิจำกกำรกู้ยมืเงนิของบรษิัท บบีจีไีอ จ ำกดั 

(มหำชน) 2,551 ล้ำนบำท และช ำระคนืเงนิกู้ยมื 2,748 ล้ำนบำท 
 เงนิสดจ่ำยช ำระคนืหุ้นกู้ที่ครบก ำหนด 4,000 ล้ำนบำท 
 เงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 3,790 ล้ำนบำท เป็นของบรษิัทฯ 2,550 ล้ำนบำท 

บรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 815 ล้ำนบำท และบรษิัท บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 424 ล้ำนบำท 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,144 ล้ำนบำท 
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อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (งบการเงินรวม) 
 
อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (งบการเงินรวม) 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (%) 
Q2/2561 

 
Q1/2562 Q2/2562  6M2561 6M2562 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (Gross Margin) 8.47% 4.79% 5.35%  8.00% 5.08% 

อตัรำสว่น EBITDA ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (EBITDA Margin) 7.32% 4.30% 4.53%  7.08% 4.42% 
อตัรำสว่นก ำไรสุทธ ิต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (Net Profit 
Margin) 

2.47% 0.87% 1.40%  2.78% 1.14% 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1/ (ROE) 10.94% 3.43% 2.41%      

อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) 6.52% 3.56% 2.99%       
1/ ก ำไรสุทธแิละสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะส่วนของบรษิทั 

 

  
30 มิ.ย. 61 

31 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)       

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (Current Ratio) 1.26 1.35 1.59 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ (Quick Ratio) 0.52 0.67 0.71 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)      

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD to Equity) 0.89 1.00 0.97 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net IBD to Equity) 0.76 0.80 0.85 

  Q2/2561 Q1/2562 Q2/2562 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) 2/ 3.56 1.56 1.34 
2/ กำรค ำนวน DSCR ไมร่วมรำยกำรจำ่ยช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนด 
หมำยเหตุ: งบกำรเงนิไตรมำส 2 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ปรบัปรงุใหม)่ 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
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การค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย  =  ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

และกำรใหบ้รกิำร(Gross Margin)  

 อตัรำสว่น EBITDA ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย = EBITDA / รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

และกำรใหบ้รกิำร (%) (EBITDA Margin)    
 อตัรำสว่นก ำไรสทุธต่ิอรำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิ/ รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

และกำรใหบ้รกิำร (%) (Net Profit Margin)    
 อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของ  = ก ำไร (ขำดทุน) สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ / 

ผูถ้อืหุน้ (%) (ROE)     รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) 
 อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%)  = ก ำไร(ขำดทุน) ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้/  

(ROA)      รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 
 อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ)   = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน 

(Current Ratio) 

 อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ)  = (เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด + เงนิลงทุนชัว่ครำว +  

(Quick Ratio)     ลกูหนี้และตัว๋เงนิรบักำรคำ้สทุธ ิ+ ลกูหนี้อื่น) / หนี้สนิ 
                                              หมุนเวยีน 

 อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้  =   หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้/ สว่นของผูถ้อืหุน้   

ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) (IBD to Equity)  
 อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธ ิ  = (หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเงนิสด  

ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) (Net IBD to Equity)  - เงนิลงทุนชัว่ครำว) / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (เท่ำ)  = EBITDA/ (ช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำว + ตน้ทุนทำงกำรเงนิ) 

(DSCR) 

 
หมำยเหตุ: 

1/ รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) ค ำนวณโดยใชสู้ตรดงันี้ 

- รำยปี ค ำนวณโดย (ยอดสิน้สุดงวดปีก่อนหน้ำ + ยอดสิน้สุดงวดปีปัจจบุนั) / 2 

- รำยไตรมำส ค ำนวณโดย (ยอดสิน้สดุไตรมำสในปีก่อนหน้ำ + ยอดสิน้สดุไตรมำสในปีปัจจบุนั) / 2  

2/ รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) ค ำนวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 

- รำยปี ค ำนวณโดย (ยอดสิน้สุดงวดปีก่อนหน้ำ + ยอดสิน้สุดงวดปีปัจจบุนั) / 2 

- รำยไตรมำส ค ำนวณโดย (ยอดสิน้สดุไตรมำสในปีก่อนหน้ำ + ยอดสิน้สดุไตรมำสในปีปัจจบุนั) / 2 

3/ กำรค ำนวณอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) ขอ้มลูตวัเศษคอื ก ำไร (ขำดทนุ) ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ จะตอ้งถูกปรบัเป็น

ตวัเลขเตม็ปี (Annualized) 

4/ กำรค ำนวณอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) ขอ้มลูตวัเศษคอื ก ำไร(ขำดทนุ) ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้จะตอ้งถูกปรบัเป็น

ตวัเลขเตม็ปี (Annualized) 

5/ หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ค ำนวณโดย (เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ + เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน

หนึ่งปี) + หุน้กู ้(รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) + หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี))  
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การบญัชีเพ่ือส่ิงแวดล้อมและสงัคม 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ค่าใช้จ่ายส่ิงแวดล้อม (Environment Management Accounting : EMA) Q2/2561 Q2/2562  

ค่าใช้จ่ายวตัถดิุบท่ีติดไปกบัผลิตภณัฑ ์(Material Costs of Product Outputs)  ไดแ้ก่น ้ำมนัดบิ 
สำรเคม ีส่วนผสมต่ำงๆในกำรผลติ และพลงังำนทีใ่ชใ้นกำรผลติ 

17,449 27,123 9,674 

ค่าใช้จ่ายวตัถดิุบท่ีไม่ติดไปกบัผลิตภณัฑ ์(Material Costs of Non-Product Outputs) : ไดแ้ก่ 
น ้ามนัทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพ น ้าทิง้ สารเคมทีีใ่ชเ้กนิจ าเป็น และส่วนผสมอื่นทีเ่กนิจ าเป็น 

76.47 11.01 (65.46) 

ค่าใช้จ่ายเพ่ืออปุกรณ์ควบคมุมลพิษ (Waste and Emission Control Costs) : ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย
บ าบดัหรอืก าจดัของเสยี รวมถงึ ค่าบ ารุงรกัษา และค่าเสือ่มของอุปกรณ์ดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ 

64.87 86.98 22.11 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัส่ิงแวดล้อม (Prevention and Other Environmental  Management 
Costs) :  ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายการตดิตาม ป้องกนั ดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ 

3.28 3.52 0.24 

ค่าใช้จ่ายรวม 17,594 27,225 9,631 

ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน าของเสียมาใช้ใหม่ (Benefit from by-product and 
waste recycling ) : ไดแ้ก่ รายไดข้องการใชป้ระโยชน์จากของเสยี (เครือ่งหมายลบหมายถงึรายได)้ 

(1.86) (5.26) 3.40 

 
 ค่ำใชจ้่ำยดำ้นสิง่แวดลอ้มใน Q2/2562 โดยรวมเพิม่ขึน้จำก Q2/2561 ประมำณ 9,631 ลำ้นบำท (+55% YoY) สำเหตุ

หลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยวตัถุดบิทีต่ดิไปกบัผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ 9,674 ลำ้นบำท เนื่องจำกก ำลงักำรผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้จำก 66.80 พนับำรเ์รล
ต่อวนัในช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน เป็น 112.67 พนับำรเ์รลต่อวนั ในไตรมำสนี้ อย่ำงไรกต็ำมรำคำน ้ำมนัดบิลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 
2 ในขณะทีค่่ำใชจ้่ำยวตัถุดบิทีไ่ม่ตดิไปกบัผลติภณัฑล์ดลง 65.46 ลำ้นบำท เน่ืองจำกปรมิำณน ้ำมนัทีไ่ม่ไดคุ้ณภำพลดลง 

ค่ำใชจ้่ำยเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพษิและค่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกนัสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ 22.35 ลำ้นบำท (+33% YoY) โดย
สว่นใหญ่มำจำกค่ำเสือ่มรำคำอุปกรณ์ควบคุมมลพษิเพิม่ขึน้ถงึ 26.39 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมซีือ้อุปกรณ์เพิม่เตมิกำรซ่อมบ ำรงุใหญ่
ในปีก่อน นอกจำกนี้ยงัมคี่ำใชจ้่ำยกำรตดิตำมและตรวจวดัทีเ่พิม่ขึน้ 1.78 ลำ้นบำท ในขณะทีค่่ำก ำจดัของเสยีและค่ำใชจ้่ำยเพื่อ
ด ำเนินระบบจดักำรลดลง 4.35 และ 1.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และกำรน ำของเสยีมำใช้ใหม่เพิ่มขึ้น 3.40 ล้ำนบำท (+183% YoY) ส่วนใหญ่มำจำก
ปรมิำณก ำมะถนัเหลวทีส่ำมำรถจ ำหน่ำยไดเ้พิม่ขึน้  

คณุภาพอากาศจากปล่องต่างๆ ของโรงกลัน่ 
เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวงัดำ้นสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศจำกปล่องต่ำงๆ ของโรงกลัน่เป็นประจ ำ 

ซึง่จะเหน็ไดว้่ำ มคี่ำมลสำรต่ำงๆ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง ออกไซดข์องไนโตรเจน และก๊ำซซลัเฟอรไ์ดออกไซดด์กีว่ำมำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศทีย่อมใหป้ล่อยจำกปล่องของกระทรวงอุตสำหกรรม 

 

 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำบญัชคี่ำใชจ้่ำยดำ้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อเผยแพร่ผ่ำนรำยงำนกำร
พฒันำทีย่งัยนืตัง้แต่ปี 2548  โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิกำรน ำไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ภำยใน
องคก์รต่ำงๆเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ กำรจดัท ำบญัชดีำ้นสิง่แวดลอ้มนี้ จะช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มลู
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์ใช้ในเชิงกำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
จดักำรดำ้นทรพัยำกร ควบคู่กบักำรบรหิำรกำรเงนิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  

ปัจจุบนับรษิทัฯ จดัท ำรำยงำนบญัชเีพื่อสิง่แวดลอ้มครอบคลุมหน่วยงำน โรงกลัน่ 
ศนูยจ์่ำยน ้ำมนับำงจำก และบำงปะอนิ   

 หน่วย: ลำ้นบำท 


