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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 

บทสรุปผูบ้รหิำร  
 

 หนว่ย 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 

2/2562 2/2561 1/2562 YoY QoQ 2562 2561 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 18.78 19.10 17.97 (2%) 4% 36.75 38.28 (4%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 63,710 70,902 59,721 (10%) 7% 123,430 136,996 (10%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 57,702 65,367 54,274 (12%) 6% 111,976 125,855 (11%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 5,429 8,493 4,958 (36%) 10% 10,387 17,062 (39%) 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 9.11 13.86 8.68 (34%) 5% 8.90 13.96 (36%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 5,920 10,708 5,678 (45%) 4% 11,598 19,481 (40%) 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 9.94 17.47 9.94 (43%) 0% 9.94 15.93 (38%) 

EBITDA ลำ้นบำท 2,304 7,162 2,355 (68%) (2%) 4,659 12,551 (63%) 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 507 4,050 153 (87%) 231% 660 6,801 (90%) 

 

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

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจผุลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 

 [2] รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิประกอบดว้ยรำยไดจ้ำก (1) ธรุกจิปิโตรเลยีม (ไมร่วมภำษีสรรพสำมติ) (2) ธรุกจิปิโตรเคม ี 

  (3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

 [3] ก ำไรข ัน้ตน้ตำมรำคำตลำด (Market GIM : USD/bbl) : [(ก ำไรขัน้ตน้ตำมรำคำตลำด/ปรมิำณกำรผลติ)/อัตรำแลกเปลีย่น] 
 

ไตรมำส 2/2562 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 1/2562 : ในไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธ ิ57,702 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เนื่องจำกกำรปรับตัวเพิม่ขึน้ของรำคำขำยรอ้ยละ 4 และปรมิำณขำย

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 โดยโรงกลัน่น ้ำมันใชก้ ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้อยู่ที ่206,000 บำรเ์รลตอ่วนั จำก 200,000 บำรเ์รลตอ่

วนัในไตรมำส 1/2562 เป็นผลจำกกำรกลบัมำผลติตำมปกตขิองโรงงำน RDCC และโรงงำนกลุม่ปิโตรเคม ีหลงัจำก

กำรหยดุผลติตำมแผน 

บริษัทฯ มีก ำไรขั ้นตน้จำก

กำรผลิตตำมรำคำตลำด (Market 

GIM) จ ำนวน 5,429 ลำ้นบำท (9.11 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) เพิ่มขึน้

ร ้อ ย ล ะ  1 0  เ นื่ อ ง จ ำ ก ป ริ ม ำณ

ผลติภัณฑม์ูลค่ำสูงเพิ่มขึน้ หลังจำก

โรงงำน RDCC กลับมำใชก้ ำลังกำร

ผลติในระดับปกต ิแมว้ำ่สว่นตำ่งรำคำ

ผลิตภัณฑ์ยั งป รับตัวลดลงอย่ำง

ต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุ่มปิโตรเคมี 

เนื่องจำกปัจจัยกดดันจำกเศรษฐกจิ



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 

 

3 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

โลกทีช่ะลอตัว จำกผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ และจนีทีย่ดืเยือ้ อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคง

ด ำเนินโครงกำร Everest Forever (E4E) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกระบวนกำรผลิตและปรับปรุง

กระบวนกำรท ำงำนทั่วทัง้องคก์ร บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 491 ลำ้นบำท (สว่นใหญ่จำกกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งน ้ำมัน : Oil Hedging) ลดลง 229 ลำ้นบำท เนือ่งจำกบนัทกึคำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 

เพิม่ขึน้ สง่ผลใหก้ ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) มจี ำนวน 5,920 ลำ้นบำท (9.94 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 รำยไดอ้ืน่ๆ จ ำนวน 723 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 71 สว่นใหญจ่ำกกำรบันทกึ

รับเงินค่ำปรับจำกกำรรับประกันผลงำนก่อสรำ้งของโครงกำร UHV (Warranty Claim) จ ำนวน 271 ลำ้นบำท 

คำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำนจ ำนวน 3,974 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 595 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรบันทกึคำ่ใชจ้่ำยพนักงำนในอดตี

เพิม่ขึน้จำกกำรปรับอัตรำค่ำชดเชยใหก้ับลูกจำ้งทีท่ ำงำนตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จำกเดมิ 300 วันเป็น 400 วัน ตำม

พระรำชบัญญัตคิุม้ครองแรงงำนฉบับใหม่ ซึง่มผีลบังคับใชเ้มือ่วันที ่5 พฤษภำคม 2562 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไร

ก่อนดอกเบีย้ ภำษีและค่ำเสือ่มรำคำ (EBITDA) อยู่ที ่2,304 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสุทธิ

ลดลง 410 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำกกำรบันทกึก ำไรจำกกำรท ำสัญญำแลกเปลีย่นเงนิตน้และดอกเบี้ย (Cross 

Currency Swap: CCS) จ ำนวน 488 ลำ้นบำท นอกจำกนี้คำ่เงนิบำทแข็งคำ่ขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง ท ำใหห้นีส้นิสกุลเงนิ

เหรยีญสหรัฐฯ มมีูลคำ่ลดลงเมือ่เทยีบกับสกุลเงนิบำท โดยบรษัิทฯ บันทกึก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 213 

ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 86 ลำ้นบำท สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนในไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 507 ลำ้น

บำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 231 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562  

ไตรมำส 2/2562 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 2/2561 : บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 7,665 

ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 12 สว่นใหญ่เป็นผลจำกรำคำขำยปรับตัวลดลงตำมรำคำน ้ำมันดบิ โดยอัตรำกำรใชก้ ำลังกำร

ผลติของโรงกลั่นน ้ำมันลดลง 4,000 บำร์เรลต่อวัน Market GIM ลดลง 3,064 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 36 (ลดลง 

4.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) สำเหตุหลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ัง้กลุ่มปิโตรเลยีมและกลุ่มปิโตรเคมี

ปรับตัวลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ ขณะทีต่น้ทุนน ้ำมันดบิสว่นเพิม่เทยีบกับน ้ำมันดบิดูไบ (Crude Premium) ปรับตัว

ลดลง ประกอบกับก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธลิดลง 1,724 ลำ้นบำท จำก 2,215 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2561 

สง่ผลให ้Accounting GIM ลดลงรอ้ยละ 45 และ EBITDA ลดลง 4,858 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 68) อยำ่งไรก็ตำม จำก

กำรทีค่ำ่เงนิบำทแข็งค่ำขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรท ำสัญญำแลกเปลีย่นเงนิตน้และดอกเบีย้ 

(CCS) เพิม่ขึน้ 452 ลำ้นบำท สง่ผลใหต้น้ทนุทำงกำรเงนิลดลง 460 ลำ้นบำท บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น

ในสว่นของหนีส้นิสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ 286 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรจำกกำรลงทนุลดลง 90 ลำ้นบำท สง่ผล

ใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสนี้มกี ำไรสทุธลิดลง 3,543 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 87 เทยีบกับงวดเดยีวกันของปี

กอ่น  

งวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เปรยีบเทยีบกบังวด 6 เดอืนแรกปี 2561 : บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย

สทุธสิ ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 จ ำนวน 111,976 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 11 สว่นใหญ่จำกรำคำขำยเฉลีย่ที่

ลดลงตำมรำคำน ้ำมันดบิ โดยอัตรำกำรกลั่นน ้ ำมันอยู่ที่ 203,000 บำร์เรลต่อวัน ลดลง 8,000 บำร์เรลต่อวัน 

เนื่องจำกโรงงำน RDCC หยุดผลติเป็นเวลำ 28 วัน ในไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ ม ีMarket GIM จ ำนวน 10,387 

ลำ้นบำท (8.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) ลดลงรอ้ยละ 39 เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีที่

ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก จำกผลกระทบหลำยปัจจัย ทัง้สงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ และจนีทีย่ดืเยื้อ กำรเพิม่ขึน้

ของก ำลังกำรผลติใหม่ในภูมภิำค และอัตรำกำรผลติน ้ำมันดบิของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิม่ขึน้ โดยบรษัิทฯ มกี ำไร

จำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 1,211 ลำ้นบำท ลดลง 1,208 ลำ้นบำท สง่ผลให ้Accounting GIM มจี ำนวน 11,598 
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ลำ้นบำท (9.94 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) ลดลงรอ้ยละ 40 รำยไดอ้ืน่ๆ มจี ำนวน 1,145 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 371 

ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 48 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกกำรรับเงนิค่ำปรับจำกกำรรับประกันผลงำนก่อสรำ้งของโครงกำร 

UHV ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนมจี ำนวน 7,353 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 394 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำน

เพิม่ขึน้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ม ีEBITDA อยู่ที ่4,659 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 63 ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธมิจี ำนวน 364 

ลำ้นบำท ลดลง 545 ลำ้นบำท เป็นผลจำกบรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรท ำ CCS จ ำนวน 571 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 502 ลำ้น

บำท และมกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 340 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 316 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำเงนิบำทแข็งค่ำขึน้ 

บริษัทฯ บันทกึรำยไดภ้ำษีเงินได ้4 ลำ้นบำท เทยีบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีค่ำใชจ้่ำยภำษี 1,186 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง และสดัสว่นก ำไรจำกโครงกำรลงทุนทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์จำกกำรสง่เสรมิ

กำรลงทนุปรับตัวเพิม่ขึน้ สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 660 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 90 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมกลุม่ธุรกจิ 

 1.1. กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

 1.1.1 สถำนกำรณต์ลำดน ำ้มนั 

สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิในไตรมำส 2/2562 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดบิของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 100.3 

ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน โดยรำคำน ้ำมันดบิดไูบเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบ 59.33 – 74.49 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รำคำ

เฉลีย่อยู่ที ่67.36 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 3.83 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกไตรมำส 1/2562 ทีร่ำคำ

เฉลีย่อยู่ที ่63.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรที่สหรัฐฯ ยุตกิำรผ่อนปรนใหอ้หิร่ำน

สำมำรถสง่ออกน ้ำมันดบิไปยังอกี 8 ประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศจนี อนิเดยี ญีปุ่่ น เกำหลใีต ้ไตห้วัน ตรุก ีอติำล ีและ

กรชี ในตน้เดอืนพฤษภำคม ควำมร่วมมอืในกำรปรับลดก ำลังกำรผลติอย่ำงต่อเนื่องของผูผ้ลติในกลุม่โอเปกและ

นอกกลุม่โอเปก กำรประกำศเพิม่โควตำกำรน ำเขำ้น ้ำมันดบิของประเทศจนี รวมถงึประเทศโปแลนดแ์ละเยอรมนีได ้

สั่งหำ้มกำรซือ้น ้ำมันดบิจำกรัสเซยีผ่ำนท่อขนสง่น ้ำมันดรูซบำ (Druzhba Pipeline) หลังพบว่ำน ้ำมันดบิทีส่ง่ผ่ำน

ท่อขนส่งมีสำรปนเป้ือนคลอไรด์ โดยท่อ

ขนสง่น ้ำมันดังกลำ่วสำมำรถขนสง่น ้ำมันดบิ

ได ้1 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วนั ท ำใหร้ำคำน ้ำมันดบิ

ปรับตัวเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปีที่

ผ่ำนมำจนถึงเดือนเมษำยน หลังจำกนั้น

รำคำปรับตัวลดลงจำกปริมำณกำรผลิต

น ้ ำมั นดิบของสห รัฐฯ  ที่ เพิ่มขึ้นอย่ ำง

ต่อเนื่องจนแตะระดับสูงสุดที่ 12.4 ลำ้น

บำรเ์รลตอ่วัน และควำมตอ้งกำรน ้ำมันดบิที่

ปรับตัวลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจโลกที่

ชะลอตัว เป็นผลจำกสงครำมกำรคำ้ระหวำ่ง

สหรัฐฯ และจนี ถงึแมว้ำ่รำคำน ้ำมันดบิในชว่งปลำยไตรมำสจะปรับตัวเพิม่ขึน้ตำมควำมตอ้งกำรน ้ำมันดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

จำกกำรทีโ่รงกลั่นกลับมำเดนิก ำลังกำรผลติหลังจำกปิดซอ่มบ ำรุงใหญ่ ประกอบกับควำมกังวลวำ่ปรมิำณน ้ำมันดบิ

จำกภูมภิำคตะวันออกกลำงจะปรับลดลงจำกเหตุกำรณ์เรอืขนสง่น ้ำมันถูกโจมตบีรเิวณชอ่งแคบฮอรม์ุช (Strait of 

Hormuz) และอหิร่ำนยงิโดรนลำดตระเวนของสหรัฐฯ  

แนวโนม้ภำวะตลำดน ้ำมันดบิในไตรมำส 3/2562 คำดว่ำรำคำน ้ำมันดบิเคลื่อนไหวในกรอบ 60 – 67 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยเวลำควำมร่วมมอืกำรปรับลดก ำลังกำรผลติประมำณ 

1.2 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วนั ของผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุม่โอเปกออกไปอกี 9 เดอืน โดยจะสิน้สดุในเดอืนมนีำคม 2563 

และสถำนกำรณ์ควำมตงึเครียดบรเิวณช่องแคบฮอร์มุซ รวมถงึช่วงฤดูเฮอริเคนในสหรัฐฯ ทีอ่ำจท ำใหก้ำรผลติ

น ้ำมันดบิจำกแหล่งผลติในอ่ำวเม็กซโิกลดลง อย่ำงไรก็ด ียังมปัีจจัยกดดันรำคำน ้ำมันดบิจำกก ำลังกำรผลติของ

สหรัฐฯ และกำรสง่ออกน ้ำมันดบิทีค่ำดวำ่จะเพิม่ขึน้จำกโครงกำรทอ่ขนสง่น ้ำมันดบิจำกแหลง่ผลติเพอรเ์มยีนไปยัง

อำ่วเม็กซโิก ซึง่เป็นทำ่สง่ออกน ้ำมันดบิหลักของประเทศ คำดวำ่จะแลว้เสร็จในชว่งครึง่หลงัของปี รวมถงึกำรเจรจำ

ทำงกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯกบัจนีทีย่ังไมไ่ดข้อ้สรุปทีช่ดัเจน 
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 1.1.2 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ 

ปิโตรเลยีม 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 

2/2562 2/2561 1/2562 YoY QoQ 2562 2561 

น ำ้มนัดบิน ำเขำ้กล ัน่     

 ลำ้นบำรเ์รล 18.78 19.10 17.97 (2%) 4% 36.75 38.28 (4%) 

 พนับำรเ์รลตอ่วนั 206 210 200 (2%) 3% 203 211 (4%) 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ     

 โรงกลัน่น ้ำมนั 96% 98% 93% (2%) 3% 94% 98% (4%) 

 โรงงำน RDCC 114% 104% 70% 10% 44% 92% 105% (13%) 

 โรงน ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 82% 84% 84% (2%) (2%) 83% 86% (3%) 

  

ในไตรมำส 2/2562 ปรมิำณกำรกลั่นรวมอยู่ที ่18.78 ลำ้นบำรเ์รล คดิเป็น 206,000 บำรเ์รลตอ่วัน โดยมี

อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 96 เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1/2562 ทีม่ปีรมิำณกำรกลั่นอยู่ที ่200,000 บำรเ์รล

ต่อวัน โดยมีอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 93 จำกกำร

กลับมำผลติตำมปกตหิลังจำกกำรหยุดผลติของโรงงำน RDCC ตำม

แผน เพือ่ตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler ในไตรมำส 1/2562 และเมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 มอีัตรำกำรผลติใกลเ้คยีงกนัทีป่รมิำณกำร

กลั่น 210,000 บำรเ์รลตอ่วัน คดิเป็นอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ที่

รอ้ยละ 98  

ส ำหรับโรงงำน RDCC ในไตรมำส 2/2562 มอีัตรำกำรใช ้

ก ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 114 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 44 จำกไตรมำส 1/2562 ทีม่อีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 

70 เนือ่งจำกกำรกลบัมำผลติตำมปกตหิลงัจำกกำรหยุดผลติตำมแผนในไตรมำส 1/2562 และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 

2/2561 มอีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 104 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10  

ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหล่อลืน่พื้นฐำนในไตรมำส 2/2562 มอีัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 82 อัตรำกำร

ผลติใกลเ้คยีงกบัไตรมำส 1/2562 และไตรมำส 2/2561 ทีม่อีตัรำกำรผลติรอ้ยละ 84  

1.1.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (ลำ้นบำรเ์รล) 
 

มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส สะสม 6 เดอืน  ไตรมำส สะสม 6 เดอืน 

2/2562 2/2561 1/2562 2562 2561 
 

2/2562 2/2561 1/2562 2562 2561 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 14.92 15.03 14.16 29.08 30.10 
 

37,005 41,246 33,337 70,341 78,802 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.71 1.78 1.81 3.52 3.58 
 

4,462 4,688 4,437 8,899 9,333 

รวม 16.63 16.81 15.97 32.60 33.68 
 

41,467 45,934 37,773 79,240 88,135 

 

 

ในไตรมำส 2/2562 ปรมิำณกำรกลั่น

รวมอยูท่ี ่18.78 ลำ้นบำรเ์รล (206 KBD) 

เพิม่ขึน้ QoQ จำกกำรกลับมำผลติตำมปกติ

หลังจำกโรงงำน RDCC หยดุผลติตำมแผน

ในไตรมำส 1/2562 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุ่มปิโตรเลยีมส ำหรับ

ไตรมำส 2/2562 มจี ำนวน 41,467 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,694 

ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 โดยมี

สำเหตหุลกัจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 6 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ และปรมิำณขำยเพิม่ขึน้

จำก 15.97 ลำ้นบำรเ์รล ในไตรมำส 1/2562 เป็น 16.63 ลำ้น

บำร์เรล หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4 เนื่องจำกกำรกลับมำผลิต

ตำมปกติหลังจำกโรงงำน RDCC หยุดผลิตตำมแผนใน 

ไตรมำส 1/2562 โดยปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จำก

น ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมันเตำ 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 4,467 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 10 เนื่องจำก

รำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับลดลงรอ้ยละ 9 และปรมิำณขำยลดลงเล็กนอ้ยหรอืรอ้ยละ 1 โดยปรมิำณขำยที่

ลดลงสว่นใหญจ่ำกน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเตำ ในขณะทีป่รมิำณขำยแนฟทำเพิม่ขึน้ 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ79,240 ลำ้นบำท เทยีบ

กับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2561 ลดลง 8,895 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 10 โดยมีสำเหตุหลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของ

ผลติภัณฑป์รับลดลงรอ้ยละ 7 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำยลดลงจำก 33.68 ลำ้นบำรเ์รล เป็น 

32.60 ลำ้นบำร์เรล หรือลดลงรอ้ยละ 3 โดยปริมำณขำยทีล่ดลงส่วนใหญ่มำจำกน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ 

ในขณะทีป่รมิำณขำยแนฟทำเพิม่ขึน้  

1.1.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส  สะสม 6 เดอืน 

2/2562 2/2561 1/2562 2562 2561 

Local Export Local Export Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 61% 39% 60% 40% 58% 42% 
 

59% 41% 63% 37% 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 40% 60% 38% 62% 42% 58% 41% 59% 42% 58% 

 รวม 59% 41% 58% 42% 56% 44% 57% 43% 60% 40% 

 

สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียมส ำหรับไตรมำส 2/2562 มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 59:41 สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 สว่นใหญ่

เพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑน์ ้ำมันเบนซนิและน ้ำมันดเีซล และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 สดัสว่นกำรขำยในประเทศ

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกผลติภัณฑย์ำงมะตอยและ LPG ทัง้นี ้กำรขำยสง่ออกส ำหรับไตรมำส 2/2562 

สว่นใหญเ่ป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ประเทศกมัพูชำ และประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั 

 ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 สดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของ

ปีกอ่น สว่นใหญล่ดลงจำกผลติภัณฑน์ ้ำมันดเีซล น ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมันหลอ่ลืน่ 

  

 

ในไตรมำส 2/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธิ

ของกลุม่ปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น จำกรำคำขำยเฉลีย่ที่

เพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิและปรมิำณขำยที่

เพิม่ขึน้จำกกำรกลบัมำผลติหลังจำกโรงงำน 

RDCC หยดุผลติตำมแผน 
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1.1.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 

 

รำคำเฉลีย่ 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน  

YoY 
2/2562 2/2561 1/2562 YoY QoQ 2562 2561 

 น ้ำมนัดบิดไูบ (USD/bbl) 67.36 72.09 63.53 (7%) 6% 65.45 67.99 (4%) 

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)           

 แนฟทำ – น ้ำมนัดบิดไูบ (9.1) (1.4) (7.5) N/A (21%) (8.3) (0.9) N/A 

 ULG95 – น ้ำมนัดบิดไูบ 7.5 12.1 3.7 (38%) 103% 5.6 12.9 (57%) 

 Gas Oil 0.05%S – น ้ำมนัดบิดไูบ 12.4 14.6 12.8 (15%) (3%) 12.6 14.7 (14%) 

 FO 180 3.5%S – น ้ำมนัดบิดไูบ (2.3) (4.4) 0.6 48% N/A (0.9) (4.7) 81% 

น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน (USD/MT)           

 500SN - FO 180 3.5%S 287 481 330 (40%) (13%) 308 497 (38%) 

 150BS - FO 180 3.5%S 473 544 482 (13%) (2%) 478 566 (16%) 

 Asphalt - FO 180 3.5%S (4) (68) (40) 94% 90% (22) (62) 65% 

 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่น ำ้มนัเชือ้เพลงิกบัรำคำน ำ้มนัดบิดูไบ  

 Naphtha Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่ -9.1 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่-7.5 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 21 โดยมแีรงกดดัน

จำกควำมตอ้งกำรทีล่ดลงจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีของโรงงำนโอเลฟินส ์(Naphtha Cracker) ประกอบกับ

สหรัฐฯ สง่ออกน ้ำมันดบิเบำเพิม่ขึน้ ซึง่เมือ่น ำไปกลั่นจะไดส้ดัสว่นแนฟทำทีส่งู นอกจำกนี้แนฟทำทีเ่คยสง่ออกไป

ประเทศเวเนซเุอลำเปลีย่นมำสูต่ลำดเอเซยีเพิม่ขึน้หลังจำกมำตรกำรคว ่ำบำตรของสหรัฐฯ โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่-1.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับตวัลดลงมำก 

 ULG95 Spread เพิม่ข ึน้ ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่7.5 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่3.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 103 

เนื่องจำกกำรผลติที่ลดลงในช่วงโรงกลั่นปิดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี รวมทัง้กำรผลติในแถบยุโรปลดลงจำกปัญหำ

น ้ำมันดบิปนเป้ือน และเหตไุฟไหมรุ้นแรงทีโ่รงกลั่นขนำดใหญ่ของสหรัฐฯ ที ่Philadelphia ซึง่ไดปิ้ดโรงกลั่นเป็น

กำรถำวร โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่12.1 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 38  

 Gas Oil Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันดเีซล (Gasoil 0.05%S) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่

12.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่12.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงเล็กนอ้ย 

หรอืรอ้ยละ 3 เนือ่งจำกประเทศจนีประกำศโควตำกำรสง่ออกน ้ำมันดเีซลเพิม่ขึน้ และน ำเขำ้น ้ำมันดบิเพิม่ขึน้ ขณะที่

ควำมตอ้งกำรจำกยุโรปเพิม่ขึน้เนื่องจำกโรงกลัน่ในยุโรปปรับลดก ำลังกำรผลติจำกผลกระทบของคลอไรดป์นเป้ือน

ในน ้ำมันดบิจำกรัสเซยี โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2561 อยู่ที ่14.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ลดลงรอ้ยละ 15 
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 Fuel Oil Spread ลดลง  สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเตำกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่ -2.3 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่0.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 2.9 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เนือ่งจำกควำมตอ้งกำรน ้ำมันส ำหรับกำรเดนิเรอืลดลงจำกผลกระทบสภำพเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัว และควำมกังวล

เกีย่วกับสงครำมทำงกำรคำ้ระหว่ำงจีนกับสหรัฐฯ โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2561 อยู่ที ่-4.4 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 2.1 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล หรอืรอ้ยละ 48  

 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่น ำ้มนัหลอ่ลืน่กบัรำคำน ำ้มนัเตำ  

 500 SN Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำกลุ่มผลติภัณฑน์ ้ำมันหล่อลืน่ (500 SN) กับรำคำน ้ำมันเตำ

อยู่ที ่287 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่330 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 13 

เนื่องจำกผูผ้ลติพยำยำมลดรำคำเพื่อระบำยสนิคำ้ โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2561 อยู่ที ่481 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 40 

 Asphalt Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำอยู่ที ่-4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่-40 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 90 จำกควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้จำก

งำนกอ่สรำ้งในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบกบัอปุทำนในภมูภิำคลดลงจำกกำรปิดซอ่มบ ำรุงของผูผ้ลติใน

สงิคโปร ์โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่-68 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 94 
 

 1.1.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 

 
877 2,084 469  1,346 4,174 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

733 1,100 615  1,349 2,270 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

1,610 3,184 1,084  2,695 6,444 Market GRM 

       
 

 
1.47 3.40 0.82  1.15 3.41 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

1.23 1.80 1.08 
 

1.16 1.86 
น ำ้มนัหลอ่ลืน่
พืน้ฐำน 

2.70 5.20 1.90  2.31 5.27 Market GRM 
 

 

ก ำไรขั ้นตน้จำกกำรกลั่นตำมรำคำตลำด (Market 

GRM) ส ำหรับไตรมำส 2/2562 อยู่ที่ 1,610 ลำ้นบำท หรือ 

2.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึน้ 526 ลำ้นบำท หรือ 

0.80 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น โดย

มสีำเหตหุลักจำกผลติภัณฑม์ูลค่ำสงูเพิม่ขึน้และปรมิำณขำยที่

เพิม่ขึน้หลงักำรกลบัมำผลติของโรงงำน RDCC ทีห่ยดุผลติตำม

แผนในไตรมำสก่อน ในขณะที่ส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์ส่วน

ใหญ่ปรับตัวลดลง และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 Market 

GRM ลดลง 1,574 ลำ้นบำท หรือ 2.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล ส่วนใหญ่เป็นผลจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑป์รับตัว

ลดลงอยำ่งมำกเชน่กนั 

1,610 
3,184 

1,084 
2,695 

6,444 
368 

1,727 

1,022 

1,389 

1,817 

1,978 

4,911 

2,106 

4,084 

8,261 

2Q62 2Q61 1Q62 1H62 1H61

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM
2.70 

5.20 

1.90 2.31 

5.27 0.62 

2.82 

1.78 1.20 

1.48 
3.32 

8.02 

3.68 3.51 

6.75 

2Q62 2Q61 1Q62 1H62 1H61

Accounting
GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market GRM

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2562 Market GRM เพิม่ขึน้

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนื่องจำกปรมิำณ

ผลติภัณฑม์ลูคำ่สงูเพิม่ขึน้ และปรมิำณขำย

เพิม่ขึน้หลงักำรกลบัมำผลติของโรงงำน RDCC 

ทีห่ยดุผลติตำมแผน ในขณะทีส่ว่นตำ่งรำคำ

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตวัลดลง 
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ในไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธ ิ368 ลำ้นบำท หรือ 0.62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล แบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 36 ลำ้นบำท และก ำไรจำก Oil Hedging 463 ลำ้นบำท ในขณะทีข่ำดทุน

จำกคำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 131 ลำ้นบำท สง่ผลใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลัน่

ทำงบญัช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 1,978 ลำ้นบำท หรอื 3.32 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 128 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 และลดลง 2,933 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 Market GRM อยูท่ี ่2,695 ลำ้นบำท หรอื 2.31 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ลดลง 3,749 ลำ้นบำท หรือ 2.96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมีสำเหตุหลักมำจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง โดยหลักจำกน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ รวมทัง้ในไตรมำส 1/2562 โรงงำน 

RDCC หยุดผลติตำมแผน โดยบรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ1,389 ลำ้นบำท หรอื 1.20 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล แบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 391 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรกลับรำยกำร LCM 534 ลำ้นบำท และก ำไรจำก 

Oil Hedging 464 ลำ้นบำท ท ำใหธ้รุกจิปิโตรเลยีมม ีAccounting GRM จ ำนวน 4,084 ลำ้นบำท หรอื 3.51 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 4,177 ลำ้นบำท หรอื 3.24 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี

 1.2.1 สถำนกำรณต์ลำดปิโตรเคม ี

สถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 2/2562 ควำมตอ้งกำรสว่นเพิม่ของผลติภัณฑปิ์โตรเคมยัีงคงลดลง

อย่ำงต่อเนื่อง ตำมอัตรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของโลกทีม่แีนวโนม้ชะลอตัว โดยธนำคำรโลก (World Bank) 

ไดป้รับลดประมำณกำรกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิโลกลดลงจำกรอ้ยละ 2.9 จำกรำยงำนเดอืนมกรำคม 2562 มำอยู่

ทีร่อ้ยละ 2.6 ในรำยงำนเดอืนมถินุำยน 2562 ซึง่มสีำเหตหุลกัจำกผลกระทบของสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ กบั

จนีทีย่ดืเยือ้และทวคีวำมรุนแรงขึน้ โดยเมือ่วันที ่10 พฤษภำคม 2562 สหรัฐฯ ประกำศเก็บภำษีน ำเขำ้สนิคำ้กลุ่ม

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์อปุกรณ์ไฟฟ้ำ เสือ้ผำ้และของเลน่ จำกจนีมลูคำ่ 2 แสนลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้จำกอตัรำ

รอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 25 และจนีตอบโตด้ว้ยกำรเพิม่ภำษีสนิคำ้กลุม่พลังงำนและอปุกรณ์กำรแพทย ์ทีน่ ำเขำ้จำก

สหรัฐฯ วงเงนิ 6 หมื่นลำ้นเหรียญสหรัฐฯ จำกเดมิทีอ่ัตรำรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 25 ซึง่มีผลบังคับใช ้วันที ่1 

มถิุนำยน 2562 เหตุกำรณ์ดังกลำ่วฯ สง่ผลกระทบตอ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้ของทัง้สองประเทศอย่ำงตอ่เนื่อง จำก

ควำมไมแ่น่นอนของสงครำมกำรคำ้ ท ำใหผู้ซ้ ือ้สนิคำ้ใชค้วำมระมัดระวงัในกำรสัง่ซือ้ โดยสัง่ซือ้เฉพำะทีใ่ชง้ำนและ

ลดกำรเก็บสนิคำ้คงคลงัเพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นรำคำ อยำ่งไรก็ด ียังมปัีจจัยสนับสนุนรำคำผลติภัณฑ ์จำกพฤตกิรรม

กำรบรโิภคพลำสตกิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ผูบ้รโิภคมกีำรซือ้สนิคำ้ผำ่นระบบอนิเตอรเ์น็ตและบรโิภคผลติภัณฑพ์ลำสตกิ

ในชวีติประจ ำวันมำกขึน้ โดยเฉพำะกลุ่มบรรจุภัณฑส์นิคำ้ท ำใหก้ำรบรโิภคเม็ดพลำสตกิต่อคนเพิม่สงูขึน้ ท ำให ้

ควำมตอ้งกำรใชพ้ลำสตกิปรับตวัเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั 

แนว้โนม้ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 3/2562 คำดวำ่ควำมตอ้งกำรเม็ดพลำสตกิจะปรับตัวสงูขึน้จำกกำรยุติ

กำรเพิม่มำตรำกำรทำงภำษีระหวำ่งสหรัฐฯ กบัจนี หลงักำรประชมุ G20 ในวนัที ่28-29 มถินุำยน 2562 ประกอบกับ

โรงกลัน่และปิโตรเคมขีนำดใหญข่องสหรัฐฯ ในเท็กซสัเกดิไฟไหมซ้ึง่กระทบกำรผลติผลติภัณฑโ์อเลฟินสโ์ดยตรง 

รวมถงึกำรยำ้ยฐำนกำรผลติจำกจนีมำยังภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตเ้พื่อลดผลกระทบของกำรขึน้ภำษีน ำเขำ้

ของสหรัฐฯ และภำยในประเทศจนีเองก็มกีำรปรับตัวเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิหลังไดรั้บผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ 

เชน่ กำรลดภำษีมูลค่ำเพิม่ของผูผ้ลติจำกรอ้ยละ 16 เหลอืรอ้ยละ 13 และกำรเพิม่งบประมำณรำยจ่ำย เป็นตน้ 

ขณะทีค่วำมตอ้งกำรผลติภัณฑล์ดลงในชว่งฤดฝูน รวมถงึก ำลงักำรผลติทีจ่ะเพิม่ขึน้จำกโรงปิโตรเคมขีนำดใหญ่ใน
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ประเทศมำเลเซยีทีจ่ะเริม่ด ำเนนิกำรผลติไดใ้นชว่งปลำยปี และประเด็นกำรเพิม่มำตรกำรทำงภำษีหลังจำกสหรัฐฯ 

กลำ่วหำวำ่จนียังไมไ่ดซ้ือ้สนิคำ้เกษตรเพิม่ขึน้ตำมทีส่ญัญำ เป็นปัจจัยกดดนัรำคำผลติภัณฑ ์ 

1.2.2 ก ำลงักำรผลติปิโตรเคม ี

  

ไตรมำส เปลีย่นแปลง  สะสม 6 เดอืน 

YoY 
2/2562 2/2561 1/2562 YoY QoQ 2562 2561 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ       

กลุม่โอเลฟินส ์ 99% 93% 89% 6% 10% 94% 92% 2% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละ 
สไตรนีคิส ์

99% 104% 82% (5%) 17% 91% 102% (11%) 

  

 ในไตรมำส 2/2562 อตัรำกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 99 เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 

ทีม่อีัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 89 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เนื่องจำกในไตรมำส 1/2562 โรงงำน PP และ HDPE หยุด

ซ่อมบ ำรุงประจ ำปีตำมแผนเฉลีย่ 2 สัปดำห์ และเมื่อเทยีบไตรมำส 2/2561 ทีม่ีอัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 93 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 เนื่องจำกในไตรมำส 2/2561 โรงงำน HDPE หยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี (Planned Shutdown) 

ประมำณ 1 เดอืน 

 กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิสใ์นไตรมำส 2/2562 มอีตัรำกำรใชก้ ำลงัผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 99 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

17 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 จำกกำรกลับมำผลติของโรงงำนกลุ่มสไตรนีิคสท์ีห่ยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนเฉลีย่

ประมำณ 1 เดอืน เพือ่เปลีย่นตัวเร่งปฏกิรยิำ (Catalyst) ในโรงงำน EBSM และเปลีย่นอปุกรณ์ควบคมุกำรผลติของ

โรงงำน ABS ในไตรมำส 1/2562 และลดลงรอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2561 เนื่องจำกกำรทดลองเดนิ

เครือ่งจักรของโรงงำน ABS หลงัจำกเปลีย่นอปุกรณ์ควบคมุ ในชว่งตน้ไตรมำส 

1.2.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (พนัตนั) 
 

มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส สะสม 6 เดอืน 
 

ไตรมำส สะสม 6 เดอืน 

2/2562 2/2561 1/2562 2562 2561 
 

2/2562 2/2561 1/2562 2562 2561 

กลุม่โอเลฟินส ์ 270 281 282 553 553 
 

9,536 11,081 9,987 19,523 21,670 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
178 194 181 359 377 

 
5,813 7,568 5,642 11,456 14,537 

รวม 449 475 463 912 930 
 

15,349 18,649 15,629 30,979 36,207 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิของกลุ่มปิโตรเคมีส ำหรับ

ไตรมำส 2/2562 มจี ำนวน 15,349 ลำ้นบำท ลดลง 280 ลำ้น

บำท หรอืลดลงรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 โดยมี

สำเหตุหลักจำกปริมำณขำยลดลง 14,000 ตัน หรือลดลง 

รอ้ยละ 3 ส่วนใหญ่จำกผลติภัณฑ ์PP และ Toluene ขณะที่

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำย

สทุธขิองกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมลีดลงรอ้ยละ 2 

จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกปรมิำณขำยที่

ปรับตวัลดลง 
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รำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ตำมรำคำวตัถดุบิทีป่รับตวัเพิม่ขึน้ 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเคมลีดลง 3,300 ลำ้นบำท 

หรือลดลงรอ้ยละ 18 โดยมสีำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 13 ตำมรำคำวัตถุดบิที่

ลดลง และปรมิำณขำยรวมลดลง 26,000 ตนั หรอืลดลงรอ้ยละ 5  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธิจ ำนวน 30,979 ลำ้น

บำท ลดลง 5,228 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14 จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีำเหตหุลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่

ของผลติภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 12 ตำมรำคำวัตถุดบิทีล่ดลง และปรมิำณขำยรวมลดลง 18,000 ตัน หรอืลดลงรอ้ยละ 

2 โดยสว่นใหญป่รมิำณขำยลดลงจำกกลุม่สไตรนีคิส ์ผลติภัณฑ ์SM และ SAN  

1.2.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส 
 

สะสม 6 เดอืน 

2/2562 2/2561 1/2562 2562 2561 

Local Export Local Export Local Export 
 

Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 59% 41% 54% 46% 63% 37% 
 

61% 39% 56% 44% 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
47% 53% 44% 56% 52% 48% 49% 51% 46% 54% 

 รวม 54% 46% 50% 50% 59% 41% 56% 44% 52% 48% 
 

สดัสว่นกำรขำยผลติภัณฑก์ลุม่ปิโตรเคมีส ำหรับไตรมำส 2/2562 มสีดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออก 

ในอตัรำรอ้ยละ 54:46 โดยสดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 สว่นใหญล่ดลง

จำกผลติภัณฑ ์PP ในกลุ่มโอเลฟินส ์และผลติภัณฑใ์นกลุ่มไตรีนิคส ์ขณะทีส่ัดส่วนกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์HDPE ในกลุม่โอเลฟินส ์และผลติภัณฑ์

มกิซไ์ซลนีในกลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิส ์ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกสว่นใหญ่ส ำหรับไตรมำส 2/2562 เป็นกำรขำย

ไปยังฮอ่งกง ประเทศสงิคโปร ์และประเทศเวยีดนำม ตำมล ำดบั 

เมือ่เทยีบกับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำก

ผลติภัณฑ ์PP ในกลุม่โอเลฟินส ์
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1.2.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิ  
 

รำคำเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 

2/2562 2/2561 1/2562 YoY QoQ 2562 2561 

แนฟทำ  541 641 519 (16%) 4% 530 611 (13%) 

โอเลฟินส ์          

เอทลินี – แนฟทำ 283 581 409 (51%) (31%) 346 623 (44%) 

HDPE –เอทลีนี 395 427 262 (7%) 51% 329 394 (16%) 

HDPE – แนฟทำ  678  1,008 671 (33%) 1% 675 1,017 (34%) 

โพรพลินี– แนฟทำ 255 362 320 (30%) (20%) 287 384 (25%) 

PP – โพรพลินี 337 298 291 13% 16% 314 293 7% 

PP – แนฟทำ 592 660 611 (10%) (3%) 601 677 (11%) 

อะโรเมตกิส ์          

เบนซนิ – แนฟทำ 84 201 71 (58%) 18% 77 255 (70%) 

โทลอูนี – แนฟทำ 108 115 93 (6%) 16% 101 126 (20%) 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 164 164 154 0% 6% 159 173 (8%) 

สไตรนีคิส ์          

SM – แนฟทำ 523 771 523 (32%) 0% 523 790 (34%) 

ABS – แนฟทำ 955 1,379 1,000 (31%) (5%) 977 1,403 (30%) 

ABS – SM 432 608 477 (29%) (9%) 454 613 (26%) 

PS (GPPS) – แนฟทำ 763 945 788 (19%) (3%) 775 971 (20%) 

PS (GPPS) – SM 240 174 265 38% (9%) 252 181 39%  

 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลโีอเลฟินสก์บัรำคำแนฟทำ 

 HDPE Spread ทรงตวั สว่นตำ่งรำคำ HDPE กบัแนฟทำอยูท่ี ่678 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่671 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน สว่นตำ่งรำคำทรงตัว โดยควำมตอ้งกำร HDPE Pipe Grade 

ส ำหรับงำนกอ่สรำ้งเพิม่ขึน้จำกสภำพอำกำศทีเ่อือ้อ ำนวย ประกอบกับอปุทำนลดลงเนื่องจำกเป็นชว่งปิดซอ่มบ ำรุง

ประจ ำปีของโรงงำนหลำยแห่งในเอเชยี โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2561 อยู่ที ่1,008 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 33  

 PP Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่592 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่611 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 3 เนือ่งจำกควำมตอ้งกำรปรับตวัลดลงจำกเทศกำล

ถือศลีอด และควำมตอ้งกำรทีช่ะลอตัวลงจำกจีน จำกผลกระทบของของสงครำมกำรคำ้กับสหรัฐฯ โดยรำคำ

ผลติภัณฑค์อ่นขำ้งทรงตัว ขณะทีร่ำคำแนฟทำปรับเพิม่ขึน้เร็วตำมรำคำน ้ำมันดบิ ส ำหรับสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่660 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 10  



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 

 

14 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

 สว่นตำ่งรำคำกลุม่อะโรเมตกิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 TOL Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำโทลอูนีและแนฟทำอยู่ที ่108 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรโทลูอนีเพื่อน ำไป

ผลติเป็นน ้ำมันเบนซนิในสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ ประกอบกับอุปทำนลดลงในชว่งหยุดซ่อมบ ำรุง โดยสว่นต่ำงรำคำเมื่อ

เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่115 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 6  

 MX Spread เพิม่ข ึน้ สว่นต่ำงรำคำมกิซไ์ซลนีและแนฟทำอยู่ที ่164 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่154 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรเพิม่ขึน้เพือ่

น ำไปเป็นวัตถุดบิส ำหรับโรงงำนผลติพำรำไซลนีแห่งใหม่ในจนีทีไ่ดเ้ริม่ทดลองกำรผลติ โดยสว่นต่ำงรำคำเมื่อ

เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 คงที ่ 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลสีไตรนีคิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 ABS Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ ABS กับแนฟทำอยู่ที ่955 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่1,000 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 5 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรจำกประเทศจนีลดลง

จำกผลกระทบของสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ กับจนี โดยรำคำผลติภัณฑ ์ABS ยังไม่สำมำรถปรับตัวในอัตรำที่

สงูกว่ำรำคำวัตถุดบิแนฟทำทีป่รับตัวสงูขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปีได ้โดยสว่นต่ำง

รำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่1,379 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 31 

 PS Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่763 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทียบกับ 

ไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่788 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 3 จำกผลกระทบของสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ 

กบัจนี โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่945 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 19 

 1.2.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติ (Product to Feed : PTF) 

 

 

 

 
2,090 3,041 2,420  4,510 6,068 กลุม่โอเลฟินส ์

1,000 1,620 827  1,826 3,238 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีคิส ์

3,090 4,661 3,247  6,336 9,306 Market PTF 

       
 

 
3.51 4.96 4.23  3.87 4.97 กลุม่โอเลฟินส ์

1.68 2.64 1.45 
 

1.56 2.65 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีคิส ์

5.19 7.60 5.68  5.43 7.62 Market PTF 
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7.60 
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0.21 

0.79 
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5.16 5.27 

8.11 

2Q62 2Q61 1Q62 1H62 1H61

Accounting
PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อกน ้ามัน

สทุธิ

Market PTF

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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กลุ่มปิโตรเคมมีีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม

รำคำตลำด (Market PTF) ส ำหรับไตรมำส 2/2562 อยู่

ที่ 3,090 ลำ้นบำท หรือ 5.19 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล ลดลง 157 ลำ้นบำท หรอื 0.49 เหรยีญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล เมื่อเทยีบไตรมำส 1/2562 เนื่องจำกส่วน

ต่ำงรำคำผลติภัณฑก์ับวัตถุดบิส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 

ทัง้ PP, ABS และ PS ขณะทีป่ริมำณผลติภัณฑ์มูลค่ำ

สงูเพิม่ขึน้ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 Market PTF ลดลง 1,571 ลำ้นบำท หรือ 2.41 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล โดยมสีำเหตหุลกัจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์บัวตัถดุบิสว่นใหญ่ปรับลดลง  

ในไตรมำส 2/2562 กลุม่ปิโตรเคมมีกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ123 ลำ้นบำท หรอื 0.21 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล โดยแบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 140 ลำ้นบำท ขณะทีข่ำดทนุจำก LCM 17 ลำ้นบำท สง่ผลใหธุ้รกจิ 

ปิโตรเคมมีกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยู่ที ่3,213 ลำ้นบำท หรอื 5.40 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 268 ลำ้นบำท หรอื 0.24 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 ขณะทีล่ดลง 

1,937 ลำ้นบำท หรอื 2.99 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯ มี Market PTF จ ำนวน 6,336 ลำ้นบำท หรือ 5.43 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 2,970 ลำ้นบำท หรือ 2.19 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปี

ก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก เป็นผลจำก

สงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ และจนี โดยมขีำดทนุจำกสตอ๊กน ้ำมันสทุธ ิ178 ลำ้นบำท แบง่เป็นขำดทนุจำกสต๊อก

น ้ำมัน 337 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรจำกกำรกลับรำยกำร LCM 159 ลำ้นบำท ท ำให ้Accounting PTF จ ำนวน 6,158 

ลำ้นบำท หรอื 5.27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 3,751 ลำ้นบำท หรอื 2.84 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำก

งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

1.3 ผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค 

1.3.1 ก ำลงักำรผลติและรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 6 เดอืน 

YoY 
2/2562 2/2561 1/2562 YoY QoQ 2562 2561 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ         

ไฟฟ้ำ 74% 81% 67% (7%) 7% 71% 80% (9%) 

ไอน ้ำ 63% 79% 59% (16%) 4% 61% 78% (17%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)         

ไฟฟ้ำ  511  472 534 8% (4%)  1,045   922  13% 

ไอน ้ำ  311  251 277 24% 12%  587   471  25% 

อืน่ๆ  64  61 61 5% 5%  126   120  5% 

รวม 886 784  872  13% 2% 1,758  1,513  16% 

 

 

ในไตรมำส 2/2562 Market PTF ลดลง 157 ลำ้นบำท 

หรอื 0.49 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  เนือ่งจำกสว่นตำ่ง

รำคำผลติภณัฑก์บัวตัถดุบิสว่นใหญป่รับตัวลดลง ขณะที่

ปรมิำณผลติภณัฑม์ลูคำ่สงูเพิม่ขึน้ 
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อตัรำกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ ในไตรมำส 2/2562 มอีตัรำกำรผลติไฟฟ้ำรอ้ยละ 74 และกำรผลติไอน ้ำ

มอีตัรำกำรผลติรอ้ยละ 63 เทยีบกบัไตรมำส 1/2562 อตัรำกำรผลติไฟฟ้ำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 และอตัรำกำรผลติไอน ้ำ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 เนื่องจำกมีกำรหยุดผลติตำมแผนของโรงงำน RDCC และโรงงำนกลุ่มปิโตรเคมีในไตรมำส 

1/2562 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 อัตรำกำรผลติไฟฟ้ำลดลงรอ้ยละ 7 และอัตรำกำรผลติไอน ้ำลดลงรอ้ย

ละ 16  

รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค ในไตรมำส 2/2562 มจี ำนวน 886 ลำ้นบำท เทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2562 เพิม่ขึน้ 14 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 2 จำกปรมิำณกำรขำยไอน ้ำในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม

เพิม่ขึน้ ขณะทีป่รมิำณขำยไฟใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทยลดลง  

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2561 ทีม่ีรำยได ้784 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 102 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 13 จำก

ปริมำณขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำทีเ่พิม่ขึน้ และรำคำขำยเฉลีย่ทีป่รับเพิม่ขึน้ ขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกของปี 2562 มี

รำยไดจ้ำกกำรขำยอยู่ที ่1,758 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัปีกอ่นเพิม่ขึน้ 245 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 16   
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2. ผลกำรด ำเนนิงำนรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 2/2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 

 

 หมำยเหต ุ: [1] รำคำตลำดถัวเฉลีย่ของน ้ำมันดบิรวมซึง่ใชใ้นกระบวนกำรผลติ 

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

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจผุลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรทำ่เรอื และอืน่ๆ 

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

  [4] ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยทีด่นิ คำ่บรกิำรทำ่เรอื คำ่เชำ่ถังบรรจสุนิคำ้ และอืน่ๆ 

2/2562 2/2561 1/2562 2562 2561 2/2562 2/2561 1/2562 2562 2561

อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 31.76        32.09        31.78     31.77        31.90        

ปรมิาณน ้ามันดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบาร์เรล) 18.78        19.10        17.97     36.75        38.28        

ราคาน ้ามันดบิถัวเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) (1) 70.15        75.49        65.54     67.90        71.42        

รายไดจ้ากการขาย (2) 63,710       70,902       59,721    123,430     136,996     106.81    115.68    104.57    105.72    112.19    

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ(3) 57,702       65,367       54,274    111,976     125,855     96.74     106.65    95.04     95.91     103.06    

ตน้ทนุวตัถุดบิตามราคาตลาด (52,273)     (56,874)     (49,316)  (101,589)    (108,793)    (87.63)    (92.79)    (86.36)    (87.01)    (89.10)    

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 5,429       8,493       4,958    10,387     17,062     9.11      13.86    8.68      8.90      13.96    

ก าไร/(ขาดทนุ) จากสตอ๊กน ้ามัน 176           2,177        (122)       54             2,372        0.30       3.55       (0.21)      0.05       1.94       

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) (148)          (6)             841        693           (7)             (0.25)      (0.01)      1.47       0.59       (0.01)      

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามัน 463           44             1            464           54             0.78       0.07       0.00       0.40       0.04       

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 5,920       10,708     5,678    11,598     19,481     9.94      17.47    9.94      9.94      15.93    

รายไดอ้ืน่ๆ (4) 723           396           422        1,145        774           1.21       0.65       0.74       0.98       0.63       

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (366)          (350)          (365)       (731)          (745)          (0.61)      (0.57)      (0.64)      (0.63)      (0.61)      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 6,278       10,754     5,734    12,012     19,510     10.54    17.55    10.04    10.29    15.95    

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,974)       (3,592)       (3,379)    (7,353)       (6,959)       (6.67)      (5.86)      (5.92)      (6.30)      (5.70)      

EBITDA 2,304       7,162       2,355    4,659       12,551     3.87      11.69    4.12      3.99      10.25    

คา่เสือ่มราคา (2,135)       (2,047)       (2,016)    (4,151)       (4,086)       (3.58)      (3.34)      (3.53)      (3.56)      (3.35)      

EBIT 169          5,115       339       508          8,465       0.29      8.35      0.59      0.43      6.90      

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธิ 23             (437)          (387)       (364)          (909)          0.04       (0.71)      (0.68)      (0.31)      (0.74)      

ก าไร/(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลีย่น 213           (73)            127        340           24             0.36       (0.12)      0.22       0.29       0.02       

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพย์สนิ (2)             51             (8)          (10)            51             (0.00)      0.08       (0.01)      (0.01)      0.04       

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการลงทนุ 112           202           83          195           372           0.19       0.33       0.14       0.17       0.30       

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 5               -            (5)          -            -            0.01       -         (0.01)      -         -         

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ 520          4,858       149       669          8,003       0.89      7.93      0.25      0.57      6.52      

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (5)             (795)          9            4               (1,186)       (0.01)      (1.30)      0.02       0.00       (0.97)      

ก าไร(ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (8)             (13)            (5)          (13)            (16)            (0.01)      (0.02)      (0.01)      (0.01)      (0.01)      

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธิ 507          4,050       153       660          6,801       0.87      6.61      0.26      0.56      5.54      

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.02         0.20         0.01      0.03         0.33         

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

ไตรมำส สะสม 6 เดอืน ไตรมำส สะสม 6 เดอืน
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2.1 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ ม ีMarket GIM จ ำนวน 5,429 ลำ้นบำท หรอื 9.11 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 471 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 0.43 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตุ

หลักจำกกำรกลับมำผลติตำมปกตขิองโรงงำน RDCC ทีห่ยุดผลติตำมแผน ในไตรมำส 1/2562 ในขณะทีส่ว่นตำ่ง

รำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง และตน้ทุน Crude Premium ปรับเพิม่ขึน้ 0.78 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล โดยยังคงมกี ำไรจำกกำรด ำเนนิโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกระบวนกำรผลติและปรับปรุง

กระบวนกำรท ำงำนทัว่ทัง้องคก์ร (โครงกำร E4E)  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 Market GIM ลดลง 3,064 ลำ้นบำท หรอื 4.75 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

สว่นใหญเ่นือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมปีรับลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ แมว้ำ่ตน้ทนุ Crude 

Premium ปรับลดลง 0.61 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 Market GIM จ ำนวน 10,387 ลำ้นบำท หรือ 8.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล ลดลง 6,675 ลำ้นบำท หรือ 5.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมี

สำเหตหุลักจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมีสว่นใหญ่ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก จำกผลกระทบ

ของสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน รวมทัง้ในไตรมำส 1/2562 โรงงำน RDCC หยุดผลติตำมแผน แมว้่ำ

ตน้ทนุ Crude Premium ปรับลดลง 0.98 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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2.2 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 5,920 

ลำ้นบำท หรอื 9.94 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 242 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำก Market 

GIM เพิม่ขึน้ 471 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธริวม 491 ลำ้นบำท (สว่นใหญ่จำกกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งน ้ำมัน : Oil Hedging) ลดลง 229 ลำ้นบำท เนือ่งจำกบนัทกึคำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 

เพิม่ขึน้ 

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2561 Accounting GIM ลดลง 4,788 ลำ้นบำท หรือ 7.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล เนื่องจำก Market GIM ลดลง 3,064 ลำ้นบำท หรือ 4.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และก ำไรจำก 

สตอ๊กน ้ำมันสทุธลิดลง 1,724 ลำ้นบำท หรอื 2.78 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 Accounting GIM จ ำนวน 11,598 ลำ้นบำท หรือ 9.94 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล ลดลง 7,883 ลำ้นบำท หรือ 5.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำก 

Market GIM ลดลง 6,675 ลำ้นบำท หรือ 5.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสุทธิลดลง 

1,208 ลำ้นบำท หรอื 0.93 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

2.3 รำยไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรท่ำเรือและถังบรรจุภัณฑแ์ละอืน่ๆ ในไตรมำส 2/2562 

บริษัทฯ มีรำยไดอ้ืน่ 723 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 301 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2562 ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำก

รำยไดค้ำ่ปรับจำกกำรรับประกันผลงำนกอ่สรำ้งของโครงกำร UHV (Warranty Claim) จ ำนวน 271 ลำ้นบำท และ

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 2/2561 รำยไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 327 ลำ้นบำท เนื่องจำกรำยไดค้ำ่ปรับดังกลำ่วขำ้งตน้ และ

รำยไดค้ำ่เชำ่ถังเพิม่ขึน้ 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 1,145 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 371 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญเ่นือ่งจำกรำยไดจ้ำกคำ่ปรับผูรั้บเหมำโครงกำร UHV และรำยไดค้ำ่เชำ่ถัง

เพิม่ขึน้ 

5,429 

8,493 

4,958 

10,387 

17,062 

28 

2,171 

719 

747 

2,365 

463 

44 

1 

464 

54 

5,920 

10,708 

5,678 

11,598 

19,481 

9.11 

13.86 

8.68 8.90 

13.96 
0.05 

3.54 

1.26 
0.64 

1.93 

0.78 

0.07 

0.40 

0.04 

9.94 

17.47 

9.94 9.94 

15.93 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2Q62 2Q61 1Q62 1H62 1H61 2Q62 2Q61 1Q62 1H62 1H61

Accounting GIM

Market GIM Stock Gain/(Loss)+LCM Oil Hedging

(ลา้นบาท) (เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บารเ์รล)



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 

 

20 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

2.4 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนส ำหรับไตรมำส 2/2562 มจี ำนวน 3,974 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 595 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 1/2562 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนทีป่รับเพิม่ขึน้ตำมพรบ.คุม้ครอง

แรงงำนทีม่ผีลบงัคับใชเ้มือ่วนัที ่5 พฤษภำคม 2562 ใหน้ำยจำ้งจำ่ยชดเชยพนักงำนทีท่ ำงำนครบ 20 ปี กรณีทีเ่ลกิ

จำ้งหรือเกษียณ จำกเดมิทีไ่ดรั้บเงนิชดเชยจ ำนวน 300 วัน เพิม่เป็น 400 วัน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ 382 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นักงำน และคำ่ซอ่ม

บ ำรุง  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำน 7,353 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 394 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน และคำ่ซอ่มบ ำรุง ขณะที่

ลดลงจำกคำ่ทีป่รกึษำและเงนิบรจิำค 

2.5 คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ใชจ้ำ่ยตดัจ ำหนำ่ย 

ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรับไตรมำส 2/2562 จ ำนวน 2,135 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 119 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 

1/2562 และเพิ่มขึน้ 88 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 2/2561 ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ค่ำเสือ่มรำคำจ ำนวน 

4,151 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 65 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกโครงกำรปรับปรุง

และขยำยงำนทีแ่ลว้เสร็จ เชน่ โครงกำร Catalyst Cooler ทีต่ดิตัง้แลว้เสร็จและมกีำรผลติเชงิพำณิชย ์เมือ่วันที ่1 

พฤษภำคม 2562 

2.6 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิ

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 2/2562 ลดลง 410 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2562 สว่นใหญ่เป็น

ผลจำกในไตรมำส 2/2562 มกี ำไรจำก CCS จ ำนวน 488 ลำ้นบำท และไตรมำส 1/2562 มกี ำไรจำก CCS จ ำนวน 

83 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง 460 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เนื่องจำกมกี ำไร

จำก CCS เพิม่ขึน้  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธจิ ำนวน 364 ลำ้นบำท ลดลง 545 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกก ำไรจำก CCS เพิม่ขึน้  

2.7 ก ำไร/(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ส ำหรับไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 213 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 86 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 1/2562 สว่นใหญ่เป็นก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิ เนื่องจำกคำ่เงนิบำทแข็งค่ำ

จำก 31.98 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อสิน้ไตรมำส 1/2562 เป็น 30.92 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมำส 

2/2562 ขณะทีใ่นไตรมำส 2/2561 มขีำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น 73 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 

บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 200 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จรงิ 340 ลำ้นบำท 

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จริง 24 ลำ้นบำท 

เนือ่งจำกคำ่เงนิบำททีแ่ข็งคำ่ขึน้ 
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2.8 ก ำไร/(ขำดทุน) จำกกำรลงทุน 

ส ำหรับไตรมำส 2/2562 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรลงทุนจ ำนวน 112 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 29 ลำ้นบำท จำก 

ไตรมำส 1/2562 สว่นใหญ่เกดิจำกสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เพิม่ขึน้ ในขณะที่

ลดลง 90 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 2/2561 สว่นใหญ่เกดิจำกสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและกจิกำร

ร่วมคำ้ลดลง 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุจ ำนวน 195 ลำ้นบำท ลดลง 177 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สว่นใหญ่เกดิจำกสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้

ลดลง 

2.9 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

ส ำหรับไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ บันทกึคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 5 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2562 มรีำยไดภ้ำษีเงนิได ้9 ลำ้นบำท คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ 14 ลำ้นบำท เนื่องจำกผลกำรด ำเนนิงำนที่

ปรับตัวดขี ึน้ และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 บันทกึค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้795 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้

ลดลง 790 ลำ้นบำท เนื่องจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลง และสัดสว่นก ำไรจำกโครงกำรลงทุนทีไ่ดรั้บสทิธิ

ประโยชนจ์ำกกำรสง่เสรมิกำรลงทนุเพิม่ขึน้  

ส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 บรษัิทฯ บันทกึรำยไดภ้ำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 4 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับงวด

เดยีวกนัของปีกอ่น ทีบ่นัทกึคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้1,186 ลำ้นบำท คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีลดลง 1,189 ลำ้นบำท เนือ่งจำก

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนลดลง และสดัสว่นก ำไรจำกโครงกำรลงทนุทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ำกกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ

เพิม่ขึน้  
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ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562 

 

 

 

 

 

  

 สนิทรพัย ์

 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 183,388 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 จ ำนวน 942 ลำ้นบำท เป็นผลจำก 

 ลูกหนีก้ำรคำ้ เพิม่ขึน้ 368 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2561 สว่นใหญ่เป็นผลจำก

รำคำขำยเพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิ ทัง้นี้ ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2562 บรษัิทฯ มลีูกหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระ

มำกกวำ่ 3 เดอืน จ ำนวน 33 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ของลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คำ่เผือ่หนี้

สงสยัจะสญูไวจ้ ำนวน 29 ลำ้นบำท ขณะทีร่ะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 2/2562 อยูท่ี ่18 วนั เพิม่ขึน้จำก

สิน้ปี 2561 จ ำนวน 2 วนั 

  สนิคำ้คงเหลอื เพิ่มขึน้ 3,051 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 11 เนื่องจำกปริมำณสนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ 

ไตรมำส 2/2562 เทยีบกับสิน้ปี 2561 เพิม่ขึน้จำก 9.09 ลำ้นบำรเ์รล มำอยู่ที ่10.89 ลำ้นบำรเ์รล สว่นใหญ่เพิม่ขึน้

จำกปรมิำณน ้ำมันดบิทีบ่รษัิทฯ เตรยีมน ำเขำ้กลัน่เพิม่ขึน้ โดยจ ำนวนวนัสนิคำ้คงเหลอืเฉลีย่อยู่ที ่45 วนั เพิม่ขึน้จำก

สิน้ปี 2561 จ ำนวน 5 วนั  

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ ลดลง 628 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 11 สว่นใหญ่จำกภำษีมูลคำ่เพิม่รอเรียก

คนืลดลง 960 ลำ้นบำท เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำรลดลง 423 ลำ้นบำท ในขณะทีเ่พิม่ขึน้จำกสนิทรัพยร์อกำรขำย 

465 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรปรับยำ้ยรำยกำรทีด่นิของบรษัิทฯ ซึง่อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรขำยใหก้ับบรษัิท ดับบลวิ

เอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ ำกดั จำกสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนเป็นสนิทรัพยห์มนุเวยีน และลกูหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ 

291 ลำ้นบำท  

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ลดลง 1,850 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 1 สำเหตุหลักจำกสนิทรัพยถ์ำวรและ

อสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนลดลง 2,284 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ลดลงจำกกำรปรับยำ้ยรำยกำรทีด่นิสนิทรัพย์ไม่

หมุนเวยีนเป็นสนิทรัพยห์มุนเวยีนดังกลำ่วขำ้งตน้ และคำ่เสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้ ในขณะทีส่นิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อ

กำรตดับญัชเีพิม่ขึน้ 237 ลำ้นบำท และเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เพิม่ขึน้ 194 ลำ้นบำท  

 

123,658 125,965 

10,310 9,852 

49,420 46,629 

86,184 87,380 

3,475 2,609 

45,111 50,665 

48,618 41,792 

183,388 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

182,446 

ทีด่นิ อำคำร 
และอปุกรณ ์

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 61 30 ม.ิย. 62 

เงนิกูย้มืระยะยำว (รวมสว่นทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

 1% 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 
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หนีส้นิ 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2562 บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 97,204 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2561 จ ำนวน 2,138 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 เนือ่งจำก 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ 4,700 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 70 เพือ่ใชส้ ำหรับหมนุเวยีน

ในกจิกรรมด ำเนนิงำนและเพิม่สภำพคลอ่ง 

 เจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 4,607 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 18 เนื่องจำกรำคำน ้ำมันดบิเพิม่ขึน้ และปรมิำณ

น ้ำมันดบิคำ้งจ่ำย ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่อยู่ที ่43 วัน เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2561 

จ ำนวน 7 วนั 

  หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ลดลง 2,481 ลำ้นบำท หรือ

รอ้ยละ 28 สำเหตุหลักจำกโบนัสคำ้งจ่ำยลดลง 

1,899 ลำ้นบำท เจำ้หนี้งำนก่อสรำ้งรวมถงึเจำ้หนี้

ซือ้สนิทรัพย์ถำวรอืน่ลดลง 578 ลำ้นบำท เจำ้หนี้

อืน่ลดลง 192 ลำ้นบำท ในขณะทีเ่งนิรับล่วงหนำ้

คำ่สนิคำ้เพิม่ขึน้ 264 ลำ้นบำท  

  เงินกูย้ืมระยะยำวรวมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปีลดลง 5,554 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิ

จำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับสถำบันกำรเงนิทีถ่งึ

ก ำหนดช ำระ 5,234 ลำ้นบำท และกำรบันทกึก ำไร

จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 340 ลำ้น

บำท จำกคำ่เงนิบำททีแ่ข็งคำ่ขึน้  

รำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำว สรุปไดด้งันี้ 

  (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 30 ม.ิย. 62 31 ธ.ค. 61 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 6,888 10,250 (3,362)  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 6,130 6,463 (333)  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 32,093 33,952 (1,859)  

 รวม 45,111 50,665 (5,554)  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (5,417)   (7,104)  1,687  

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวสุทธ ิ 39,694 43,561 (3,867)  

หมำยเหต ุ: บรษัิทฯ มสีัญญำแลกเปลีย่นเงนิตน้และอัตรำดอกเบีย้ของหุน้กูส้กลุเงนิบำทเพือ่เปลีย่นเป็นเงนิตน้สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ และ

เปลีย่นอัตรำดอกเบีย้สกลุเงนิบำทเป็นดอกเบีย้สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) และเปลีย่นเฉพำะเงนิตน้เป็นสกลุเงนิ

เหรยีญสหรัฐฯ (Principle Only Swap: POS) มยีอดรวมจ ำนวน 280 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ ณ 30 ม.ิย. 2562 

 หนีส้นิไมห่มุนเวยีนอืน่ เพิม่ขึน้ 866 ลำ้นบำท เนื่องจำกภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึน้ 

833 ลำ้นบำท และหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 33 ลำ้นบำท 
 

1,868 
6,362 6,441 6,440 

10,982 

-

1,839 - 1,226 

3,065 

-

-
6,888 

-

-

1,868 

8,201 

13,329 

7,666 

14,047 

2562 2563 2564 2565 >2565

กราฟแสดงก าหนดช าระหนีส้นิระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : หนีส้นิระยะยาว ณ วนัที ่30 มถินุายน 2562
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สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 86,184 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วันที ่31 

ธันวำคม 2561 จ ำนวน 1,195 ลำ้นบำท เนื่องจำกจ่ำยเงนิปันผล 1,837 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรสุทธเิพิ่มขึน้ 660 

ลำ้นบำท 

งบกระแสเงนิสด         

หน่วย : ลำ้นบำท 

 ม.ค.-ม.ิย. 62 ม.ค.-ม.ิย. 61 

1 EBITDA 4,659  12,551  

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน 619  (889) 

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 5,278   11,662  

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ  (2,831)  (2,491) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (2,870) (8,966) 

6 เงนิสดสุทธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง)  (423)  205  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด 2,338  2,145  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 1,915  2,350  

 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2562 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 1,915 ลำ้นบำท โดยเงนิสดสุทธลิดลง 

423 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย  

 กระแสเงนิสดรับจำกกจิกรรมด ำเนนิงำนจ ำนวน 5,278 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดรับจำก EBITDA 

จ ำนวน 4,659 ลำ้นบำท และกระแสเงนิสดรับจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด ำเนนิงำนจ ำนวน 619 

ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักที่ท ำใหก้ระแสเงนิสดเพิ่มขึน้ ประกอบดว้ย เจำ้หนี้กำรคำ้เพิ่มขึน้ 4,615 ลำ้นบำท 

ภำษีมูลคำ่เพิม่รอขอคนืลดลง 960 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำรหลักทีม่ผีลท ำใหก้ระแสเงนิสดลดลง ประกอบดว้ย 

สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 2,253 ลำ้นบำท โบนัสคำ้งจ่ำยลดลง 1,899 ลำ้นบำท ลกูหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 421 ลำ้นบำท 

และลกูหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ 291 ลำ้นบำท  

 กระแสเงินสดจ่ำยเพื่อกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 2,831 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำกกำรจ่ำยเงินเพื่อซื้อ

สนิทรัพย์ถำวรและอสังหำรมิทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ส ำหรับโครงกำรลงทุนต่ำงๆ เช่น โครงกำร Catalyst Cooler 

โครงกำร MARS เป็นตน้  

 กระแสเงนิสดจ่ำยจำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 2,870 ลำ้นบำท สว่นใหญ่จำกกำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มื

ระยะยำวทีค่รบก ำหนด 5,234 ลำ้นบำท จ่ำยเงนิปันผล 1,837 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระคำ่ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 1,046 ลำ้น

บำท ขณะทีเ่งนิสดรับจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จ ำนวน 4,700 ลำ้นบำท และก ำไรจำกสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิจ ำนวน 

577 ลำ้นบำท  

 



  

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2/2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 

 

25 

 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 หนว่ย 

ไตรมำส 

2/2562 2/2561 1/2562 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     

อตัรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 3.62 10.10 3.94 

อตัรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 0.80 5.71 0.26 

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้ บำท/หุน้ 0.02 0.20 0.01 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % 1.52 15.47 0.70 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง     

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.91 0.90 0.96 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.27 0.29 0.31 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ     

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.63 0.61 0.66 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ 5.88 2.21 6.00 

หมำยเหต ุ: * ปรับขอ้มูลเต็มปี  

 

สภำพคลอ่งและโครงสรำ้งเงนิทนุ 

อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 2/2562 เท่ำกับ 0.91 เท่ำ ปรับตัวลดลง 0.05 เท่ำ เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2562 ที ่0.96 เทำ่ เนื่องจำกหนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ สว่นใหญ่จำกเจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ และสนิทรัพย์

หมุนเวยีนลดลง สว่นใหญ่จำกลกูหนี้กำรคำ้ลดลง ทัง้นี้ บรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรสภำพคลอ่งไดอ้ย่ำงเพยีงพอตอ่กำร

ด ำเนนิธรุกจิ  

ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 บรษัิทฯ มอีัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.63

เทำ่ ปรับตวัลดลง 0.03 เทำ่ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 ที ่0.66 เทำ่ สำเหตหุลกัจำกเงนิกูร้ะยะยำวลดลง ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนีส้นิไดต้ำมก ำหนดและปฏบิัตติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 

หมำยเหต:ุ   

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ = ขำย/ลกูหนีก้ำรคำ้กอ่นหนีส้งสยัจะสญู (เฉลีย่) 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื = ตน้ทนุขำย/สนิคำ้คงเหลอื (เฉลีย่) 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้ = ตน้ทนุขำย/เจำ้หนีก้ำรคำ้ (เฉลีย่) 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ = 360/อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้

อตัรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = EBITDA/รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไรสทุธ/ิรำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก ำไรสทุธ/ิสว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง = สนิทรัพยห์มนุเวยีน/หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว = เงนิสด+หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด+ลกูหนีก้ำรคำ้/หนีส้นิหมนุเวยีน 
อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ ี
ภำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ = หนิส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA = หนิส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/EBITDA 

 


