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บทสรปุผู้บริหาร  

สรปุผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

หน่วย: ล้านบาท 
Q1/2561 

(ปรบัปรงุใหม่) 7/ 
Q4/2561 Q1/2562 YoY QoQ 

รายได้รวม 44,226 48,781 45,535 3% -7% 

Accounting EBITDA 3,023 (317) 1,959 -35% 717% 

กลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และการคา้น ้ามนั 1/ 1,279 (1,419) 517 -60% 136% 

กลุ่มธุรกจิตลาด 2/ 735 465 612 -17% 32% 

กลุ่มธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 3/ 694 570 736 6% 29% 

กลุ่มธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ 4/ 304 66 194 -36% 194% 

กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาต ิ 5/ 68 94 (19) -128% -120% 

อืน่ๆ 6/ (57) (92) (83) -45% 10% 

ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,168 (1,546) 214 -82% 114% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.85 (1.12) 0.16     

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. และ BCP Innovation Pte. Ltd. และสว่นแบ่ง    

ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 6/ หมำยถงึ รำยกำรอื่นๆ และรำยกำรระหวำ่งกนั 
 7/ งบกำรเงนิไตรมำส 1 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 บรษิัท บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) และบรษิัทย่อย มี
รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 45,535 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 3% YoY และลดลง 7% QoQ  มกี ำไรสุทธ ิ395 ล้ำนบำท โดย
เป็นก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 214 ล้ำนบำท คดิเป็นก ำไรต่อหุ้น 0.16 บำท โดยมผีลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกลุ่มธุรกจิดงันี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนใน กลุ่มธุรกิจโรงกลัน่และกำรค้ำน ้ ำมนั ยงัคงไดร้บัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของสถำนกำรณ์
รำคำน ้ำมนัในตลำดโลก ถงึแมร้ำคำน ้ำมนัดบิจะปรบัตวัดขีึน้ แต่สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอำ้งองิเฉลีย่ยงัปรบัตวั
ลดลงต่อเนื่องมำจำกปลำยปี 2561 โดยเฉพำะส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL/DB) ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี)-
ดไูบ (IK/DB) และสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดไูบ (GO/DB) สง่ผลใหธุ้รกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่พืน้ฐำนปรบัตวัลดลง และถงึแมว้่ำ
สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัดบิในไตรมำสนี้เริม่ทยอยปรบัเพิม่ขึน้จำกเดอืนธนัวำคม 2561 แต่ต้นทุนรำคำน ้ำมนัดบิที่เขำ้กลัน่ใน
ไตรมำสนี้บำงส่วน ยงัคงสะท้อนรำคำน ้ำมนัดบิในช่วง Q4/2561 ท ำให้ธุรกจิโรงกลัน่ยงัม ีInventory Loss เลก็น้อย (รวมกลบั
รำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำคงเหลอื (LCM) 689 ล้ำนบำท) ในขณะที่ Q4/2561 ม ีInventory Loss 2,517 ล้ำนบำท ใน
ไตรมำสนี้โรงกลัน่มอีตัรำก ำลงักำรผลติเฉลีย่ 110.12 พนับำรเ์รลต่อวนั มกีำรลดก ำลงักำรกลัน่ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม อกีทัง้มี
กำรหยุดซ่อมอุปกรณ์อัดก๊ำซ (Gas Compressor) ที่หน่วยแตกโมเลกุล (Hydrocracking Unit) ในเดือนมีนำคม จึงท ำให้ไม่
สำมำรถเดนิหน่วยกลัน่ไดอ้ย่ำงเตม็ที ่แต่ในสว่นของธุรกจิกำรคำ้น ้ำมนัโดย บรษิทั BCP Trading จ ำกดั มผีลกำรด ำเนินงำนดขีึน้
จำกธุรกรรมโดยรวมของบรษิทัทัง้ดำ้นปรมิำณกำรคำ้ในทุกผลติภณัฑแ์ละดำ้นธุรกรรมกบับรษิทัคู่คำ้ใหม่เพิม่มำกขึน้ 

กลุ่มธรุกิจกำรตลำด มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยในสว่นของตลำดคำ้ปลกีทีเ่ป็นช่องทำงหลกัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง จำกกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำตำมกลยุทธ์ของบริษัทฯ และได้มีกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์น ้ ำมันดีเซล B20 และแคมเปญลดรำคำพิเศษส ำหรับ
น ้ำมนัไฮพรเีมยีมดเีซล เพื่อสนบัสนุนนโยบำยภำครฐัในกำรสง่เสรมิกำรใชน้ ้ำมนัคุณภำพทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ลดปัญหำมลภำวะฝุ่ น
ควนั และยงัไดช้่วยเหลอืเกษตรกรสวนปำลม์อกีดว้ย บรษิทัฯ ยงัคงรกัษำส่วนแบ่งกำรตลำดดำ้นปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนี
บรกิำรอยู่ในอนัดบัที ่2 โดยส่วนแบ่งกำรตลำดสะสมเดอืนมกรำคม – มนีำคม ปี 2562 อยู่ที ่15.6% อกีทัง้ยงัขยำยจ ำนวนสถำนี
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บริกำรเพิ่มขึ้น โดยมีจ ำนวนสถำนีบริกำรน ้ำมนั ณ สิ้น Q1/2562 ทัง้สิ้น 1,176 สำขำ รวมถึงได้ด ำเนินกลยุทธ์เพื่อผลกัดนั
ยอดขำยผ่ำนโปรแกรมกำรตลำดต่ำงๆ เช่น บตัรสมำชกิรปูแบบใหม่ “บำงจำกกรนีไมล”์ ตลอดจนเพิม่ควำมหลำกหลำยของธุรกจิ 
Non-Oil และบรกิำรต่ำงๆ ในสถำนีบรกิำร เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคมำกยิง่ขึน้ ในส่วนของค่ำกำรตลำดรวมสทุธิ
ปรบัตวัลดลง โดยค่ำกำรตลำดสุทธขิองตลำดค้ำปลกีลดลงเนื่องจำกใน Q1/2562 รำคำน ้ำมนัดบิปรบัตวัสูงขึน้ จงึท ำให้รำคำ
ตน้ทุนผลติภณัฑป์รบัสงูขึน้ในขณะทีร่ำคำหน้ำสถำนีบรกิำรน ้ำมนัปรบัขึน้ไดช้ำ้กว่ำ อกีทัง้กำรตรงึรำคำน ้ำมนัในบำงช่วงเวลำ ท ำ
ใหร้ำคำขำยปลกีไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้  

กลุ่มธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเปลีย่นแปลงไม่มำกนัก โดยโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์
แสงอำทติยใ์นประเทศไทย ปัจจุบนัมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 138.9 เมกกะวตัต์ เพิม่ขึน้จำก Q1/2561 จำกกำรเปิด
ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำรโซลำร์รำชกำรร่วมกบัองคก์ำรทหำรผ่ำนศกึ (อผศ.) ส่วนในประเทศญี่ปุ่ น มกี ำลงักำรผลติ
ไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 14.7 เมกกะวตัต์ จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร Gotemba แต่มีกำรขำยโครงกำร 
Nikaho และ Nagi ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนในประเทศญี่ปุ่ นช่วงปลำยเดือนกนัยำยน 2561 ท ำให้กำรผลิตไฟฟ้ำ
โดยรวมลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในไตรมำสนี้มีส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส ์
29 ลำ้นบำท ผลกำรด ำเนินงำนดขีึน้เนื่องจำกเป็นช่วง High Season และสว่นแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใต้
พภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี 93 ลำ้นบำท  

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภำพ โดยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล มปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์
B100 ลดลง ผลกำรด ำเนินงำนยงัคงไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์รำคำปำลม์น ้ำมนัในประเทศทีย่งัอยู่ในระดบัต ่ำต่อเน่ือง อกี
ทัง้ก ำลงักำรผลติรวมของผลติภณัฑ ์B100 ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 1.20 ลำ้นลติรต่อวนั จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ท ำใหเ้กดิกำร
แข่งขนัสงู ในส่วนของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล มปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์อทำนอลเพิม่ขึน้ จำกกำร
ขยำยก ำลงักำรผลติ ของโรงงำนผลติเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล ทีอ่ ำเภอบ่อพลอย ของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) จำก 200,000 ลติรต่อวนั เป็น 300,000 ลติรต่อวนั ขณะที่ก ำไรขัน้ต้นผลติภณัฑ์เอทำนอลลดลงเนื่องจำกรำคำขำย
เฉลีย่ในไตรมำสนี้ปรบัลดลง เป็นผลจำกสต๊อกเอทำนอลในประเทศทีอ่ยู่ในระดบัสงู และก ำลงักำรผลติรวมของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

กลุ่มธุรกิจทรพัยำกรธรรมชำติ ผลกำรด ำเนินงำนลดลง แต่มกีำรรบัรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc 
เพิม่เตมิในไตรมำสนี้อกีประมำณ 10 ลำ้นบำท รวมถงึกำรเขำ้ถอืหุน้ OKEA ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.3 ทีเ่ริม่รบัรูส้่วนแบ่งก ำไรจำก
เงนิลงทุนตัง้แต่เดอืนธนัวำคม 2561 เป็นต้นมำ โดยในไตรมำสนี้ได้รบัรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม OKEA AS 
(OKEA) 8 ล้ำนบำท จำกแหล่ง Draugen Field และ Gjoa Field ที่มีอัตราการผลิตเฉลี่ย 19.4 และ 87.4 พันบาร์เรลต่อวัน
ตามล าดบั (คดิเป็นสดัส่วนของ OKEA เท่ากบั 8.6 และ 10.5 พนับารเ์รลต่อวนัตามล าดบั) ซึง่ในไตรมาสนี้ OKEA ไดม้กีารตัง้
ด้อยค่า Technical Goodwill ของแหล่ง Gjoa เนื่องจากราคาขายก๊าซธรรมชาติมีทศิทางปรบัตัวลดลง นอกจากนี้กลุ่มธุรกจิ
ทรพัยากรธรรมชาต ิมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 99 ลา้นบาท ของรำยกำรเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย เนื่องจากกำร
แขง็ค่ำของสกุลเงนิบำทเทยีบกบัสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ  

เหตกุำรณ์ส ำคญัอืน่ๆ ในไตรมำส 
 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบญัชทีีส่ ำคญั จำกกำรทีม่ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำก

สญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ (“TFRS 15”) มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 กลุ่มบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติำม TFRS 15 โดยใชว้ธิี
รบัรูผ้ลกระทบสะสมของกำรเริม่ใชม้ำตรฐำนฉบบันี้ ณ วนัแรกทีถ่อืปฏบิตั ิ(วนัที ่1 มกรำคม 2562) ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัจงึไม่ไดท้ ำ
กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลทีน่ ำเสนอส ำหรบัปี 2561 ซึง่ TFRS 15 ไม่มผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อนโยบำยกำรบญัชขีอง
กำรรบัรู้รำยไดป้ระเภทอื่นของกลุ่มบรษิทั เวน้แต่ กำรขำยไอน ้ำตำมสญัญำ Minimum take or pay ของบรษิทัในกลุ่มบรษิทัร่วม
ในอนิโดนีเซยี กำรรบัรูร้ำยไดต้ำม TFRS 15 จะรบัรูเ้มื่อกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระแลว้เสรจ็ ท ำใหต้้องมกีำรปรบัปรุงรำยกำรใน
งบกำรเงนิ ณ 1 มกรำคม 2562 ดงันี้ 

สนิทรพัย:์  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ลดลง   54  ลำ้นบำท 
สว่นของผูถ้อืหุน้:  ก ำไรสะสม ลดลง     38  ลำ้นบำท 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม ลดลง  16  ลำ้นบำท 
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 ในเดือนมกรำคม 2562 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนจำก 42 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (แบ่งเป็น 42 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ) เป็น 45 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (แบ่งเป็น 

45 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐัฯ) บรษิทัย่อยดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้ พรอ้มทัง้ไดร้บัช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

 ในเดือนมกรำคม 2562 บริษัทฯ โดยสถำบนันวตักรรมและบ่มเพำะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation 

Center หรอื BiiC ไดม้กีำรลงทุนในธุรกจิ Startup เพิม่เตมิผ่ำน บรษิทั BCP Innovation Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  

โดยได้ลงทุนในบรษิัท Enevate Corporation ที่ตัง้อยู่ในรฐัแคลฟิอร์เนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึ่งเป็นบรษิัทที่มชีื่อเสยีงและ

เชี่ยวชำญในเทคโนโลยกีำรผลติลเิทยีมแบตเตอรีส่ ำหรบัใชใ้นรถยนต์ไฟฟ้ำ ด้วยนวตักรรมทีล่ ้ำสมยั ท ำให้สำมำรถรองรบักำร

ชำรจ์พลงังำนไดร้วดเรว็ขึน้ 10 เท่ำ เมื่อเทยีบกบักำรชำรจ์ทัว่ๆ ไป  
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งบก าไรขาดทุน  
 

 

งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (ล้านบาท) 
Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562 

YoY QoQ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 44,226 48,781 45,535 3% -7% 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (40,897) (48,357) (43,355) 6% -10% 

ก าไรขัน้ต้น 3,328  424  2,181 -34% 415% 

รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล 16  16  37 127% 128% 

รำยไดอ้ื่น 59  129  81 37% -37% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร (1,660) (2,148) (1,721) 4% -20% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรส ำรวจและประเมนิค่ำ (9) (15) (4) -50% -70% 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซื้อขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ำมนัล่วงหน้ำ (73) (138) 29 N/A N/A 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ -    95  (11) N/A N/A 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 172  52  57 N/A N/A 

กลบัรำยกำรค่ำเผือ่ผลขำดทุน (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์ -    (15) - N/A N/A 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 123  21  157 28% 635% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,956  (1,579) 806 -59% 151% 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (365) (405) (443) 21% 9% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,591  (1,984) 363 -77% 118% 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษเีงนิได ้ (223) 509  32 -114% -94% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 1,368  (1,475) 395 -71% 127% 

    ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,168 (1,546) 214   

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 200  71  181   

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.85 (1.12) 0.16   

หมำยเหตุ: งบกำรเงนิไตรมำส 1 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 

ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มกี ำไรสุทธริวม 395 ล้ำนบำท ลดลง 71% YoY และเพิม่ขึน้ 
127% QoQ โดยเป็นก ำไรสทุธสิว่นของบรษิทัใหญ่ 214 ลำ้นบำท คดิเป็นก ำไรต่อหุน้ 0.16 บำท โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้ 

1) รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 45,535 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 3% YoY ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ทีเ่พิม่ขึน้
ของบริษัท BCP Trading Pte Ltd. จำกกำรขยำยธุรกรรมโดยรวมของบริษัททัง้ด้ำนปริมำณกำรค้ำในทุก
ผลิตภัณฑ์และด้ำนธุรกรรมกบับรษิัทคู่ค้ำใหม่เพิ่มมำกขึน้  ประกอบกบัธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัน ้ำมนัมรีำคำขำย
น ้ำมนัส ำเรจ็รปูต่อหน่วยลดลง อกีทัง้ไม่มรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยจำกแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc เน่ืองจำกไดจ้ ำหน่ำย
หุน้ของ Nido Production (Galoc) Pty.Ltd ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทำงออ้มในกลุ่มบรษิทัฯ ทีถ่อืครองแหล่งน ้ำมนัดบิ 
Galoc ไปเมื่อ Q3/2561  
และเมื่อเทียบกบั Q4/2561 รำยได้ลดลง 7% ส่วนใหญ่ลดลงจำกธุรกจิที่เกี่ยวข้องกบัน ้ำมนั ซึ่งมีปริมำณกำร
จ ำหน่ำยรวม และรำคำขำยน ้ำมนัส ำเรจ็รปูทีป่รบัลดลง 

2) ก ำไรขัน้ตน้ 2,181 ลำ้นบำท ลดลง 34% YoY โดยหลกัมำจำกธุรกจิโรงกลัน่ทีม่คี่ำกำรกลัน่รวมอยู่ที ่3.49 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ขณะที่ Q1/2561 อยู่ที่ 6.37 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ลดลงเนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนั
ส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอ้ำงองิเฉลี่ยในผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรบัลดลงอย่ำงมำก แต่ในไตรมำสนี้ธุรกจิโรงกลัน่ม ี

(ปรบัปรงุใหม)่ 
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Inventory Loss 9 ลำ้นบำท (รวมกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื LCM 689 ลำ้นบำท) ลดลงจำก 
Q1/2561 ที่ม ีInventory Loss 70 ล้ำนบำท และเนื่องจำกในไตรมำสนี้รำคำน ้ำมนัดบิปรบัตวัสูงขึน้ ส่งผลใหค้่ำ
กำรตลำดรวมสทุธปิรบัลดลง จำกกำรทีร่ำคำขำยปลกีหน้ำสถำนีบรกิำรปรบัตวัไดช้ำ้กว่ำตน้ทุนน ้ำมนัทีส่งูขึน้ 
และเมื่อเทยีบกบั Q4/2561 ก ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 415% ส่วนใหญ่มำจำกธุรกจิโรงกลัน่ ที่มคี่ำกำรกลัน่รวมดขีึน้ 
จำกรำคำน ้ำมนัดิบที่ปรบัตัวขึ้น เนื่องจำกมี Inventory Loss ลดลง จำก Q4/2561 ที่มี Inventory Loss 2,517 
ลำ้นบำท ถงึแมค้่ำกำรกลัน่พืน้ฐำนยงัไดร้บัผลกระทบจำกสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัส ำเรจ็รปูและน ้ำมนัดบิอำ้งองิเฉลีย่
ปรบัลดลงต่อเนื่องจำกปลำยปี นอกจำกนี้ก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิผลติภณัฑช์วีภำพปรบัตวัดขีึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

3) รำยไดอ้ื่น 81 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 37% YoY และลดลง 37% QoQ สว่นใหญ่เปลีย่นแปลงจำกกำรรบัรูก้ ำไรจำกกำร
ขำยแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc ซึง่เป็นรำยกำรพเิศษทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว โดยทยอยรบัรูใ้น Q4/2561 จ ำนวน 2.13 ลำ้น
เหรยีญสหรฐัฯ (ประมำณ 69 ลำ้นบำท) และ Q1/2562 จ ำนวน 0.3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (ประมำณ 10 ลำ้นบำท)  

4) ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 1,721 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4% YoY ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยของบรษิัทฯ และบรษิัท บำงจำกรเีทล จ ำกดั ซึ่งเพิม่ขึ้นตำมกำรขยำยจ ำนวนสถำนีบรกิำรน ้ำมนัและ
สำขำธุรกจิ Non-oil รวมถงึค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำนทีเ่พิม่ขึน้ แต่เมื่อเทยีบกบั Q4/2561 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย
และบรหิำรลดลง 20% เน่ืองจำกปกตใินไตรมำส 4 ของปี จะเป็นช่วงทีม่กีำรเบกิจ่ำยค่อนขำ้งมำก 

5) ขำดทุนจำกสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 11 ลำ้นบำท จำกสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศของบรษิทั 
BCPR Pte. Ltd. จ ำนวน 408.85 ลำ้นเหรยีญโครนนอรเ์วย ์ซึง่อตัรำตำมสญัญำสงูกว่ำอตัรำปิด ณ สิน้งวด 

6) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 57 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำเงนิบำทแขง็ค่ำขึน้ ท ำใหเ้กดิก ำไรซึง่ส่วนใหญ่มำจำกกำร
แปลงค่ำรำยกำรเงนิกูย้มืสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศของบรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

7) สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม 157 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย (1) บรษิทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 93 
ลำ้นบำท (2) บรษิทั PetroWind Energy Inc. 29 ลำ้นบำท (3) บรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั (มหำชน) 18 
ลำ้นบำท (4) บรษิทั บงกช มำรนี เซอรว์สิ จ ำกดั 10 ลำ้นบำท (5) บรษิทั OKEA AS 8 ลำ้นบำท 

8) ต้นทุนทำงกำรเงนิ 443 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 21% YoY และ 9% QoQ ส่วนใหญ่เกดิจำกต้นทุนทำงกำรเงนิในส่วน
ของบรษิทัฯ จำกกำรออกหุน้กู้ มูลค่ำ 4,000 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.13 – 3.42 อำยุหุน้กู ้2 - 7 ปี และ
ออกหุ้นกู้ มูลค่ำ 7,000 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.04 อำยุหุ้นกู้ 10 ปี เมื่อเดอืนสงิหำคม และธนัวำคม 
2561 ตำมล ำดบั 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ าแนกตามธรุกิจ 
 
1) กลุ่มธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน ้ามนั 

ตารางแสดงสถานการณ์ราคาน ้ามนัดิบ (หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล) 
 

ราคาน ้ามนัดิบ Q1/2561 Q4/2561   Q1/2562   YoY QoQ 

  เฉล่ีย เฉล่ีย สงูสดุ ต า่สดุ เฉล่ีย % % 

Dubai (DB) 63.96 68.30 68.25 51.85 63.41 -1% -7% 

Dated Brent (DTD) 66.82 68.81 68.22 53.24 63.13 -6% -8% 

DTD/DB 2.86 0.52 2.00 -2.71 -0.27 -110% -153% 

สถานการณ์และแนวโน้มราคาน ้ามนัดิบ 
ราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q1/2562 เปรยีบเทยีบกบั Q1/2561 ปรบัลดลง 0.55 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรลโดยได้รบัแรง

กดดนัจากค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯทีแ่ขง็ค่าขึน้ เนื่องจากธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ประกาศขึน้อตัราดอกเบี้ยถึง 4 ครัง้ในปี 
2561 สู่ระดบั 2.25-2.50% สง่ผลใหอุ้ปสงคน์ ้ามนัดบิของประเทศผูน้ าเขา้น ้ามนัดบิลดลงตามไปดว้ย 

ราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q1/2562 โดยเฉลีย่ปรบัลดลง 4.89 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q4/2561 โดยไดร้บั
แรงกดดนัจากอุปสงคน์ ้ามนัดบิทีล่ดลง เนื่องจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ของโรงกลัน่ในฝัง่สหรฐัฯ ยุโรปและเอเชยีในช่วงไตรมาส 1 
รวมทัง้สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป ถึงแม้ว่าป ระธานาธิบดีทรมัป์จะเลื่อน
ก าหนดการขึ้นภาษีส ินค ้าน าเข ้าจากจ ีนมูลค่า 2 แสนล้านเหร ียญสหร ัฐฯ จาก 10% เป็น 25% ออกไปอีก 90 วนั 
นับตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562  แต่รฐับาลยงัคงเลื่อนก าหนดการพบปะเพื่อเจรจาหลายต่อหลายครัง้และไม่มคีวามคบืหน้าใน
รายละเอยีดการเจรจา ท าใหต้ลาดกลบัมากงัวลเกีย่วกบัการชะลอของเศรษฐกจิโลกอกีครัง้หนึ่ง จนเป็นเหตุใหก้องทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดตวัเลขคาดการณ์ GDP growth ของปี 2019 ลง 0.2% เหลอื 3.5% นอกจากนี้ปรมิาณ
น ้ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ยงัคงเป็นปัจจยัทีก่ดดนัต่อราคาน ้ามนัดบิ หลงัก าลงัการผลติน ้ามนัดบิ
ของสหรฐัฯ ท าระดบัสงูสดุที ่12.1 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในช่วงปลายไตรมาส 1 อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัดบิยงัไดร้บัปัจจยัหนุนจาก
การปรบัลดก าลงัการผลติของกลุ่มโอเปกและพนัธมติรที่ร่วมมอืกนัปรบัลดก าลงัการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยปรมิาณการผลติ
น ้ามนัดบิรวมของกลุ่มโอเปกลดลงมากกว่า 2 ลา้นบารเ์รลต่อวนัสู่ระดบั 30.68 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในช่วงปลายไตรมาส 1 ซึง่เป็น
ระดบัต ่าทีส่ดุในรอบ 4 ปี รวมทัง้การสง่ออกน ้ามนัดบิทีล่ดลงจากเวเนซุเอลา หลงัประสบปัญหาไฟฟ้าขดัขอ้งทัว่ประเทศ สง่ผลให้
ไม่สามารถสง่ออกน ้ามนัดบิผ่านทางท่าเรอืหลกัของประเทศได ้ 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสว่นต่างราคาน ้ามนัดบิเดทตเ์บรนกบัดูไบ (DTD/DB) เฉลีย่ใน Q1/2562 เปรยีบเทยีบกบั Q1/2561 
ปรบัลดลง 3.13 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล โดยไดแ้รงกดดนัจากอุปทานน ้ามนัดบิเกรดเบาทีก่ลบัเขา้สู่ภาวะลน้ตลาด ในขณะที่
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเกดิภาวะตลาดตงึตวั 

สว่นต่างราคาน ้ามนัดบิเดทตเ์บรนกบัดไูบ (DTD/DB) ใน Q1/2562 โดยเฉลีย่ปรบัลดลง 0.79 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล
เมื่อเทียบกับ Q4/2561 เนื่องจากอุปทานน ้ ามันดิบเกรดหนักที่ปรับลดลง จากการปรับลดก าลังการผลิตน ้ ามันดิบของ
ซาอุดอิาระเบยีอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไตรมาส 1 ช่วยหนุนราคาน ้ามนัดบิดูไบใหส้งูขึน้ เมื่อเทยีบกบัราคาน ้ามนัดบิเดทต์เบรน 
ขณะทีร่าคาน ้ามนัดบิเดทตเ์บรนไดร้บัแรงกดดนัจากปรมิาณการผลติน ้ามนัดบิจากชัน้หนิดนิดาน (Shale Oil) ของ 7 แหล่งผลติ
ใหญ่ทีป่รบัเพิม่ขึน้ราว 84,000 บารเ์รลต่อวนั และแตะระดบัสงูสุดเป็นประวตักิารณ์ที ่8.4 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในช่วงเดอืนมนีาคม 
2562 
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ตารางแสดงส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล) 
ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปู 

และน ้ามนัดิบอ้างอิง 

Q1/2561 Q4/2561   Q1/2562   YoY QoQ 

เฉล่ีย เฉล่ีย สงูสดุ ต า่สดุ เฉล่ีย % % 

UNL95/DB 13.69 4.92 9.64 -0.91 3.77 -72% -23% 

IK/DB 16.05 15.74 14.22 11.46 12.95 -19% -18% 

GO/DB 14.76 14.98 15.26 9.75 12.75 -14% -15% 

FO/DB -4.96 1.33 2.85 -0.89 0.54 111% -59% 

สถานการณ์ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (Crack Spread) 
 สว่นต่างราคาน ้ามนัเบนซนิ-ดไูบ (UNL95/DB) ใน Q1/2562 เฉลีย่ 3.77 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ปรบัลดลง 9.92 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เมื่อเทยีบกบั Q1/2561 โดยไดแ้รงกดดนัจากปรมิาณน ้ามนัดบิเกรดเบาจากชัน้ดนิดาน (Shale Oil) ซึง่
ใหส้ดัส่วนผลติภณัฑน์ ้ามนัเบนซนิมปีรมิาณทีส่งูถงึ 52.2% ปรบัเพิม่ขึน้ถงึ 1.1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ส่งผลใหอุ้ปทานน ้ามนั
เบนซนิอยู่ในภาวะลน้ตลาด 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ปรบัลดลง 1.15 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เทยีบกบัเฉลี่ย 4.92 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รลในไตรมาสก่อนหน้า โดยไดร้บัแรงกดดนัจากยอดขายรถยนตใ์นจนีช่วงไตรมาส 1 ทีล่ดลงต ่าสุดในรอบ 7 ปี 
สง่ผลใหจ้นีมกีารสง่ออกน ้ามนัเบนซนิมากขึน้ จนเป็นเหตุใหส้ตอ็กน ้ามนัเบนซนิของสงิคโปรป์รบัขึน้ไปทีร่ะดบัสถติสิงูสดุใหม่  

 ส่วนต่างราคาน ้ามนัเจท็ (เคโรซีน)-ดูไบ (IK/DB) ใน Q1/2562 เฉลี่ย 12.95 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ปรบัลดลง 3.10 
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับ Q1/2561 เนื่องจากสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปีก่อน ส่งผลให้อุปสงค์ของ               
เคโรซนีไม่เพิม่ขึน้มากเท่าทีค่วรในช่วงตน้ไตรมาส 1 อกีทัง้ญีปุ่่ นมกีารน าเขา้เคโรซนีลดลง เน่ืองจากระดบัสตอ็กของน ้ามนั
เจท็ (เคโรซนี) ของญีปุ่่ นทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่าระดบัเฉลีย่ในรอบ 5 ปี 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเจท็ (เคโรซนี)-ดูไบ (IK/DB) ปรบัลดลง 2.79 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เทยีบกบัเฉลีย่ 15.74 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รลในไตรมาสก่อนหน้านี้ โดยไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานสว่นเกนิ หลงักระทรวงพาณิชยข์องจนีอนุมตัใิหม้ี
การปรบัเปลี่ยนโควตาจากการส่งออกน ้ามนัเบนซนิ ปรมิาณรวม 5.95 ล้านบาร์เรล ไปเป็นน ้ามนัเจท็ /เคโรซนี ปรมิาณ 
2.97 ลา้นบารเ์รล  

 ส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซล-ดูไบ (GO/DB) ใน Q1/2562 เฉลี่ย 12.75 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ปรบัลดลง 2.01 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q1/2561 โดยไดร้บัแรงกดดนัจากโควตาการส่งออกน ้ามนัดเีซลของจนีรอบที ่1 ปี 2019 
จ านวน 66.31 ลา้นบารเ์รล ซึง่เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 13.41 ลา้นบารเ์รล ส่งผลใหอุ้ปทานน ้ามนัดเีซลภายใน
ภูมภิาคเอเชยีอยู่ในภาวะลน้ตลาด 

สว่นต่างราคาน ้ามนัดเีซล - ดไูบ (GO/DB) ปรบัลดลง 2.23 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เทยีบกบัเฉลีย่ 14.98 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รลในไตรมาสก่อนหน้า โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการสง่ออกน ้ามนัดเีซลจากจนีทีเ่พิม่ขึน้ หลงัจากกระทรวงพาณิชย์
ของจนีอนุมตัิให้บรษิัท CNPC ปรบัเปลี่ยนโควตาจากการส่งออกน ้ามนัเบนซิน ปรมิาณรวม 5.95 ล้านบาร์เรล ไปเป็น
น ้ามนัดเีซล ปรมิาณ 2.98 ลา้นบารเ์รล  

 สว่นต่างราคาน ้ามนัเตา – ดไูบ (FO/DB) ใน Q1/2562 เฉลีย่ 0.54 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ปรบัเพิม่ขึน้ 5.50 เหรยีญต่อ
บาร์เรลเมื่อเทยีบกบั Q1/2561 โดยได้แรงหนุนจากการปรบัลดก าลงัการผลติของกลุ่มโอเปกและพนัธมติร รวมทัง้การ
ส่งออกทีล่ดลงของน ้ามนัดบิเกรดหนักจากเวเนซุเอลา หลงัถูกรฐับาลสหรฐัฯคว ่าบาตร ส่งผลใหป้รมิาณน ้ามนัเตาทีส่ง่ออก
มายงัสงิคโปรล์ดลง 
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ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตา – ดูไบ (FO/DB) ใน Q1/2562 ปรบัลดลง 0.79 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรลเทยีบกบัเฉลี่ย 1.33 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลในไตรมาสก่อนหน้า โดยไดร้บัแรงกดดนัจากอุปสงคน์ ้ามนัเตาทีล่ดลง เนื่องจากยอดขายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ Bunker เกรดก ามะถนัสงู (ค่าก ามะถนัไม่เกนิ 3.5%) ของสงิคโปร ์ปรบัลดลงโดยเฉลีย่ 12% เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
ก่อน รวมทัง้อุปสงคน์ ้ามนัเตาส าหรบัผลติไฟฟ้าของญีปุ่่ นในช่วง 5 สปัดาหแ์รกของปี 2562 ลดลง 41% เน่ืองจากญีปุ่่ นเริม่
เปิดด าเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์จ านวน 5 โรง และหนัไปใชเ้ชือ้เพลงิสะอาดมากขึน้ 

 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน ้ามนั 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่ใน Q1/2562 ม ีEBITDA 517 ลำ้นบำท  

ตารางแสดงผลการด าเนินงานกลุ่มธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน ้ามนั Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562 YoY QoQ 

อตัรำกำรผลติเฉลีย่ (พนับำรเ์รลต่อวนั) 109.35 114.35 110.12 1% -4% 

อตัรำก ำลงักำรผลติ   91% 95% 92%     

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (THB/USD) 31.71 32.98 31.79     

(หน่วย: ล้านบาท)             

ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน        2,095      2,060      1,080  -48% -48% 

Oil Hedging    (37) (138) 29 178% 121% 

Inventory Gain/ (Loss)1/   (70) (2,517) (9) 87% 100% 

ค่าการกลัน่รวม   1,988 (595) 1,100 -45% 285% 

EBITDA รวม  1,279 (1,419) 517 -60% 136% 

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

 

 กราฟแสดงค่าการกลัน่รวมและก าลงัการกลัน่ 
  หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล 

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

            

6.71 5.94 
3.43 

(0.12) (0.40)

0.09 

(0.22)

(7.25)

(0.03)

109.35 
114.35 110.12 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

(10.00)
(8.00)
(6.00)
(4.00)
(2.00)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00

Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562

ค่าการกลัน่พืน้ฐาน Oil Hedging Inventory Gain(Loss) Crude run (KBD)

6.37 (1.72)  3.49 

1/ 



   11 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562  บริษทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)            | 
 

            หน่วย: ลำ้นลติร 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัรวมของบริษทัฯ Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562 YoY QoQ 

ธรุกิจการตลาด            

คำ้ปลกี 997 1,025 1,032 4% 1% 

อุตสำหกรรม 517 501 489 -5% -2% 

รวม 1,514 1,526 1,521 0.5% -0.3% 

ธรุกิจค้าส่ง           

บรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 151 149 138 -9% -8% 

ส่งออก 199 334 246 23% -26% 

รวม 350 483 383 10% -21% 

ปริมาณการจ าหน่ายรวม 1,864 2,009 1,904 2% -5% 

หมำยเหตุ: ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไมร่วมกำรแลกเปลีย่นน ้ำมนักบับรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 และกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัดบิ 

ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q1/2561 ของกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่ม ีEBITDA ลดลง 762 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัที่
สง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. โรงกลัน่บำงจำกฯ มอีตัรำก ำลงักำรผลติเฉลีย่ใน Q1/2562 อยู่ที ่110.12 พนับำรเ์รลต่อวนั หรอืคดิเป็น 92% ของ
ก ำลงักำรผลติรวมของโรงกลัน่ โดยในไตรมำสนี้ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอำ้งองิเฉลีย่ส่วนใหญ่ลดลงอย่ำงมำก
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเฉพำะส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL/DB) ที่ลดลงต่อเนื่องมำตัง้แต่ปลำยปี 
2561 จงึมกีำรลดก ำลงักำรกลัน่ให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม อกีทัง้ในระหว่ำงไตรมำสพบควำมผดิปกตขิองอุปกรณ์อดัก๊ำซ (Gas 
Compressor) ในหน่วยแตกโมเลกุล (Hydrocracking Unit) ในเดอืนมนีำคม ส่งผลใหต้้องหยุดหน่วยชัว่ครำวเพื่อตรวจสอบโดย
ละเอยีดและด ำเนินกำรแกไ้ขอุปกรณ์ดงักล่ำว ซึ่งปัจจุบนัได้กลบัมำเดนิเครื่องตำมปกตแิล้ว อย่ำงไรกต็ำมอตัรำก ำลงักำรผลติ
เฉลีย่ในไตรมำสนี้เพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

2. ในไตรมำสนี้ธุรกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่รวม (Total GRM) 1,100 ลำ้นบำท ลดลง 45% เมื่อเทยีบกบั Q1/2561 ทีม่ ี
ค่ำกำรกลัน่รวมเท่ำกบั 1,988 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้ 

 ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน (Market GRM) ลดลง 1,015 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั Q1/2561 เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนั
ส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอำ้งองิในผลติภณัฑ์ ส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลงจำกกำรทีอุ่ปทำนน ้ำมนัส ำเรจ็รูปอยู่ในภำวะลน้
ตลำด โดยสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดไูบ (UNL95/DB) เฉลีย่ลดลง 72% และสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี)-
ดูไบ (IK/DB) เฉลี่ยลดลง 19% และส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดูไบ (GO/DB) เฉลี่ยลดลง 14% จำกปีก่อนหน้ำ 
ประกอบกบัไตรมำสน้ีโรงกลัน่บำงจำกฯ มกีำรหยุดซ่อมอุปกรณ์อดัก๊ำซทีห่น่วยแตกโมเลกุล  

 ในไตรมำสนี้ธุรกจิโรงกลัน่ มกี ำไรจำกสญัญำซือ้ขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ำมนัล่วงหน้ำ 29 ลำ้นบำท ในขณะที ่
Q1/2561 ขำดทุน 37 ลำ้นบำท 

 ธุรกิจโรงกลัน่มี Inventory Loss ในไตรมำสนี้จ ำนวน 9 ล้ำนบำท (รวมกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำ
คงเหลอื LCM 689 ลำ้นบำท) ถงึแมว้่ำสถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัดบิภำยในไตรมำสนี้เริม่ทยอยปรบัเพิม่ขึน้จำกเดอืน
ธันวำคม 2561 แต่ต้นทุนรำคำน ้ำมนัดิบที่เข้ำกลัน่ใน Q1/2562 บำงส่วน ยังคงสะท้อนรำคำน ้ำมนัดิบในช่วง 
Q4/2561 ทีม่รีำคำเฉลีย่สงูกว่ำในไตรมำสนี้ ท ำใหย้งัม ีInventory Loss ส่วน Q1/2561 ม ีInventory Loss 70 ลำ้น
บำท  

3. บรษิัท BCP Trading Pte. Ltd. มรีำยไดเ้พิม่ขึน้ถึง 283% จำก Q1/2561 เนื่องมำจำกกำรขยำยธุรกรรมโดยรวม
ของบรษิทัทัง้ดำ้นปรมิำณกำรคำ้ในทกุผลติภณัฑแ์ละดำ้นธุรกรรมกบับรษิทัคู่คำ้ใหมเ่พิม่มำกขึน้ โดยในเดอืนมนีำคม 2562 มกีำร
สง่มอบสนิคำ้ดว้ยจ ำนวนเทีย่วเรอืสงูทีส่ดุตัง้แต่เริม่จดัตัง้บรษิทัมำ บรษิทัมธีุรกรรมกำรซือ้ขำยผลติภณัฑน์ ้ำมนั 6.91 ลำ้นบำรเ์รล
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ใน Q1/2562 ปรบัเพิม่ขึน้ 5.25 ลำ้นบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q1/2561 ซึง่ผลติภณัฑห์ลกัทีม่กีำรซือ้ขำยในไตรมำสนี้ ไดแ้ก่ น ้ำมนัดบิ 
แนฟทำ น ้ำมนัเตำ และผลติภณัฑน์ ้ำมนัแก๊สโซลนี เป็นตน้ 

ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q4/2561 ของกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 1,936 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยั
ทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. โรงกลัน่บำงจำกฯมีอตัรำก ำลงักำรผลิตเฉลี่ยลดลง 4% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมัน
ส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอำ้งองิเฉลีย่ยงัปรบัลดลง อกีทัง้มกีำรหยุดซ่อมอุปกรณ์ทีห่น่วยผลติ จงึท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิหน่วยกลัน่ได้
อย่ำงเตม็ที ่ 

2. ธุรกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่รวม (Total GRM) เพิม่ขึน้ 1,695 ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกบั Q4/2561 โดยมสีำเหตุหลกั
ดงันี้ 

 ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน (Market GRM) ลดลง 980 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำนี้ จำกสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนั
ส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอำ้งองิทุกผลติภณัฑป์รบัตวัลดลง อกีทัง้จำกอตัรำกำรผลติเฉลี่ยทีล่ดลงจำกไตรมำสก่อน
หน้ำ  

 ในไตรมำสนี้ธุรกจิโรงกลัน่มกี ำไรจำกสญัญำซือ้ขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ำมนัล่วงหน้ำ 29 ลำ้นบำท ในขณะที ่
Q4/2561 ขำดทุน 138 ลำ้นบำท 

 ธุรกิจโรงกลัน่มี Inventory Loss ในไตรมำสนี้จ ำนวน 9 ล้ำนบำท (รวมกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำ
คงเหลอื LCM 689 ลำ้นบำท) เนื่องจำกต้นทุนรำคำน ้ำมนัดบิในสต๊อกยงัสงูกว่ำรำคำตลำด ในขณะที ่Q4/2561 ม ี
Inventory Loss 2,517 ล้ำนบำท (รวมรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำคงเหลือ  LCM 689 ล้ำนบำท) จำกกำร
ประสบกบัภำวะรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกทีล่ดลงอย่ำงรุนแรงในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน - ธนัวำคม 2561  

3. บรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. มรีำยไดเ้พิม่ขึน้ 37% จำก Q4/2561 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกธุรกรรมกำรซื้อขำย
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัและน ้ำมนัดบิเพิม่ขึน้ 2.27 ลำ้นบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ ประกอบกบัรำคำน ้ำมนัดบิและรำคำน ้ำมนั
ส ำเรจ็รูปปรบัเพิม่ขึน้ในช่วงไตรมำสนี้เมื่อเทยีบกบัช่วงไตรมำสก่อนหน้ำ ปรมิำณธุรกรรมทีป่รบัเพิม่ขึน้ในไตรมำสนี้มำจำกกำร
ขยำยธุรกรรมทัง้ด้ำนปรมิำณกำรค้ำในทุกผลติภณัฑแ์ละด้ำนธุรกรรมกบับรษิัทคู่ค้ำใหม่เพิม่มำกขึน้ ซึ่งเป็นแนวทำงที่บรษิทั
พฒันำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด  
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2) กลุ่มธรุกิจการตลาด 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิกำรตลำด ใน Q1/2562 ม ีEBITDA 612 ลำ้นบำท  
ผลการด าเนินงานธรุกิจการตลาด      

ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านลิตร) Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562 YoY QoQ 

คำ้ปลกี 997 1,025 1,032 4% 1% 

อุตสำหกรรม 517 501 489 -5% -2% 

รวม     1,514      1,526      1,521  0.5% -0.3% 

ปริมาณการจ าหน่ายจ าแนกตามผลิตภณัฑเ์ฉพาะธรุกิจการตลาด (ล้านลิตร)     

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว       37        41        34  -7% -16% 

แก๊สโซลนี         9        10          8  -15% -23% 

แก๊สโซฮอล ์      404       432       412  2% -5% 

น ้ำมนัเครือ่งบนิ       209       204       212  2% 4% 

น ้ำมนัดเีซล        802       795       814  1% 2% 

น ้ำมนัเตำ และอื่นๆ       53        43        40  -23% -5% 

รวม     1,514     1,526      1,521  0.5% -0.3% 

ค่าการตลาดรวมสทุธิ (บาท/ลิตร) 0.83 0.85 0.71 -14% -17% 

EBITDA (ล้านบาท)        735         465         612  -17% 32% 
หมำยเหตุ: คำ่กำรตลำด เฉพำะสว่นของบรษิทั บำงจำกฯ 

ผลกำรด ำเนินงำนใน Q1/2562 เปรยีบเทยีบกบั Q1/2561 ของกลุ่มธุรกจิกำรตลำดม ีEBITDA ลดลง 123 ลำ้นบำท โดย
มปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมของธุรกจิกำรตลำดเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยมำจำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกีที่
เพิม่ขึน้ 4% ซึ่งปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกียงัคงมกีำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำตำมกลยุทธข์อง
บรษิทั นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนนโยบำยกระทรวงพลงังำนในกำรส่งเสรมิกำรใชน้ ้ำมนัคุณภำพทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม เพื่อช่วย
ลดมลพษิฝุ่ นควนัทีเ่กดิขึน้ โดยไดเ้ปิดจ ำหน่ำยน ้ำมนัดเีซล B20 ในสถำนีบรกิำรน ้ำมนับำงจำกตำมโครงกำร “B20 เพื่อรถใหญ่ 
ลดฝุ่ น ประหยัดเงิน” และแคมเปญลดรำคำพิเศษน ้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล ลดจำกรำคำปกติ 1 บำท ในระหว่ำงวันที่ 6-28 
กุมภำพนัธ ์2562 ส่งผลใหป้รมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนตลำดคำ้ปลกีเพิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิำณจ ำหน่ำยในตลำดอุตสำหกรรม
ลดลง 5% จำกสภำวะกำรแขง่ขนัในตลำดอุตสำหกรรมทีค่่อนขำ้งสงู อกีทัง้โรงกลัน่มกีำรหยุดซ่อมอุปกรณ์ทีห่น่วยแตกโมเลกุลใน
ไตรมำสนี้ ท ำใหป้รมิำณน ้ำมนัส ำเรจ็รูปในผลติภณัฑห์ลกัออกมำน้อยลง จงึมกีำรบรหิำรจดักำรสต๊อกและกำรจ ำหน่ำยในตลำด
อุตสำหกรรม เพื่อไม่ใหก้ระทบกบักำรจ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกีซึง่เป็นช่องทำงหลกั  

2. ค่ำกำรตลำดรวมสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ลดลงในส่วนของตลำดค้ำปลีก โดยค่ำ
กำรตลำดสุทธขิองตลำดค้ำปลกีลดลงเนื่องจำกใน Q1/2562 รำคำน ้ำมนัดบิปรบัตวัสูงขึน้ จงึท ำให้รำคำต้นทุนผลติภณัฑป์รบั
สงูขึน้ในขณะทีร่ำคำหน้ำสถำนีบรกิำรน ้ำมนัปรบัขึน้ไดช้ำ้กว่ำ  อกีทัง้บรษิทัฯ ตรงึรำคำน ้ำมนัในช่วงวนัที ่27 ธนัวำคม 2561 ถงึ 
3 มกรำคม 2562 เพื่อเป็นของขวญัใหค้นไทยที่เดนิทำงในช่วงเทศกำลปีใหม่ และมีกำรลดรำคำน ้ำมนัไฮพรเีมยีมดเีซลลงจำก
รำคำปกต ิ1 บำทต่อลติร ท ำใหร้ำคำขำยปลกีไม่สอดคลอ้งกบัต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้ ในทำงกลบักนัรำคำน ้ำมนัดบิในช่วง Q1/2561 มี
กำรปรบัตวัลดลงซึง่สง่ผลต่อรำคำตน้ทุนผลติภณัฑล์ดลง ท ำใหค้่ำกำรตลำดอยู่ในระดบัทีด่ ี

3. บริษัทฯ ยงัคงรกัษำส่วนแบ่งกำรตลำดด้ำนปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนีบริกำรอยู่ในอนัดบัที่ 2 และ
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยสว่นแบ่งกำรตลำดสะสมเดอืนมกรำคม – มนีำคม 2562 อยู่ที ่15.6% ในขณะทีส่ว่นแบ่งกำรตลำดสะสม
เดอืนมกรำคม – มนีำคม 2561 อยู่ที ่15.5% โดยมจี ำนวนสถำนีบรกิำรน ้ำมนั ณ Q1/2562  มจี ำนวนทัง้สิน้ 1,176 สำขำ มกีำร
เปิดสถำนีบริกำรใหม่เพิ่มขึ้น 75 สำขำ เทียบกบั ณ สิ้น Q1/2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถำนีบริกำรมำตรฐำนที่อยู่ในท ำเลที่มี
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ศกัยภำพเพื่อผลกัดนัยอดขำยต่อสถำนีบรกิำรใหเ้พิม่สงูขึน้ อกีทัง้เริม่จ ำหน่ำยน ้ำมนัดเีซล B20 ในสถำนีน ้ำมนับำงจำก เพื่อช่วย
ลดมลภำวะและไดช้่วยเหลอืเกษตรกรสวนปำลม์อกีดว้ย 

4. ดำ้นธุรกจิ Non–oil ทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรดแูลของ บรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั ยงัคงพฒันำและขยำยธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง 
ในส่วนของธุรกจิรำ้นสะดวกซือ้ SPAR และรำ้นกำแฟอนิทนิล ณ Q1/2562  มจี ำนวนสำขำรำ้นกำแฟอนิทนิล ทัง้สิน้ 529 สำขำ 
(เพิม่ขึน้ 71 สำขำ) และ SPAR 47 สำขำ (เพิม่ขึน้ 12 สำขำ) เมื่อเทยีบกบั Q1/2561 โดยมรีำยไดเ้พิม่ขึน้จำกกำรขยำยสำขำใน
ธุรกจิ Non-Oil 31% YoY อย่ำงไรกต็ำมค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรจดักำรยงัคงเพิม่ขึน้ โดยค่ำใชจ้่ำยในไตรมำสนี้สงูขึน้จำก
กำรปรบัปรุงดำ้นโลจสิตกิสส์ ำหรบักำรกระจำยสนิคำ้ไปยงัสำขำของ SPAR อกีทัง้จ ำนวนสำขำรำ้นสะดวกซือ้ SPAR ทีย่งัไม่เกดิ 
Economy of Scale ท ำใหบ้รษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั ยงัคงไม่มกี ำไร 

ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q4/2561 ของกลุ่มธุรกจิกำรตลำดม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 148 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยั
ทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมของธุรกจิกำรตลำดลดลงเลก็น้อย โดยปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกีเพิม่ขึน้ 1.0% 
QoQ จำกกำรทีบ่รษิทัมกีำรเปิดจ ำหน่ำยน ้ำมนัดเีซล B20 ในสถำนีบรกิำรน ้ำมนับำงจำก ประกอบกบักำรลดรำคำน ้ำมนัไฮพรเีมยีม 
ดเีซลมำตรฐำน EURO5 เพื่อลดปัญหำมลพษิ และสนับสนุนนโยบำยภำครฐัในกำรแกปั้ญหำใหเ้กษตรกรสวนปำลม์ จงึส่งผลให้
บริษัทมียอดขำยน ้ำมนัดีเซลเพิ่มขึ้น ขณะที่ในช่วงไตรมำส 4 เป็นช่วง High Season ในกำรใช้น ้ำมนั และฤดูกำลแห่งกำร
ท่องเทีย่ว ท ำใหม้คีวำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัในประเทศสงูกว่ำในไตรมำสนี้ สง่ผลใหย้อดขำยในตลำดคำ้ปลกีเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในสว่น
ของตลำดอุตสำหกรรมมปีรมิำณจ ำหน่ำยลดลง 2% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกโรงกลัน่มกีำรหยุดซ่อมอุปกรณ์ทีห่น่วยแตก
โมเลกุลในไตรมำสนี้จงึท ำใหม้ปีรมิำณผลติภณัฑใ์นกำรจ ำหน่ำยทีจ่ ำกดั จงึมกีำรบรหิำรจดักำรสต๊อกเพื่อไม่ ใหก้ระทบกบักำร
จ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกีซึง่เป็นช่องทำงหลกั  

2. ค่ำกำรตลำดรวมสทุธลิดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัดบิในระหว่ำงไตรมำสปรบัตวัสงูขึน้ 
จงึท ำใหร้ำคำตน้ทุนผลติภณัฑป์รบัสงูขึน้ ในขณะรำคำขำยปลกีน ้ำมนัปรบัขึน้ไดช้ำ้กว่ำจงึท ำใหค้่ำกำรตลำดค้ำปลกีลดลง ในทำง
กลบักนั Q4/2561 รำคำน ้ำมนัดบิระหว่ำงไตรมำสปรบัลดลง อกีทัง้มกีำรตรงึรำคำน ้ำมนัในช่วงปีใหม่และกำรลดรำคำขำยปลกี
ไฮพรเีมยีมดเีซลเพื่อสนบัสนุนนโยบำยภำครฐัในกำรลดปัญหำมลพษิ สง่ผลใหม้คี่ำกำรตลำดคำ้ปลกีลดลง  

3. จ ำนวนสถำนีบรกิำร ณ Q1/2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 1,176 สถำนี โดยมกีำรเปิดสถำนีบรกิำรใหม่เพิม่ขึน้ 10 สำขำ
จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และยงัคงมสีว่นแบ่งกำรตลำดดำ้นปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนีบรกิำรเป็นอนัดบั 2 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกใน  Q4/2561 มคี่ำใช้จ่ำยส่งเสรมิ
กำรตลำด รวมถงึค่ำซ่อมบ ำรุงสถำนีบรกิำรประจ ำปี ทีม่กีำรเบกิจ่ำยในช่วงปลำยปี จงึสง่ผลให ้EBITDA ในไตรมำสนี้เพิม่ขึน้ 

5. บริษัท บำงจำก รีเทล จ ำกดั ยงัคงพฒันำและขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  ณ Q1/2562 มีจ ำนวนสำขำร้ำนกำแฟ
อนิทนิลเพิม่ขึน้ 6 สำขำ และรำ้นสะดวกซือ้ SPAR เพิม่ขึน้ 2 สำขำ เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดยในไตรมำสนี้ไดเ้ปิดตวั
รำ้นกำแฟอนิทนิลทีป่ระเทศกมัพชูำเพิม่อกี 2 สำขำ ท ำใหปั้จจุบนัมรีำ้นกำแฟอนิทนิลในประเทศกมัพูชำ 5 สำขำ โดยอยู่ภำยใต้
คอนเซป็ตเ์ดยีวกนั คอื “More than just a high quality coffee” ตัง้เป้ำน ำกำแฟคุณภำพสงูแบรนดไ์ทยขยำยในกมัพชูำและสปป.
ลำว ท ำใหบ้รษิทัฯมศีกัยภำพในกำรขยำยธุรกจิรำ้นกำแฟอนิทนิลไปต่ำงประเทศเพิม่มำกขึน้ 
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3) กลุ่มธรุกิจพลงังานไฟฟ้า 
 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจพลงังานไฟฟ้า Q1/2561 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

Q4/2561 Q1/2562 YoY QoQ 

ธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์- ประเทศไทย 66.03 73.03 71.88 9% -2% 

โครงกำรระยะที ่1-3 (118 MW - Adder 8 บำท) 61.52 64.53 63.58 3% -1% 

โครงกำรโซลำรส์หกรณ์ (12 MW - FIT 5.66 บำท) 4.51 4.89 4.49 -0.5% -8% 

โครงกำรโซลำรท์หำรผ่ำนศกึ (8.94 MW - FIT 4.12 บำท)            N/A 3.55 3.54 N/A -0.3% 

โครงกำรโซลำรร์ฟูท๊อป (0.80 MW)  N/A  0.06 0.25 N/A 317% 

ธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์- ประเทศญีปุ่่ น (14.7 MW) 9.16 3.92 4.09 -55% 4% 

รวมปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า (ลำ้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง) 75.19 76.95 75.97 1% -1% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 801 815 808 1% -1% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนลม            14          11          29  108% 166% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ืน้พภิพ           86           (8)         93  8% N/A 

EBITDA 694 570 736 6% 29% 

หมำยเหตุ: งบกำรเงนิไตรมำส 1 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 

 
ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q1/2561 ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำมรีำยได้อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงเดมิ และ ม ีEBITDA 

736 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 42 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

1. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติย์ในประเทศไทย มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเพิม่ขึน้ 9% YoY โดย

สำเหตุหลกัมำจำกค่ำควำมเขม้แสงเฉลีย่ของทุกโครงกำรปรับเพิม่ขึน้ เนื่องจำกทอ้งฟ้ำปลอดโปร่ง อกีทัง้กำรเปิดด ำเนินกำรเชงิ

พำณิชย์ของโครงกำรโซลำร์รำชกำรร่วมกบัองค์กำรทหำรผ่ำนศกึ  (อผศ.) (ก ำลงักำรผลิตตำมสญัญำรวม 8.94 เมกกะวตัต์) 

ในช่วงปลำยเดอืนกรกฎำคม 2561 

2. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลง 55% YoY โดยสำเหตุ

หลกัมำจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรจ ำหน่ำยโครงกำร Nikaho และ Nagi (ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำรวม 19.3 เมกกะวตัต)์ ใหแ้ก่กองทนุ

รวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศญี่ปุ่ นในช่วงปลำยเดอืนกนัยำยน 2561 ขณะทีโ่ครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ทีเ่หลอื

อกี 5 โครงกำร (ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำรวม 14.7 เมกกะวตัต)์ มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมใกลเ้คยีงกบั Q1/2561 

3. รบัรูส้่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 122 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 22 ลำ้นบำท โดย

มปัีจจยัดงันี้  

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส์ 29 ล้ำนบำท โดยเป็นส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำน 37 ล้ำนบำท และเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรขำยไฟจ ำนวน 8 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำนดขีึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 15 ลำ้นบำท เนื่องจำกไตรมำสดงักล่ำวเป็นช่วง High season และมี

พำยุพดัผ่ำน เป็นผลใหค้วำมเรว็ลมในบรเิวณทีต่ัง้โครงกำรเพิม่ขึน้ 

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใต้พภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี 93 ลำ้นบำท แบ่งเป็นก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน 188 ลำ้นบำท และเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรขำยไฟจ ำนวน 95 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนแบ่งก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

4. ใน Q1/2562 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธทิี ่38 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกดิจำกกำรแขง็ค่ำของสกุลเงนิบำทเทยีบ

กบัสกุลเงนิเยน จงึท ำใหก้ำรแปลงค่ำหนี้สนิทีส่ว่นใหญ่เป็นสกุลเงนิเยนกลบัมำเป็นสกุลเงนิบำทมมีลูค่ำลดลง  
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ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q4/2561 ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำมรีำยไดใ้กลเ้คยีงเดมิ และม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 166 
ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

1. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยป์ระเทศไทยมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมไม่เปลีย่นแปลงมำกนกัจำก

ไตรมำสก่อนหน้ำ 

2. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่ น มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเพิม่ขึน้เลก็น้อย 4% 

QoQ เน่ืองจำกใน Q4/2561 มสีภำพอำกำศทีเ่ป็นเมฆหมอกค่อนขำ้งมำก ท ำใหค้่ำควำมเขม้แสงเฉลีย่ในไตรมำสนี้ดขี ึน้ 

3. รบัรูส้ว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อน 119 ลำ้นบำท  โดยมปัีจจยัดงันี้  

 สว่นแบ่งก ำไรจำกธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส ์เพิม่ขึน้ 18 ลำ้นบำท จำกสว่นแบ่งก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้ เนื่องจำกในไตรมำสนี้มพีำยุและมรสุมพดัผ่ำนพืน้ทีต่ัง้โครงกำรเพิม่ขึน้ รวมทัง้ไดร้บัผลกระทบ

เชงิบวกจำกปัจจยัฤดกูำลทีเ่ป็น High season สง่ผลใหโ้ครงกำรสำมำรถผลติไฟฟ้ำไดด้ขีึน้ 

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 101 ล้ำนบำท 

เนื่องจำกใน Q4/2561  มีกำรบนัทึกตัง้ส ำรองส ำหรบัรำยกำรภำษีรอขอคนื จ ำนวน 84 ล้ำนบำท ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่ำงขัน้ตอนกำรขอคนืภำษดีงักลำ่ว หำกในอนำคตไดร้บัคนืจะเป็นรำยกำรรบัรูร้ำยไดก้ลบัเขำ้มำ 

 

4) กลุ่มธรุกิจผลิตภณัฑชี์วภาพ 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มธุรกจิผลติภณัฑช์วีภำพ Q1/2562 ม ีEBITDA รวม 194 ลำ้นบำท 
 

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

ผลการด าเนินงานของ 
Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562 YoY QoQ 

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล  

ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 (ลำ้นลติร) 70.84 69.11 67.26 -5% -3% 

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 (ลำ้นลติร) 72.74 73.99 71.15 -2% -4% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท) 1,718 1,401 1,275 -26% -9% 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)    130 43 59 -54% 37% 

ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูอำ้งองิ: กรมธุรกจิพลงังำน)           

ผลติภณัฑ ์B100 (บำทต่อลติร) 24.59 21.85 20.79 -15% -5% 

น ้ำมนัปำลม์ดบิ (CPO) (บำทต่อกโิลกรมั) 20.33 16.94 16.04 -21% -5% 

 
ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q1/2561 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลมรีำยได ้1,275 ลำ้นบำท ลดลง 443 

ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 ของ Q1/2562 อยู่ที ่67.26 ลำ้นลติร ลดลง 5% YoY สอดคลอ้งกบัปรมิำณกำร
จ ำหน่ำยทีล่ดลง สำเหตุเกดิจำกก ำลงักำรผลติรวมของประเทศ เพิม่ขึน้ 1.20 ลำ้นลติร/วนั จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ท ำใหเ้กดิ
กำรแขง่ขนัสงู ในขณะทีก่ระทรวงพลงังำนมมีำตรกำรสง่เสรมิกำรใช ้B20 โดยเพิม่สดัสว่นกำรผสม B100 และใหส้ว่นลดเพิม่อกี 5 
บำทต่อลติร เป็นทำงเลอืกเพิม่เตมิ แต่ควำมตอ้งกำรใช ้B100 ยงัโตไม่ทนักบัก ำลงักำรผลติทีป่รบัเพิม่ขึน้    

2. รำคำขำยเฉลี่ยผลติภณัฑ ์B100 ปรบัลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ ซึ่งเป็นไปตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำ
น ้ำมนัปำลม์ดบิทีล่ดลง โดยสถำนกำรณ์รำคำปำลม์น ้ำมนัยงัอยู่ในระดบัต ่ำต่อเนื่อง เนื่องจำกเป็นฤดูกำลที่ผลผลติปำลม์น ้ำมนั
ออกมำสูต่ลำดมำกขึน้ อกีทัง้มผีลกระทบจำกกำรกดีกนัทำงกำรคำ้ปำลม์น ้ำมนัในตลำดโลก สง่ผลใหส้ตอ็กน ้ำมนัปำลม์ของโลกมี
ปรมิำณสงู ซึง่ประเทศไทยกอ็ยู่ในทศิทำงเดยีวกนั  



   17 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562  บริษทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)            | 
 

3. ก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจำกมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 ลดลง จำกกำรทีก่ ำลงั
กำรผลติรวมของประเทศเพิม่ขึน้ และรำคำกลเีซอรนีในตลำดโลกปรบัตวัลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

          ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q4/2561 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลมรีำยได้ลดลง 126 ลำ้นบำท โดยมี
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 ของ Q1/2562 ลดลง 3% เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อน สอดคลอ้งกบัปรมิำณกำร
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 ทีล่ดลง เนื่องจำกก ำลงักำรผลติรวมของประเทศเพิม่ขึน้ 

2. รำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑ ์B100 เป็นไปตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิทีป่รบัลดลงจำกไตรมำสก่อน เป็น
ผลมำจำกปรมิำณผลปำลม์น ้ำมนัออกสู่ตลำดเพิม่ขึน้ ส่งผลใหป้รมิำณสต๊อกน ้ำมนัปำลม์ดบิของประเทศเพิม่สงูขึน้จำกไตรมำส
ก่อน นอกจำกนี้ยงัไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์รำคำปำลม์น ้ำมนัในตลำดโลกอกีดว้ย 

3. ก ำไรขัน้ตน้เทยีบ QoQ เพิม่ขึน้ 37% ถงึแมว้่ำใน Q4/2561 จะมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 มำกกว่ำใน
ไตรมำสน้ี แต่ดว้ยในไตรมำสก่อนไดร้บัผลกระทบจำกรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิทีป่รบัลดลงมำกกว่ำใน Q1/2562  

 
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  
ผลการด าเนินงานของ 

Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562 YoY QoQ 
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

ปรมิำณกำรผลติเอทำนอล (ลำ้นลติร)           

  - บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั (BBE)  11.63 12.34 11.60 -0.3% -6% 

  - บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (KGI) 30.07 13.96 42.37 41% 203% 

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอล (ลำ้นลติร) 34.94 32.31 47.89 37% 48% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)     867      744    1,071  23% 44% 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)   143 5 106 -26% N/A 

ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูอำ้งองิ: กรมธุรกจิพลงังำน)           

เอทำนอล (บำทต่อลติร) 24.49 23.31 22.33 -9% -4% 

 
ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q1/2561 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลมรีำยได ้1,071 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 204 

ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 
1. บรษิัท เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มปีรมิำณกำรผลติเอทำนอล 42.37 ล้ำนลติร เพิม่ขึน้ 41% 

YoY จำกกำรที่โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล ที่อ ำเภอบ่อพลอย จังหวดักำญจนบุรีมีกำรขยำยก ำลงักำรผลิตจำก 

200,000 ลติรต่อวนัเป็น 300,000 ลติรต่อวนั  และไดเ้ริม่ทดสอบกำรเดนิเครื่องจกัรในไตรมำสน้ี 

2. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมของผลติภณัฑเ์อทำนอลอยู่ที ่47.89 ลำ้นลติร เพิม่ขึน้ 37% YoY โดยหลกัมำจำกปรมิำณ

กำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (KGI) จำกกำรทีม่กีำรขยำยก ำลงักำรผลติ ท ำให้

สำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำรใชไ้ดเ้พิม่ขึน้ 

3. รำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑเ์อทำนอลในปีนี้ปรบัตวัลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจำกปรมิำณสต๊อกเอทำนอล

ของประเทศอยู่ในระดบัสงู จำกก ำลงักำรผลติรวมของประเทศเพิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำม จำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลทีเ่พิม่ขึน้ 

สง่ผลใหไ้ตรมำสน้ีมรีำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 23% YoY  

4. ก ำไรขัน้ต้นของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลลดลง 26% YoY ถึงแม้ว่ำ Q1/2562 จะมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำย

เอทำนอลรวมเพิม่ขึน้ แต่รำคำขำยเฉลี่ยเอทำนอลปรบัตวัลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน จึงท ำให้ก ำไรขัน้ต้นลดลงจำก 

Q1/2561 
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ผลกำรด ำเนินงำน Q1/2562 เทยีบกบั Q4/2561 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลมรีำยไดเ้พิม่ขึน้ 327 ลำ้นบำท โดยมี
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

1. บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั มปีรมิำณกำรผลติเอทำนอลลดลง 6% เมื่อเทยีบกบัไตรมำส

ก่อน  ขณะทีบ่รษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มปีรมิำณกำรผลติเอทำนอลเพิม่ขึน้มำก เน่ืองจำกใน Q4/2561 

โรงงำนมกีำรปิดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี 

2. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์อทำนอลรวมเพิม่ขึน้ 48% เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อน โดยหลกัมำจำกบรษิทั เคเอสแอล 

กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มกีำรขยำยก ำลงักำรผลติ และไดเ้ริม่ทดสอบกำรเดนิเครื่องจกัรในไตรมำสน้ี 

3. รำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑเ์อทำนอลในไตรมำสนี้ปรบัลดลงจำกไตรมำสก่อน 4% เป็นผลมำจำกสต๊อกของเอทำนอล

ในประเทศทีอ่ยู่ในระดบัสงู จำกก ำลงักำรผลติรวมของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

4. ก ำไรขัน้ต้นของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลปรบัเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำก Q4/2561 บรษิทั เค

เอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี อกีทัง้ Q1/2562 มกีำรทดสอบกำรเดนิเครื่องจกัรทีข่ยำย

ก ำลงักำรผลติท ำใหป้รมิำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลปรบัเพิม่ขึน้ 

 

5) กลุ่มธรุกิจทรพัยากรธรรมชาติ 

ผลการด าเนินงาน Q1/2562 เทยีบกบั Q1/2561 กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาต ิม ีEBITDA รวมขาดทุน 19 ลา้นบาท 
ลดลง 86  ลา้นบาท โดยในไตรมาสนี้ไม่มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัดบิ Galoc เน่ืองจากไดจ้ าหน่ายหุน้ของ Nido Production 
(Galoc) Pty.Ltd  ทีถ่อืครองแหล่งน ้ามนัดบิ Galoc ใหก้บั Tamarind Galoc Pte.Ltd ไปเมื่อไตรมาสที ่3 ปี 2561 แต่ยงัมกีารรบัรู้
ก าไรจากการจ าหน่ายฯ เพิม่เตมิในไตรมาสนี้อกีประมาณ 10 ลา้นบาท รวมถงึจากการเขา้ถอืหุน้ OKEA ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.3 
ทีเ่ริม่รบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2561 เป็นต้นมา โดยในไตรมาสนี้ไดร้บัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วม OKEA AS (OKEA) 8 ลา้นบาท จากแหล่ง Draugen Field และ Gjoa Field ทีม่อีตัราการผลติเฉลีย่ 19.4 และ 87.4 
พนับาร์เรลต่อวนัตามล าดบั (คดิเป็นสดัส่วนของ OKEA เท่ากบั 8.6 และ 10.5 พนับาร์เรลต่อวนัตามล าดบั) และในไตรมาสนี้ 
OKEA ไดม้กีารตัง้ดอ้ยค่า Technical Goodwill ของแหล่ง Gjoa เนื่องจากราคาขายก๊าซธรรมชาตมิทีศิทางปรบัตวัลดลง ซึง่ตาม
แนวทางปฏบิตัขิองประเทศนอรเ์วย ์OKEA จะต้องมกีารทดสอบการดอ้ยค่าของ Technical Goodwill ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุนใน
แหล่งปิโตรเลยีม Draugen และ Gjoa ทุกไตรมาส นอกจากนี้กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาติ มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
จ านวน 99 ลา้นบาท ของรำยกำรเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย เน่ืองจากกำรแขง็ค่ำของสกุลเงนิบำทเทยีบกบัสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ  

 และเมื่อพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ กลุ่มธุรกจิทรพัยำกรธรรมชำตมิ ีEBITDA ลดลง 112 ลำ้น
บำท เนื่องจำกใน Q4/2561 มกีำรรบัรูก้ ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc ประมำณ 69 ลำ้นบำท  
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49,87549,538

3,0623,083

45,22845,460

23,85119,288

31 ม.ีค. 6231 ธ.ค. 61

หนี้สนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยำวและหุน้
กู ้(รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ใน 1 ปี)
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น

ส่วนของผูถ้อืหุน้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 
แสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  หน่วย: ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัย ์
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม 122,016 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 4,648 ล้ำนบำท เมื่อ

เทยีบกบั ณ 31 ธนัวำคม 2561 โดยรำยกำรสนิทรพัยห์ลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลดลง 1,514 ลำ้นบำท โปรดดรูำยกำรวเิครำะหง์บกระแสเงนิสด 

 สนิค้ำคงเหลอื เพิม่ขึน้ 4,465 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรเกบ็ส ำรองผลติภณัฑ์น ้ำมนัดบิและน ้ำมนัส ำเรจ็รูป 

เน่ืองจำกมกีำรหยุดซ่อมอุปกรณ์อดัก๊ำซ ทีห่น่วยแตกโมเลกุล  

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 118 ลำ้นบำท สว่นใหญ่มำจำก  

1) ลูกหนี้กำรค้ำ เพิม่ขึน้ 887 ล้ำนบำท จำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัในเดอืนมนีำคม 2562 ของกลุ่มบรษิทั

เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดอืนธนัวำคม 2561  

2) ลกูหนี้อื่น เพิม่ขึน้ 296 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำเพิม่ขึน้ 

3) เงนิชดเชยกองทุนน ้ำมนัคำ้งรบั ลดลง 1,025 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำกกำรได้รบัเงนิชดเชยทีค่ำ้งนำนกว่ำ

ปกต ิณ สิน้ปีจำกภำครฐัฯ  

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 479 ลำ้นบำท สว่นใหญ่มำจำก  

1) เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้  

2) เงนิลงทุนระยะยำวอื่น เพิม่ขึน้ 333 ลำ้นบำท เกดิจำกบรษิทัย่อยมกีำรปรบัมูลค่ำยุตธิรรมสุทธขิองเงนิลงทุน

เผื่อขำย (LAC) เพิ่มขึ้น จำกรำคำหุ้นละ 4.31 เหรียญแคนำดำ ณ 31 ธันวำคม 2561 เป็น 5.06 เหรียญ

แคนำดำ ณ 31 มนีำคม 2562 รวมทัง้มกีำรลงทุนในธุรกจิ Start up เพิม่ขึน้ 

49,97748,877

31,375 30,896 

11,02810,910

19,60015,135

10,03611,551

31 ม.ีค. 6231 ธ.ค. 61

เงนิสดและรำยกำร
เทยีบเทำ่เงนิสด
สนิคำ้คงเหลอื

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น

ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์

122,016 122,016 117,369 117,369 
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 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้สุทธ ิ1,100 ล้ำนบำท โดยมกีำรลงทุนหลกัๆ ในโครงกำรส่งเสรมิประสทิธภิาพ

พลงังานและสิง่แวดลอ้ม (3E) 1,114 ลำ้นบำทและธุรกจิโรงไฟฟ้ำ 944 ลำ้นบำท ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบังวด 1,093 

ลำ้นบำท 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 72,141 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4,310 ลำ้นบำท โดยรำยกำร

หนี้สนิหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 
 หนี้สนิหมุนเวยีน เพิม่ขึน้ 4,563 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำก 

1) เจ้ำหนี้กำรค้ำ เพิม่ขึน้ 6,298 ล้ำนบำท โดยหลกัมำจำกปรมิำณกำรซื้อน ้ำมนัดบิของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ และ
ธุรกจิคำ้น ้ำมนัมธีุรกรรมซือ้ขำยเพิม่ขึน้ 

2) เจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น ลดลง 646 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยลดลง  
3) ภำษีสรรพสำมิตและเงนิน ำส่งกองทุนน ้ำมนัเชื้อเพลิงค้ำงจ่ำย  ลดลง 847 ล้ำนบำท เนื่องจำกปริมำณกำร

จ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัทีอ่อกจำกโรงกลัน่ในเดอืนมนีำคม 2562 ลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดอืนธนัวำคม 
2561 จำกกำรหยุดซ่อมอุปกรณ์ในหน่วยแตกโมเลกุล 

 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) ลดลง 232 ลำ้นบำท จำกกำรจ่ำย
ช ำระคนืตำมวนัครบก ำหนดช ำระ 361 ลำ้นบำท เบกิเงนิกูเ้พิม่ของบรษิทัย่อย 277 ลำ้นบำท โดยมผีลกระทบจำก
อตัรำแลกเปลี่ยนและกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเป็นด้ำนก ำไรจ ำนวน 156 ล้ำนบำท และตดัจ ำหน่ำยต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรเงนิกูย้มื 7 ลำ้นบำท 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 49,875 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 338 ล้ำนบำท 
โดยหลกัมำจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 395 ล้ำนบำท ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบญัชที ำให้ก ำไรสะสมลดลง 54  
ล้ำนบำท และองค์ประกอบอื่นของผูถ้ือหุน้ ลดลง 4 ล้ำนบำท (จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย 
(LAC) เพิม่ขึน้ 267 ล้ำนบำท และจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง 271 ล้ำนบำท) โดยเป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนของบรษิทั
ใหญ่ 42,888 ลำ้นบำท มมีูลค่ำทำงบญัชต่ีอหุ้น 31.15 บำท 
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งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 
ส ำหรบั Q1/2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มเีงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,918 ล้ำนบำท มเีงนิสดสุทธิ

ใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 2,689 ล้ำนบำท และมเีงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 605 ล้ำนบำท และผลกระทบจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวดลดลง 139 ล้ำนบำท ท ำใหม้เีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง
สุทธ ิ1,514 ล้ำนบำท โดยมเีงนิสดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 จ ำนวน 11,551 ล้ำนบำท ท ำให้ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 
2562 มเีงนิสดอยู่จ ำนวน 10,036 ล้ำนบำท โดยรำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรมเป็นดังนี้ 
 
ตารางแสดงรายละเอียดการได้มา (ใช้ไป) ของเงินสดในแต่ละกิจกรรม (ล้านบาท) 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 62 

  (ปรบัปรงุใหม)่   

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน       (1,124) 1,918 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน       (1,155) (2,689) 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ         (754) (605) 

ผลกระทบของอตัรำแลกเปลีย่นทีม่ต่ีอเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด           (46) (139) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ         (3,079) (1,514) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม      10,106  11,551 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 7,027 10,036 

หมำยเหตุ: งบกำรเงนิไตรมำส 1 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 

โดยรำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรมเป็นดังนี้ 

1) เงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,918 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำก 
 มกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่เป็นเงนิสด 1,193 ล้ำนบำท ซึ่งเกดิจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 395 ล้ำนบำท 

บวกค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงนิสด 387 ล้ำนบำท บวกต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 411 ล้ำนบำท  
 เงนิสดไดม้ำจำกสนิทรพัย์และหนี้สนิด ำเนินงำนสุทธ ิ844 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำก (1) ลูกหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 

882 ลำ้นบำท (2) ลูกหนี้อื่นลดลง 738 ลำ้นบำท (3) สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 3,763 ลำ้นบำท (4) สนิทรพัยอ์ื่น
ลดลง 60 ลำ้นบำท (5) เจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 6,282 ลำ้นบำท (6) เจำ้หนี้อื่นและหนี้สนิอื่นลดลง 1,592 ลำ้น
บำท (โดยหลกัมำจำกภำษสีรรพสำมติและเงนิน ำสง่กองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิคำ้งจ่ำยลดลง) 

 ภำษีเงนิได้จ่ำยออก 120 ล้ำนบำท 
2) เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน 2,689 ล้ำนบำท โดยหลกัเกดิจำก 

 เงนิสดรบัจำกดอกเบี้ย 33 ล้ำนบำท 
 เงนิสดจ่ำยส ำหรบักำรลงทุนในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,154 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงำนระหว่ำง

ก่อสร้ำงของโครงกำรสง่เสรมิประสทิธภิาพพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (3E)  และธุรกจิโรงไฟฟ้ำ 
 จ่ำยค่ำสทิธกิำรเช่ำและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 91 ล้ำนบำท 
 เงนิให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 414 ล้ำนบำท  

3) เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 605 ล้ำนบำท โดยหลกัเกดิจำก 
 จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงนิ 379 ล้ำนบำท 
 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิลดลง 144 ล้ำนบำท เกดิจำกกำรกู้ยมืเงนิของบรษิัท บบีจีไีอ จ ำกดั 

(มหำชน) 1,307 ล้ำนบำท และช ำระคนืเงนิกู้ยมื 1,451 ล้ำนบำท 
 เงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 277 ล้ำนบำทของบรษิัท บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 361 ล้ำนบำท  
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อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (งบการเงินรวม) 
 
อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (งบการเงินรวม) 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (%) Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (Gross Margin) 7.53% 0.87% 4.79% 

อตัรำสว่น EBITDA ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (EBITDA Margin) 6.84% -0.65% 4.30% 

อตัรำสว่นก ำไรสุทธ ิต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (Net Profit Margin) 3.09% -3.02% 0.87% 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1/ (ROE) 10.82% 5.59% 3.48% 

อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA) 6.20% 4.56% 3.59% 
1/ ก ำไรสุทธแิละสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะส่วนของบรษิทั 

 

  
31 มี.ค. 61 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)       

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (Current Ratio) 1.67 1.47 1.35 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ (Quick Ratio) 0.72 0.80 0.67 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)       

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD to Equity) 0.78 1.02 1.00 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net IBD to Equity) 0.64 0.78 0.80 

  Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) 2/ 2.21 1.77 1.56 
2/ กำรค ำนวน DSCR ไมร่วมรำยกำรจำ่ยช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนด 
หมำยเหตุ: งบกำรเงนิไตรมำส 1 ปี 2561 ปรบัปรุงใหมเ่นื่องจำกมกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(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) Q1/2561 Q1/2562 ∆ 

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

24,910 24,988 78 

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

14.20 9.91 (4.29) 

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

62.59 89.81 27.22 

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

3.22 4.31 1.09 

ค่าใช้จ่ายรวม 24,990 25,092 102 

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

(5.14) (3.57) (1.58) 

 
 ค่ำใชจ้่ำยดำ้นสิง่แวดลอ้มใน Q1/2562 โดยรวมเพิม่ขึน้จำก Q1/2561 ประมำณ 102 ลำ้นบำท (+0.41% YoY) สำเหตุ

หลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยวตัถุดบิทีต่ดิไปกบัผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ 78 ลำ้นบำท เนื่องจำกก ำลงักำรผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้จำก 109.35 พนับำรเ์รล
ต่อวนัในช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน เป็น 110.12 พนับำรเ์รลต่อวนั ในไตรมำสนี้ อย่ำงไรกต็ำมรำคำน ้ำมนัดบิลดลงจำกปีก่อน 1%
ในขณะทีค่่ำใชจ้่ำยวตัถุดบิทีไ่มต่ดิไปกบัผลติภณัฑล์ดลง 4.29 ลำ้นบำท ตำมปรมิำณน ้ำมนัทีไ่ม่ไดคุ้ณภำพทีล่ดลง 3.92 ลำ้นบำท 

ค่ำใช้จ่ำยเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพษิและค่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกนัสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ 28.31 ล้ำนบำท (+43% YoY) โดย
สว่นใหญ่มำจำกค่ำเสือ่มรำคำอุปกรณ์ควบคุมมลพษิเพิม่ขึน้ถงึ 22.23 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมซีือ้อุปกรณ์เพิม่เตมิกำรซ่อมบ ำรงุใหญ่
ในปีก่อน นอกจำกนี้ยงัมคี่ำบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์ดำ้นสิง่แวดลอ้ม และค่ำใชจ้่ำยกำรตดิตำมและตรวจวดัทีเ่พิม่ขึน้ 2.60 และ 2.80 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ประโยชน์ของผลผลติพลอยไดแ้ละกำรน ำของเสยีมำใชใ้หม่ลดลง 1.58 ลำ้นบำท (-31% YoY) ส่วนใหญ่มำจำกปรมิำณ
เศษเหลก็และอลมูเินียมทีเ่หลอืใชแ้ละสำมำรถจ ำหน่ำยไดล้ดลง 2.5 ลำ้นบำท ในขณะทีป่รมิำณก ำมะถนัเหลวทีส่ำมำรถจ ำหน่ำย
ไดเ้พิม่ขึน้ 0.95 ลำ้นบำท 

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 ำรำยงำนบญัชเีพื่อสิง่แวดล้อมครอบคลุมหน่วยงำน โรง
กลัน่ ศนูยจ์่ำยน ้ำมนับำงจำก และบำงปะอนิ   

 หน่วย: ลำ้นบำท 


