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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1/2562  
 

บทสรุปผูบ้รหิำร  

 

  หนว่ย 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2562 1/2561 4/2561 YoY QoQ 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 17.97 19.18 19.09 (6%) (6%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 59,721 66,094 69,736 (10%) (14%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 54,274  60,488  64,233 (10%) (16%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 4,958  8,569  8,879 (42%) (44%) 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 8.68  14.08  14.09 (38%) (38%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 5,678  8,773  4,151 (35%) 37% 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 9.94  14.42  6.58 (31%) 51% 

EBITDA ลำ้นบำท 2,355  5,389  534 (56%) 341% 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 153  2,752  (1,627) (94%) 109% 
 

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 1/2562 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 4/2561 : ในไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยสทุธ ิ54,274 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 16 จำกรำคำขำยปรับตัวลดลงรอ้ยละ 11 ตำมรำคำน ้ำมันดบิ และปรมิำณ

ขำยปรับตวัลดลงรอ้ยละ 5 ตำมอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรกลัน่น ้ำมันทีล่ดลงอยู่ที ่200,000 บำรเ์รลตอ่วนั หรอืรอ้ยละ 6 

จำกกำรทีโ่รงงำน RDCC หยุดผลติเป็นเวลำ 28 วัน เพื่อตดิตัง้อุปกรณ์ส ำหรับโครงกำรเพิ่มตัวเร่งปฏิกริิยำใน

กระบวนกำรท ำงำนของอุปกรณ์แลกเปลีย่นควำมรอ้น (โครงกำร Catalyst Cooler) เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพใหโ้รง

กลัน่สำมำรถเลอืกกลัน่น ้ำมันดบิไดห้ลำกหลำยประเภท 

บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติ

ตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 

4,958 ลำ้นบำท (8.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล) ลดลงรอ้ยละ 44 เมือ่เทยีบกับไตร

มำส 4/2561 ส่วนใหญ่เกิดจำกส่วนต่ำง

ร ำค ำผลิตภัณฑ์แ ล ะ วั ต ถุ ดิบ ทั ้ ง ก ลุ่ ม

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมปีรับตัวลดลง เป็น

ผลจำกภำวะอุปทำนลน้ตลำด ประกอบกับ

ควำมตอ้งกำรสนิคำ้ลดลงโดยเฉพำะจำก

ประเทศจีน เนื่องจำกผลกระทบของภำวะ

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ

72%

27%

1%

ไตรมาส 4/2562

70%

29%

1%

ไตรมาส 1/2562

หน่วย : ลำ้นบำท 

54,274 64,233 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี ไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

16% 



  

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1/2562 

 

3 

 

เศรษฐกจิชะลอตัว อยำ่งไรก็ด ีบรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธจิ ำนวน 720 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5,448 ลำ้นบำท 

สว่นใหญ่เกดิจำกกำรบันทกึกลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอืตำมรำคำตลำด (LCM) ท ำใหก้ ำไร

ขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) มีจ ำนวน 5,678 ลำ้นบำท (9.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37 และมกี ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี และค่ำเสือ่มรำคำ (EBITDA) จ ำนวน 2,355 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

1,821 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 341 โดยมคี่ำเสือ่มรำคำจ ำนวน 2,016 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4 จำกสนิทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนบำงสว่นไดต้ดัจ ำหน่ำยครบอำยุกำรใชป้ระโยชน ์ส ำหรับตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธมิจี ำนวน 387 ลำ้นบำท ลดลง 

431 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรบันทกึก ำไรจำกกำรท ำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตน้และดอกเบี้ย (Cross Currency 

Swap: CCS) จ ำนวน 83 ลำ้นบำท ขณะทีใ่นไตรมำส 4/2561 บันทกึขำดทุนจำก CCS จ ำนวน 345 ลำ้นบำท 

นอกจำกนี้ มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 127 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 141 ลำ้นบำท จำกคำ่เงนิบำททีแ่ข็งค่ำขึน้ ขณะที่

ก ำไรจำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหน่ำยทรัพยส์นิลดลง 258 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่นือ่งจำกในไตรมำส 4/2561 มรีำยกำรที่

ไม่เกดิขึน้ประจ ำ (non-recurring) จำกกำรขำยทีด่นิ สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มี

ก ำไรสุทธจิ ำนวน 153 ลำ้นบำท ปรับตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 109 เมื่อเทยีบกับไตรมำส 4/2561 ทีม่ีผลขำดทุนสุทธ ิ

1,627 ลำ้นบำท 

 

ไตรมำส 1/2562 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 1/2561 : ในไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำร

ขำยลดลง 6,214 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 10 เมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2561 เป็นผลจำกทัง้รำคำขำยและ

ปรมิำณขำยปรับตัวลดลงรอ้ยละ 6 และรอ้ยละ 4 ตำมล ำดับ โดยผลกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลงอย่ำงมำก เป็นผล

จำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑแ์ละวัตถุดบิปรับตัวลดลง และอัตรำกำรกลั่นน ้ำมันลดลงรอ้ยละ 6 จำกกำรทีโ่รงงำน 

RDCC หยุดผลติเพือ่ตดิตัง้อปุกรณ์ตำมโครงกำร Catalyst Cooler บรษัิทฯ ม ีMarket GIM ลดลง 3,611 ลำ้นบำท 

หรือลดลงรอ้ยละ 42 ท ำให ้Accounting GIM ลดลง 3,095 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 35 แมก้ ำไรจำกสต๊อก

น ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 516 ลำ้นบำทก็ตำม โดยม ีEBITDA ลดลง 3,034 ลำ้นบำท ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง 85 ลำ้น

บำท และมกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ 30 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรจำกกำรลงทนุลดลง 87 ลำ้นบำท สว่นใหญ่

จำกผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทร่วมปรับตัวลดลง สง่ผลใหใ้นไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 153 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 94 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมกลุม่ธุรกจิ 

 1.1. กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

  1.1.1  สถำนกำรณต์ลำดน ำ้มนั 
 

 สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิในไตรมำส 1/2562 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดบิของโลกอยู่ทีป่ระมำณ 101 ลำ้น

บำรเ์รลตอ่วนั โดยรำคำน ้ำมันดบิดไูบเคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบ 51.85 – 68.25 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล รำคำเฉลีย่

อยู่ที ่63.53 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับลดลง 3.89 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกไตรมำส 4/2561 ทีม่รีำคำ

เฉลีย่อยู่ที ่67.42 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรทีส่หรัฐฯขยำยเวลำกำรผ่อนปรนให ้

อหิร่ำนสำมำรถสง่ออกน ้ำมันดบิไปอกี 8 ประเทศไดแ้กป่ระเทศจนี อนิเดยี ญีปุ่่ น เกำหลใีต ้ไตห้วนั ตรุก ีอติำล ีและ

กรีช ไดต้่อไปอกี 180 วันหลังก ำหนดกำรคว ่ำบำตร ประกอบกับปรมิำณกำรผลติน ้ำมันดบิของสหรัฐฯ ยังคงปรับ

เพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ควำมตอ้งกำรน ้ำมันดบิทีป่รับตวัลดลงจำกผลกระทบของสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ 

และจนีทีท่วคีวำมรุนแรงมำกขึน้ อยำ่งไรก็ด ีในไตรมำส 1/2562 รำคำน ้ำมันดบิปรับตัวเพิม่ขึน้จำกไตรมำส 4/2561 

อย่ำงตอ่เนื่อง จำกตน้เดอืนมกรำคมที ่51.85 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล มำปิดที ่67.20 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล

ในสิน้ไตรมำส จำกควำมร่วมมือใน

กำรปรับลดก ำลังกำรผลติประมำณ 

1.2 ลำ้นบำร์เรลต่อวัน ส ำหรับครึง่ปี

แรก 2562 ของผูผ้ลติในกลุม่โอเปก

และนอกกลุ่มโอเปก และกำรผลิต

น ้ ำมันดิบของเวเนซุเอลำที่ลดลง

อย่ำงต่อเนื่องจำกปัญหำเศรษฐกจิ

ภำยในประเทศและมำตรกำรคว ่ำ

บำตรของสหรัฐฯ 

     แนวโนม้ภำวะตลำดน ้ำมันดบิ

ในไตรมำส 2/2562 คำดว่ำรำคำ

น ้ ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดย

เคลือ่นไหวในกรอบ 67–73 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกกำรทีส่หรัฐฯ ประกำศยตุกิำรผ่อนปรนใหอ้หิร่ำนสำมำรถ

สง่ออกน ้ำมันดบิไปยังอกี 8 ประเทศ ซึง่จะสิน้สดุในวันที ่5 พฤษภำคมนี้ ท ำใหก้ ำลังกำรผลติน ้ำมันดบิของอหิร่ำน

คำดวำ่จะลดลงประมำณ 1 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วัน และกำรลดก ำลังกำรผลติน ้ำมันดบิของลเิบยีจำกปัญหำควำมไม่สงบ

ภำยในประเทศ สง่ผลตอ่ภำวะอปุทำนน ้ำมันดบิตงึตัว ประกอบกบัเศรษฐกจิจนีทีเ่ตบิโตดกีวำ่ทีค่ำดกำรณ์ในชว่งไตร

มำส 1/2562 แตยั่งมปัีจจัยอืน่ทีต่อ้งพจิำรณำ เชน่ กำรทบทวนมำตรกำรลดก ำลังกำรผลติน ้ำมันดบิจำกประเทศใน

กลุ่มและนอกกลุ่มโอเปค ทีอ่ำจเพิ่มก ำลังกำรผลติน ้ำมันดบิเพื่อรักษำสมดุลของตลำด ไม่ใหร้ำคำน ้ำมันดบิสงู

เกนิไป ซึง่ตอ้งตดิตำมกำรประชมุของกลุม่โอเปค ซึง่จะมขีึน้ในวนัที ่25-26 มถินุำยน 2562 นี ้รวมทัง้ก ำลงักำรผลติ

ของสหรัฐฯทีย่ังคงอยู่ในระดับสงู ยังคงกดดันตลำดอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ในระยะสัน้ยังมปัีจจัยทีอ่ำจส่งผล

กระทบต่อรำคำน ้ำมันดบิ คอืมำตรกำรตอบโตข้องอหิร่ำนทีจ่ะปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึง่เป็นเสน้ทำงเดนิเรือขนส่ง

น ้ำมันดบิ โดยมกีำรขนสง่น ้ำมันดบิประมำณ 17 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วนั อำจสง่ผลใหร้ำคำปรับเพิม่ขึน้อยำ่งรวดเร็วได ้    
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หน่วย : เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บารเ์รล
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 1.1.2 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ 

ปิโตรเลยีม 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2562 1/2561 4/2561 YoY QoQ 

น ำ้มนัดบิน ำเขำ้กล ัน่  

   ลำ้นบำรเ์รล 17.97 19.18 19.09 (6%) (6%) 

   พันบำรเ์รลตอ่วัน 200 213 208 (6%) (4%) 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ  

 โรงกลั่นน ้ำมัน 93% 99% 97% (6%) (4%) 

 โรงงำน RDCC 70% 105% 110% (35%) (40%) 

 โรงน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 84% 87% 84% (3%) 0% 

 
 

ปริมำณกำรกลั่นรวมในไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่17.97 

ลำ้นบำร์เรล คดิเป็น 200 พันบำร์เรลต่อวัน โดยมีอัตรำกำรใช ้

ก ำลังกำรผลติอยู่ที่รอ้ยละ 93 เทียบกับไตรมำส 4/2561 ที่มี

อัตรำกำรใชก้ ำลังผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 97 ลดลงรอ้ยละ 4 และเมื่อ

เทยีบกับไตรมำส 1/2561 อัตรำกำรใชก้ ำลังผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 99 

ลดลงรอ้ยละ 6 เนือ่งจำกในไตรมำส 1/2562 มกีำรหยุดผลติของ

โรงงำน RDCC ตำมแผน เพื่อตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler โดย

โรงงำน RDCC ในไตรมำส 1/2562 มอีตัรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 70 เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 ที่

มกี ำลังกำรผลติเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 110 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 ทีม่กี ำลังกำรผลติเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 105 

สง่ผลใหร้ะดบักำรกลัน่น ้ำมันปรับตัวลดลง 

ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหลอ่ลืน่พื้นฐำนในไตรมำส 1/2562 มอีัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 84 อัตรำกำร

ผลติไม่เปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 ทีม่กี ำลังกำรผลติเฉลีย่อยูท่ี่

รอ้ยละ 87 ลดลงรอ้ยละ 3 เนือ่งจำกควำมตอ้งกำรยำงมะตอยในประเทศปรับตวัลดลงเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561  

 1.1.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (ลำ้นบำรเ์รล)  มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  ไตรมำส 

1/2562 1/2561 4/2561  1/2562 1/2561 4/2561 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 14.16 15.07 15.44 
 

33,337 37,556 40,924 

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.81 1.80 1.74 
 

4,437 4,645 4,981 

รวม 15.97 16.87 17.18 
 

37,773 42,201 45,905 

 

 

ในไตรมำส 1/2562 อัตรำกำรใชก้ ำลงักำร

ผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 93 เทยีบกบัไตรมำส 

4/2561 ลดลงรอ้ยละ 4 เนื่องจำกมกีำร

หยดุผลติของโรงงำน RDCC ตำมแผน 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีมส ำหรับ

ไตรมำส 1/2562 มจี ำนวน 37,773 ลำ้นบำท ลดลง 8,132 

ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 18 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 โดย

มสีำเหตุหลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับลดลง

รอ้ยละ 11 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับลดลง และปรมิำณขำย

ลดลงจำก 17.18 ลำ้นบำร์เรล ในไตรมำส 4/2561 เป็น 

15.97 ลำ้นบำรเ์รล หรอืลดลงรอ้ยละ 7 เนือ่งจำกในไตรมำส 

1/2562 โรงงำน RDCC หยดุผลติตำมแผนเพือ่ตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญ่จำก

น ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธลิดลง 4,428 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 10 เนื่องจำก

รำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับลดลงรอ้ยละ 5 และปรมิำณขำยลดลงรอ้ยละ 5 โดยปรมิำณขำยทีล่ดลงสว่นใหญ่

จำกน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ 

1.1.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส 

1/2562 1/2561 4/2561 

Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 58% 42% 65% 35% 58% 42% 

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 42% 58% 46% 54% 35% 65% 

 รวม 56% 44% 63% 37% 56% 44% 
 

สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียมส ำหรับไตรมำส 1/2562 มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 56:44 สัดสว่นเท่ำกันกับไตรมำส 4/2561 โดยผลติภัณฑน์ ้ำมันหล่อลืน่และยำงมะตอยมี

สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้ ในขณะทีผ่ลติภัณฑน์ ้ำมันเตำสง่ออกเพิม่ขึน้ เนื่องจำกโรงงำน RDCC หยุดกำร

ผลติตำมแผน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 สัดสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 7 สว่นใหญ่กลุ่มน ้ำมัน

เชือ้เพลงิลดลงจำกผลติภัณฑน์ ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ  

ทัง้นี้ กำรขำยส่งออกส ำหรับไตรมำส 1/2562 ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร์ ประเทศ

มำเลเซยี และประเทศลำว ตำมล ำดบั  

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำย

สทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีมลดลงรอ้ยละ 18 เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น จำกปรมิำณขำยทีล่ดลง

เนือ่งจำกโรงงำน RDCC หยุดผลติตำมแผน 
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 1.1.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัวตัถดุบิ 
 

 

รำคำเฉลีย่ 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2562 1/2561 4/2561 YoY QoQ 

 น ้ำมันดบิดไูบ (USD/bbl) 63.53 63.88 67.42 (1%) (6%) 

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)      

 แนฟทำ – น ้ำมันดบิดไูบ (7.5)  (0.5)  (6.4)  n.a. (17%) 

 ULG95 - น ้ำมันดบิดไูบ 3.7  13.7  4.7  (73%) (21%) 

 Gas Oil 0.05%S - น ้ำมันดบิดไูบ 12.8  14.8  14.8  (14%) (14%) 

 FO 180 3.5%S - น ้ำมันดบิดไูบ 0.6  (4.9)  1.4  112% (57%) 

น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน (USD/MT)      

500SN - FO 180 3.5%S 330  513  375  (36%) (12%) 

150BS - FO 180 3.5%S 482  588  471  (18%) 2% 

Asphalt - FO 180 3.5%S (40)  (55)  (20)  27% (100%) 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัเชือ้เพลงิกบัรำคำน ำ้มนัดบิดูไบ 

 Naphtha Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่-7.5 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 อยู่ที ่-6.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 17 โดยมปัีจจัยจำกกำร

ผลติน ้ำมันดบิเบำจำกสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ เมือ่น ำไปกลั่นท ำใหไ้ดส้ัดสว่นกำรผลติแนฟทำทีส่งูขึน้ ประกอบกับควำม

ตอ้งกำรทีจ่ะน ำแนฟทำไปผสมเป็นน ้ำมันเบนซนิลดลง โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 อยู่ที ่-0.5 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ปรับตวัลดลงอยำ่งมำก 

 ULG95 Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กบัรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่3.7 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 อยูท่ี ่4.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 21 จำกปรมิำณ

น ้ำมันเบนซนิคงคลังในสหรัฐฯ และภูมภิำคตำ่งๆ อยู่ในระดับสงู โดยกำรผลติน ้ำมันเบนซนิทีเ่พิม่ขึน้จำกน ้ำมันดบิ

เบำ Shale Oil ทีส่หรัฐฯ ผลติเพิม่ขึน้ ท ำใหไ้ดผ้ลติภัณฑน์ ้ำมันเบนซนิในสดัสว่นทีส่งูขึน้ รวมทัง้ปรมิำณกำรสง่ออก

ทีเ่พิม่ขึน้จำกประเทศจนี จำกควำมตอ้งกำรในประเทศของจนีทีช่ะลอตวั ตัง้แตป่ลำยไตรมำส 4/2561 ถงึแมว้ำ่สว่น

ตำ่งรำคำน ้ำมันเบนซนิกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบในไตรมำสนี้จะปรับตัวขึน้เพิม่ขึน้ในปลำยไตรมำส เนื่องจำกเขำ้สูช่ว่ง

ฤดูกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว และเริ่มช่วงกำรปิดซ่อมบ ำรุงของโรงกลั่นแลว้ก็ตำม โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2561 อยูท่ี ่13.7 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 73  

 Gas Oil Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำน ้ำมันดเีซลกับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่12.8 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 อยูท่ี ่14.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 14 จำกควำมตอ้งกำร

ที่ลดลงจำกฤดูหนำวที่ส ิน้สุดเร็วกว่ำปกต ิประกอบกับปริมำณน ้ำมันดีเซลส่งออกเพิ่มขึน้จำกประเทศจีนตำม

เศรษฐกจิจนีทีช่ะลอตัว ในขณะทีค่วำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันดเีซลระหวำ่งกำรเลอืกตัง้ทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีชว่ยพยุงรำคำ 

โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 อยูท่ี ่14.8 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 14 เชน่กนั 
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  Fuel Oil Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเตำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่0.6 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 อยู่ที ่1.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลงรอ้ยละ 57 เนื่องจำกก ำลังกำร

ผลติทีเ่พิม่ขึน้ของโรงกลั่นในยุโรปและตะวันออกกลำง ท ำใหส้ง่ออกมำยังแถบเอเชยีมำกขึน้ รวมทัง้ควำมตอ้งกำร

จำกกำรขนสง่ทำงเรอืทีล่ดลง โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 อยูท่ี ่-4.9 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 112 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้มนัหลอ่ลืน่กบัรำคำน ำ้มนัเตำ 

 500 SN Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำกลุม่ผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ (500 SN) กบัรำคำน ้ำมันเตำอยู่

ที ่330 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทยีบกับไตรมำส 4/2561 อยู่ที ่375 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 12 

เนื่องจำกก ำลังกำรผลติจำกประเทศจนีทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมำก ท ำใหผู้ผ้ลติปรับลดรำคำเพือ่ระบำยสนิคำ้ โดยสว่นตำ่ง

รำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561 อยูท่ี ่513 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 36 

 Asphalt Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำอยู่ที ่-40 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 อยู่ที ่-20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 100 จำกควำมตอ้งกำรทีล่ดลงจำก 

ไตรมำส 4/2561 ซึง่มกีำรเร่งโครงกำรก่อสรำ้งถนนก่อนสิน้ปีงบประมำณ โดยสว่นต่ำงรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2561 อยูท่ี ่-55 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 
  

1.1.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรกล ัน่ (Gross Refining Margin) 

 

 

 

 
469 2,090 2,753 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

615 1,170 979 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

1,084 3,260 3,732 Market GRM 
    

 

 
0.82 3.44 4.37 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

1.08 1.92 1.56 น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

1.90 5.36 5.93 Market GRM 
 

 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นตำมรำคำตลำด (Market 

GRM) ส ำหรับไตรมำส 1/2562 อยู่ที่ 1,084 ลำ้นบำท หรือ 

1.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 2,648 ลำ้นบำท หรือ 

4.03 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 

โดยมีสำเหตุหลักจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปรับตัวลดลง สว่นใหญ่จำกผลติภัณฑน์ ้ำมันเบนซนิและน ้ำมัน

ดเีซล รวมทัง้โรงงำน RDCC หยุดผลติตำมแผน เพื่อตดิตัง้

ระบบ Catalyst Cooler และเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561 Market GRM ลดลง 2,176 ลำ้นบำท หรอื 3.46 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล สว่นใหญเ่ป็นผลจำกสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑป์รับตวัลดลง  

ในไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ1,022 ลำ้นบำท หรอื 1.78 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล แบง่เป็นก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน 356 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรกลับรำยกำรคำ่เผือ่กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื 

1,084 

3,260 3,732 1,022 

89 

(3,731)

2,106 

3,349 
1 

1Q62 1Q61 4Q61

Accounting GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)

จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ
Market GRM

1.90 
5.36 5.93 1.78 

0.15 

(5.93)

3.68 

5.51 
-

1Q62 1Q61 4Q61

Accounting GRM

ก าไร/(ขาดทนุ)

จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ
Market GRM

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2562 Market GRM ลดลง

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกสว่นตำ่ง

รำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมปรับตวัลดลง และ

กำรหยดุผลติตำมแผนของโรงงำน RDCC  
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(LCM) 665 ลำ้นบำท และก ำไรจำก Oil Hedging 1 ลำ้นบำท สง่ผลใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่น

ทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 2,106 ลำ้นบำท หรอื 3.68 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 2,105 ลำ้น

บำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 ขณะทีล่ดลง 1,243 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561 

1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี

1.2.1 สถำนกำรณต์ลำดปิโตรเคม ี

สถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 1/2562 ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมปีรับตัวลดลงตำมอัตรำ

กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ ทีม่แีนวโนม้ปรับตัวลดลง โดยกองทนุกำรเงนิระหวำ่งประเทศไดป้รับลดประมำณกำรกำร

ขยำยตัวของเศรษฐกจิโลกจำกรอ้ยละ 3.5 มำอยู่ทีร่อ้ยละ 3.3 เนื่องจำกควำมกังวลในเรื่องนโยบำยทำงกำรคำ้ 

โดยเฉพำะสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ กับจนีทียั่งไม่ไดข้อ้สรุป ท ำใหผู้ผ้ลติสนิคำ้ชะลอกำรสัง่ซือ้ ประกอบกับ

กำรรณรงคเ์รื่องสิง่แวดลอ้ม โดยใชม้ำตรกำรลดกำรบรโิภคพลำสตกิทีใ่ชค้รัง้เดยีว สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรใชเ้ม็ด

พลำสตกิลดลง นอกจำกนี้ ก ำลังกำรผลติใหม่ในกลุม่โพลโีอเลฟินสท์ีเ่พิม่ขึน้ในภูมภิำค เป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีก่ดดัน

รำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมี ถงึแมว้่ำปลำยไตรมำสเริ่มมีสัญญำณทีด่ขี ึน้จำกกำรเจรจำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีนที่มี

แนวโนม้ดขีึน้ก็ตำม อย่ำงไรก็ตำมสถำนกำรณ์ตลำดผลติภัณฑโ์พลสีไตรนีคิสป์รับตัวดขี ึน้ โดยรำคำ ABS สำมำรถ

ปรับตวัสงูขึน้ตำมรำคำวตัถดุบิทีส่งูขึน้ได ้

ส ำหรับแนวโนม้ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 2/2562 คำดวำ่ควำมตอ้งกำรมแีนวโนม้ปรับตวัเพิม่ขึน้ จำกผล

กำรเจรจำทำงกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ กบัจนีทีใ่กลห้ำขอ้ยุตไิดแ้ลว้ ซึง่เห็นไดจ้ำกกำรผ่อนปรนกำรบงัคับใชม้ำตรกำร

ทำงภำษีเพือ่รอผลกำรเจรจำของทัง้สองประเทศ และกำรกระตุน้เศรษฐกจิจำกจนี โดยกำรลดภำษีมูลคำ่เพิม่จำก

รอ้ยละ 16 เป็นรอ้ยละ 13 ซึง่เริม่มผีลบังคับใชว้ันที ่1 เมษำยน 2562 ท ำใหผู้ผ้ลติสนิคำ้มคีวำมมั่นใจในกำรสั่งซือ้

เม็ดพลำสตกิมำกขึน้ รวมทัง้อุปทำนทีล่ดลงจำกกำรเขำ้สูช่ว่งซ่อมบ ำรุงของโรงงำนผลติเม็ดพลำสตกิในภูมภิำค 

และกำรเกดิเหตุเพลงิไหมโ้รงกลั่นและปิโตรเคมีขนำดใหญ่ในประเทศมำเลเซยีขณะทดลองเดนิเครื่องจักร ซึง่

ปัจจัยทีต่อ้งจับตำมองทีอ่ำจจะกลบัมำกดดนัตลำดอกีครัง้หลงัสำมำรถกลับมำด ำเนนิกำรผลติได ้  

1.2.2 ก ำลงักำรผลติปิโตรเคม ี

 ปิโตรเคม ี
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2562 1/2561 4/2561 YoY QoQ 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ   

กลุม่โอเลฟินส ์ 89% 91% 98% (2%) (9%) 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิส ์ 82% 100% 104% (18%) (22%) 

  

ในไตรมำส 1/2562 อตัรำกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 89 เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 

ทีม่อีัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 98 ลดลงรอ้ยละ 9 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 ทีม่อีัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 

91 ลดลงรอ้ยละ 2 เนื่องจำกโรงงำน PP และ HDPE หยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีตำมแผนเฉลีย่ 2 สัปดำห ์และมกีำร

ปรับสดัสว่นกำรสง่วตัถดุบิ (Balance Feed) เนือ่งจำกโรงงำน RDCC หยดุซอ่มบ ำรุง 
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กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิสใ์นไตรมำส 1/2562 มอีตัรำกำรใชก้ ำลังผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 82 เทยีบกบัไตรมำส 

4/2561 ทีอ่ัตรำกำรผลติอยู่รอ้ยละ 104 ลดลงรอ้ยละ 22 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 ทีอ่ัตรำกำรผลติอยู่ที่

รอ้ยละ 100 ลดลงรอ้ยละ 18 เนื่องจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีของโรงงำนกลุ่มสไตรีนิคสต์ำมแผนเฉลี่ย

ประมำณ 1 เดอืน โดยมกีำรเปลีย่นตวัเร่งปฏกิรยิำ (Catalyst) ในโรงงำน EBSM และเปลีย่นอปุกรณ์ควบคมุกำรผลติ

ของโรงงำน ABS เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติของโรงงำน 

1.2.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (พนัตนั)  มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  ไตรมำส 

1/2562 1/2561 4/2561  1/2562 1/2561 4/2561 

กลุม่โอเลฟินส ์ 282 272 278 
 

9,987 10,589 10,815 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิส ์ 181 183 176 
 

5,642 6,969 6,660 

รวม 463 455 454 
 

15,629 17,558 17,475 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิของกลุ่มปิโตรเคมีส ำหรับ

ไตรมำส 1/2562 มีจ ำนวน 15,629 ลำ้นบำท ลดลง 1,846 

ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 11 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 

โดยมสีำเหตหุลักจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑล์ดลงรอ้ย

ละ 13 ตำมรำคำวัตถุดบิที่ปรับตัวลดลง ขณะทีป่ริมำณขำย

เพิ่มขึ้น  9 พันตัน  หรือ เพิ่มขึ้น ร อ้ยละ 2 ส่วนใหญ่จำก

ผลติภัณฑ ์HDPE และ PP 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ปิโตรเคมลีดลง 1,929 ลำ้นบำท 

หรือลดลงรอ้ยละ 11 โดยมสีำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 13 ตำมรำคำวัตถุดบิที่

ลดลง ขณะทีป่รมิำณขำยรวมเพิม่ขึน้ 8 พันตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2  

1.2.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส 

1/2562 1/2561 4/2561 

Local Export Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 63% 37% 58% 42% 60% 40% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละสไตรนีคิส ์ 52% 48% 48% 52% 50% 50% 

 รวม 59% 41% 54% 46% 56% 44% 

 

สดัสว่นกำรขำยผลติภัณฑก์ลุม่ปิโตรเคมีส ำหรับไตรมำส 1/2562 มสีดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออก 

ในอัตรำรอ้ยละ 59:41 โดยสัดสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 สว่นใหญ่

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธิ

ของกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมลีดลงรอ้ยละ 11 จำกไตร

มำสกอ่น เนือ่งจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภณัฑ์

ปรับตัวลดลงตำมรำคำวตัถดุบิทีล่ดลง 
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เพิ่มขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ EPS PS และ SAN ในกลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ และผลิตภัณฑ์ HDPE ในกลุ่ม 

โอเลฟินส ์และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 สัดสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำก

ผลติภัณฑโ์พลโีพรพลินีในกลุม่โอเลฟินส ์

ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกสว่นใหญ่ส ำหรับไตรมำส 1/2562 เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร์ ฮ่องกง และ

ประเทศเวยีดนำม ตำมล ำดบั 

 1.2.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมแีละวตัถดุบิ 

รำคำเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2562 1/2561 4/2561 YoY QoQ 

แนฟทำ  519 581 567 (11%) (8%) 

โอเลฟินส ์      

เอทลินี - แนฟทำ 409 659 306 (38%) 34% 

HDPE –เอทลีนี 262 367 389 (29%) (33%) 

HDPE – แนฟทำ  671   1,026  695 (35%) (3%) 

โพรพลินี– แนฟทำ 320 406 369 (21%) (13%) 

PP – โพรพลินี 291 287 272 1% 7% 

PP – แนฟทำ 611 693 641 (12%) (5%) 

อะโรเมตกิส ์      

เบนซนี - แนฟทำ 71 310 127 (77%) (44%) 

โทลอูนี - แนฟทำ 93 137 119 (32%) (22%) 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 154 182 219 (15%) (30%) 

สไตรนีคิส ์      

SM - แนฟทำ 523 808 567 (35%) (8%) 

ABS - แนฟทำ  1,000   1,428   1,032  (30%) (3%) 

ABS – SM 477 620 465 (23%) 3% 

PS (GPPS) - แนฟทำ  788   998   807  (21%) (2%) 

PS (GPPS) - SM 265 190 240 39% 10% 

 

 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมกีบัวตัถุดบิ 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลโิอเลฟินสก์บัรำคำแนฟทำ 

 HDPE Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำอยู่ที ่671 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อ

เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 อยูท่ี ่695 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 3 จำกก ำลงักำรผลติใหม่ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมี

นัยส ำคญัในปีทีผ่่ำนมำ กดดนัรำคำผลติภัณฑอ์ยำ่งตอ่เนือ่ง ในขณะทีร่ำคำแนฟทำปรับตัวขึน้อย่ำงรวดเร็วตำมรำคำ

น ้ำมันดบิ โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 อยูท่ี ่1,026 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 35 
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 PP Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำ PP กับแนฟทำอยู่ที ่611 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2561 อยู่ที ่641 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 5 เนื่องจำกควำมตอ้งกำรทีช่ะลอตัวจำกจนี จำก

ผลกระทบของสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน และก ำลังกำรผลติใหม่ทีเ่พิ่มขึน้เนื่องจำกกำรทดลองเดนิ

เครือ่งจักรของโรงงำนในภูมภิำค ท ำใหร้ำคำผลติภัณฑป์รับตัวในอัตรำนอ้ยกวำ่รำคำวัตถุดบิแนฟทำ โดยสว่นตำ่ง

รำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561 อยูท่ี ่693 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 12 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่อะโรเมตกิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 TOL Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำโทลูอนีกับแนฟทำอยู่ที ่93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 4/2561 อยู่ที ่119 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 22 จำกควำมตอ้งกำรโทลูอนีเพื่อน ำไปผลติ

น ้ำมันเบนซนิลดลง และก ำลังกำรผลติทีเ่พิ่มขึน้โดยเฉพำะประเทศจีน โดยส่วนต่ำงรำคำเมื่อเทยีบกับไตรมำส 

1/2561 อยูท่ี ่137 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 32 

 MX Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำมิกซ์ไซลนีกับแนฟทำอยู่ที ่154 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อ

เทยีบกบัไตรมำส 4/2561 อยูท่ี ่219 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 30 จำกก ำลงักำรผลติใหม่ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำง

มำกในประเทศจนี โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 อยูท่ี ่182 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 15 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลสีไตรนีคิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 ABS Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ ABS กับแนฟทำอยู่ที ่1,000 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 4/2561 อยู่ที ่1,032 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงรอ้ยละ 3 ถงึแมว้่ำรำคำผลติภัณฑส์ำมำรถปรับตัว

สูงขึน้ตำมควำมตอ้งกำรทีเ่พิ่มขึน้หลังจำกเทศกำลตรุษจีน และแรงกดดันจำกรำคำวัตถุดบิทีสู่งขึน้โดยเฉพำะ

วัตถุดบิ ACN ทีข่ำดแคลนจำกกำรหยุดผลติของโรงงำนในสหรัฐฯ ยุโรป และไตห้วัน แตร่ำคำผลติภัณฑ ์ABS ยัง

ไม่สำมำรถปรับตัวในอัตรำทีส่งูกว่ำรำคำวัตถุดบิแนฟทำทีป่รับตัวสงูขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่องตัง้แต่

ตน้ปีได ้โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561อยูท่ี ่1,428 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 30 

 

 PS Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำ PS กับแนฟทำอยู่ที ่788 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 4/2561 อยูท่ี ่807 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 2 โดยควำมตอ้งกำร PS เพือ่ใชผ้ลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

มเีขำ้มำอย่ำงต่อเนื่อง แต่รำคำผลติภัณฑไ์ม่สำมำรถปรับตัวในอัตรำทีส่งูกว่ำรำคำวัตถุดบิแนฟทำทีป่รับตัวสงูขึน้

ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงรวดเร็วตัง้แตต่น้ปีได ้โดยสว่นตำ่งรำคำเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561อยู่ที ่998 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 21 
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1.2.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติ (Product to Feed : PTF) 

 

 

 

 
2,420 3,028 2,840 กลุม่โอเลฟินส ์

827 1,617 1,629 
กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์

3,247 4,645 4,469 Market PTF 

    
 

 
4.23 4.97 4.50 กลุม่โอเลฟินส ์

1.45 2.66 2.58 
กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์

5.68 7.63 7.08 Market PTF 
 

 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market 

PTF) ส ำหรับไตรมำส 1/2562 อยู่ที ่3,247 ลำ้นบำท หรือ 

5.68 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,222 ลำ้นบำท หรอื 

1.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบไตรมำส 4/2561 

และลดลง 1,398 ลำ้นบำท หรือ 1.95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561 โดยมสีำเหตหุลักจำก

สว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์บัวตัถดุบิสว่นใหญ่ปรับลดลง  

ในไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ ขำดทุนจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธ ิ302 ลำ้นบำท หรือ 0.52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล โดยแบง่เป็นขำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน 478 ลำ้นบำท ขณะทีก่ลบัรำยกำร LCM 176 ลำ้นบำท สง่ผลใหธ้รุกจิ 

ปิโตรเคมมีกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยู่ที ่2,945 ลำ้นบำท หรอื 5.16 เหรยีญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล ลดลง 527 ลำ้นบำท หรือ 0.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 และลดลง 

1,815 ลำ้นบำท หรอื 2.66 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1/2561 

  

3,247 
4,645 4,469 

(302)

115 

(996)

2,945 

4,760 3,472 

1Q62 1Q61 4Q61

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)

จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market PTF

5.68 
7.63 7.08 

(0.52)

0.19 

(1.58)

5.16 

7.82 
5.50 

1Q62 1Q61 4Q61

Accounting PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)

จากสต๊อกน ้ามันสทุธิ

Market PTF

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 

ในไตรมำส 1/2562 Market PTF ลดลง 1,222 

ลำ้นบำท หรอื 1.40 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำของ

ผลติภณัฑก์บัวตัถดุบิสว่นใหญป่รับตัวลดลง 
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1.3 ผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค 

1.3.1 ก ำลงักำรผลติและรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง 

1/2562 1/2561 4/2561 YoY QoQ 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ      

ไฟฟ้ำ 67% 79% 80% (12%) (13%) 

ไอน ้ำ 59% 78% 83% (19%) (24%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)      

ไฟฟ้ำ  534   451  507 18% 5% 

ไอน ้ำ  277   220  284 26% (2%) 

อืน่ๆ  61   58  62 5% (2%) 

รวม 872 729  853  20% 2% 
 

ในไตรมำส 1/2562 มอีตัรำกำรผลติไฟฟ้ำรอ้ยละ 67 เและกำรผลติไอน ้ำมอีัตรำกำรผลติรอ้ยละ 59 เทยีบ

กับไตรมำส 4/2561 อัตรำกำรผลติไฟฟ้ำลดลงรอ้ยละ 13 และอัตรำกำรผลติไอน ้ำลดลงรอ้ยละ 24 เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 1/2561 อัตรำกำรผลติไฟฟ้ำลดลงรอ้ยละ 12 และอัตรำกำรผลติไอน ้ำลดลงรอ้ยละ 19 เนื่องจำกโรงงำน 

RDCC หยุดผลติตำมแผนเพือ่ตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler และโรงงำนผลติกลุม่โพลโีอเลฟินส ์โรงงำนกลุม่โพล ี

สไตรนีคิส ์หยดุซอ่มบ ำรุงประจ ำปี 

 ในไตรมำส 1/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคมจี ำนวน 872 ลำ้นบำท เทยีบกับ 

ไตรมำส 4/2561 เพิม่ขึน้ 19 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 โดยเพิม่ขึน้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 27 ลำ้นบำทหรอืรอ้ยละ 5 จำก

ปรมิำณขำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยเพิม่ขึน้ โดยทีก่ำรขำยไอน ้ำปรับลดลง 7 ลำ้นบำท หรอื

รอ้ยละ 2 จำกปรมิำณขำยไอน ้ำลดลงรอ้ยละ 4 ขณะทีร่ำคำขำยไอน ้ำเฉลีย่ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคมจี ำนวน 729 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้ 143 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 20 จำกกำรขำยไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 83 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 18 จำกปรมิำณขำย

ไฟฟ้ำทีเ่พิม่ขึน้ และกำรขำยไอน ้ำเพิม่ขึน้ 57 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 26 สำเหตหุลกัจำกรำคำไอน ้ำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 19 และปรมิำณขำยไอน ้ำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7  
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2. ผลกำรด ำเนนิงำนรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 1/2562  

 

 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 

1/2562 1/2561 4/2561 1/2562 1/2561 4/2561

อตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 31.78        31.71 32.98     

ปรมิาณน ้ามนัดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบารเ์รล) 17.97        19.18 19.09     

ราคาน ้ามนัดบิถัวเฉลีย่ (เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บารเ์รล) (1) 65.54        67.32 70.66     

รายไดจ้ากการขาย (2) 59,721      66,094   69,736   104.57   108.67   110.76   

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ(3) 54,274      60,488   64,233   95.04     99.45     102.02   

ตน้ทนุวตัถดุบิตามราคาตลาด (49,316)    (51,919)  (55,354) (86.36)   (85.37)   (87.93)   

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 4,958      8,569   8,879   8.68     14.08   14.09   

ก าไร/(ขาดทนุ) จากสตอ๊กน ้ามนั (122)         195        (3,809)   (0.21)     0.32      (6.05)     

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) 841          (1)          (841)      1.47      (0.00)     (1.34)     

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามนั 1              10          (78)        0.00      0.02      (0.12)     

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 5,678      8,773   4,151   9.94     14.42   6.58     

รายไดอ้ืน่ๆ (4) 422          378        432       0.74      0.62      0.69      

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (365)         (395)      (405)      (0.64)     (0.65)     (0.64)     

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 5,734      8,756   4,178   10.04   14.39   6.63     

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,379)      (3,367)    (3,645)   (5.92)     (5.53)     (5.79)     

EBITDA 2,355      5,389   534      4.12     8.86     0.84     

คา่เสือ่มราคา (2,016)      (2,039)    (2,105)   (3.53)     (3.35)     (3.34)     

EBIT 339         3,350   (1,571) 0.59     5.51     (2.50)   

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธิ (387)         (472)      (818)      (0.68)     (0.78)     (1.30)     

ก าไร/(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น 127          97          (14)        0.22      0.16      (0.02)     

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพยส์นิ (8)             -        250       (0.01)     -        0.40      

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการลงทนุ 83            170        105       0.14      0.28      0.17      

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (5)             0.2         (6)          (0.01)     0.00      (0.01)     

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ 149         3,145   (2,053) 0.25     5.17     (3.26)   

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 9              (391)      434       0.02      (0.64)     0.69      

ก าไร(ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (5)             (3)          (8)          (0.01)     (0.00)     (0.01)     

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธิ 153         2,752   (1,627) 0.26     4.53     (2.58)   

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธติอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.01        0.13     (0.08)   

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

ไตรมำส ไตรมำส
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2.1 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ ม ีMarket GIM จ ำนวน 4,958 ลำ้นบำท หรอื 8.68 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำรเ์รล ลดลง 3,921 ลำ้นบำท หรอืลดลง 5.41 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น โดยมสีำเหตุ

หลักมำจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑส์่วนใหญ่ปรับตัวลดลง และมีปริมำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่นลดลงจำกกำรที่

โรงงำน RDCC หยดุผลติตำมแผนเพือ่ตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler แมว้ำ่ตน้ทนุ Crude Premium ปรับลดลง 1.23 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 Market GIM ลดลง 3,611 ลำ้นบำท หรอื 5.40 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ส่วนใหญ่เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์ปรับลดลง แมว้่ำตน้ทุน Crude Premium ปรับลดลง 1.43 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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2.2 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

ส ำหรับไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) จ ำนวน 5,678 

ลำ้นบำท หรือ 9.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึน้ 1,527 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ 3.36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น เนื่องจำกก ำไรจำกสต๊อกน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 5,448 ลำ้นบำท หรอื 8.77 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล จำกรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ ในขณะที ่Market GIM ลดลง 3,921 ลำ้นบำท หรอื 5.41 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 1/2561 Accounting GIM ลดลง 3,095 ลำ้นบำท หรือ 4.48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล เนื่องจำก Market GIM ลดลง 3,611 ลำ้นบำท หรือ 5.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในขณะทีก่ ำไรจำก 

สตอ๊กน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 516 ลำ้นบำท หรอื 0.92 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

2.3 รำยไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรท่ำเรือและถังบรรจุภัณฑแ์ละอืน่ๆ ในไตรมำส 1/2562 

บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่ 422 ลำ้นบำท ลดลง 10 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 เนื่องจำกปรมิำณเรือรับสง่

สนิคำ้ลดลงจำกกำรทีโ่รงงำน RDCC หยุดกำรผลติตำมแผน ในขณะทีเ่มือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 1/2561 รำยได ้

อืน่เพิม่ขึน้ 44 ลำ้นบำท เนือ่งจำกรำยไดค้ำ่เชำ่ถังเพิม่ขึน้ 

2.4 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนส ำหรับไตรมำส 1/2562 มจี ำนวน 3,379 ลำ้นบำท ลดลง 266 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 4/2561 สว่นใหญ่ลดลงจำกค่ำทีป่รึกษำ ในขณะทีเ่พิม่ขึน้ 12 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

1/2561 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกคำ่ซอ่มบ ำรุง  
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2.5 คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ใชจ้ำ่ยตดัจ ำหนำ่ย 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับไตรมำส 1/2562 จ ำนวน 2,016 ลำ้นบำท ลดลง 89 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 4/2561 

และลดลง 23 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2561 เนือ่งจำกสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนบำงสว่นไดต้ดัจ ำหน่ำยครบตำมอำยุกำร

ใชง้ำน 

2.6 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธ ิ

ตน้ทุนทำงกำรเงินสุทธิส ำหรับไตรมำส 1/2562 มีจ ำนวน 387 ลำ้นบำท ลดลง 431 ลำ้นบำท จำก 

ไตรมำส 4/2561 สว่นใหญ่เป็นผลจำกในไตรมำส 1/2562 มกี ำไรจำก CCS จ ำนวน 83 ลำ้นบำท ขณะทีไ่ตรมำส 

4/2561 ขำดทุนจำก CCS จ ำนวน 345 ลำ้นบำท และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 ตน้ทุนทำงกำรเงนิลดลง 85 

ลำ้นบำท สว่นใหญเ่นือ่งจำก มกี ำไรจำก CCS เพิม่ขึน้ และดอกเบีย้จำ่ยลดลง 

2.7 ก ำไร/(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ส ำหรับไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 127 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่ป็นก ำไรจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ เนื่องจำกคำ่เงนิบำทแข็งคำ่จำก 32.61 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ เมือ่ส ิน้ปี 2561 เป็น 

31.98 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 โดยเมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2561 มีขำดทุนจำกอัตรำ

แลกเปลีย่น 14 ลำ้นบำท ขณะทีใ่นไตรมำส 1/2561 มกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 97 ลำ้นบำท ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมำส 

1/2562 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 200 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ 

2.8 ก ำไร/(ขำดทุน) จำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหน่ำยทรัพยส์นิจ ำนวน 8 ลำ้นบำท ก ำไร

ลดลง 258 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 เนื่องจำกในไตรมำส 4/2561 มกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ 

อ ำเภอวงัจันทร ์ใหก้บั บมจ.ปตท 

2.9 ก ำไร/(ขำดทุน) จำกกำรลงทุน 

ส ำหรับไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุจ ำนวน 83 ลำ้นบำท ลดลง 22 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 

4/2561 และลดลง 87 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2561 สว่นใหญ่เกดิจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม

และกจิกำรร่วมคำ้ลดลง 

2.10 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล  

บรษัิทฯ บันทกึรำยไดภ้ำษีเงนิไดใ้นไตรมำส 1/2562 และไตรมำส 4/2561 จ ำนวน 9 ลำ้นบำท และ 434 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดภ้ำษีเงนิไดล้ดลง 425 ลำ้นบำท เนือ่งจำกผลกำรด ำเนนิงำนทีป่รับตัวดขี ึน้ โดยบรษัิทฯ

ขำดทนุสว่นทีไ่ม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจำกกำรกจิกำรรับกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (Non-BOI) ลดลง และ

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2561 บนัทกึคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้391 ลำ้นบำท คำ่ใชจ้ำ่ยลดลง 400 ลำ้นบำท เนือ่งจำก

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนลดลง  
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ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 

 

 

 

 

 

  

สนิทรพัย ์

 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 185,675 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,229 ลำ้นบำท จำก 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 เป็นผลจำก 

 ลูกหนีก้ำรคำ้ เพิม่ขึน้ 1,120 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2561 สว่นใหญ่จำกรำคำ

ขำยทีป่รับเพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิ ทัง้นี้ ณ วันที ่31 มนีำคม 2562 บรษัิทฯ มลีูกหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระ

มำกกวำ่ 3 เดอืน จ ำนวน 39 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.29 ของลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คำ่เผือ่หนี้

สงสยัจะสญูไวจ้ ำนวน 33 ลำ้นบำท ขณะทีร่ะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 1/2562 อยูท่ี ่19 วนั เพิม่ขึน้จำก

ปี 2561 จ ำนวน 3 วนั 

 สนิคำ้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 3,000 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 11 เนือ่งจำกปรมิำณสนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ไตร

มำส 1/2562 เทยีบกบัสิน้ปี 2561 เพิม่ขึน้จำก 9.09 ลำ้นบำรเ์รล มำอยูท่ี ่10.89 ลำ้นบำรเ์รล สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำก

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีบ่รษัิทฯ เตรยีมน ำเขำ้กลั่นเพิม่ขึน้ โดยจ ำนวนวันสนิคำ้คงเหลอืเฉลีย่อยู่ที ่46 วัน เพิม่ขึน้จำกปี 

2561 จ ำนวน 6 วนั 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ ลดลง 192 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 3 สว่นใหญ่เกดิจำกภำษีมูลค่ำเพิ่มรอ

เรยีกคนืลดลง 876 ลำ้นบำท และลกูหนี้อืน่ลดลง 347 ลำ้นบำท ในขณะทีเ่พิม่ขึน้จำกเงนิฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้ 468 

ลำ้นบำท และสนิทรัพยร์อกำรขำยจ ำนวน 465 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรปรับยำ้ยรำยกำรทีด่นิซึง่บรษัิทฯ อยู่ระหวำ่ง

ด ำเนินกำรขำยใหก้ับบริษัท ดับบลวิเอชเอ อนิดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ำกัด จำกสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนเป็น

สนิทรัพยห์มนุเวยีน  

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ลดลง 699 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 1 สำเหตุหลักจำกสนิทรัพย์ถำวรและ

อสงัหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนลดลง สว่นใหญ่ลดลงจำกกำรปรบ้ยำ้ยรำยกำรทีด่นิจำกสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเป็น

สนิทรัพยห์มนุเวยีนดงักลำ่วขำ้งตน้ และคำ่เสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้ ในขณะทีเ่งนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกจิกำรร่วม

คำ้เพิม่ขึน้ 81 ลำ้นบำท  
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185,675 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

182,446 

ทีด่นิ อำคำร 
และอปุกรณ ์

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 61 31 ม.ีค. 62 

เงนิกูย้มืระยะยำว (รวมสว่นทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

 2% 
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หนีส้นิ 

 ณ วันที ่31 มนีำคม 2562 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 98,137 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2561 จ ำนวน 3,071 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3 เนือ่งจำก 

 เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เพิม่ขึน้ 4,195 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 63 เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุ

หมนุเวยีนในกจิกรรมด ำเนนิงำน 

 เจำ้หนีก้ำรคำ้ เพิม่ขึน้ 1,471 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 ส่วนใหญ่เนือ่งจำกรำคำน ้ำมันดบิปรับเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 17 ตำมสถำนกำรณ์ตลำด ในขณะทีป่รมิำณน ้ำมันดบิคำ้งจำ่ย ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 ลดลง โดยมรีะยะเวลำ

ช ำระหนีเ้ฉลีย่อยูท่ี ่42 วนั เพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 6 วนั  

 หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ ลดลง 1,812 ลำ้นบำท 

หรือรอ้ยละ 20 สำเหตุหลักจำกโบนัสคำ้งจ่ำย

ลดลง 1,900 ลำ้นบำท และเจำ้หนี้งำนก่อสรำ้ง

รวมถึงเจำ้หนี้ซื้อสนิทรัพย์ถำวรอื่นลดลง 137 

ลำ้นบำท ในขณะที่เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้

เพิม่ขึน้ 243 ลำ้นบำท  

 เงนิกู ้ย ืมระยะยำวรวมส่วนที่ถ ึงก ำหนด

ช ำระภำยในหนึง่ปี ลดลง 788 ลำ้นบำท ส่วน

ใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับสถำบัน

กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ 670 ลำ้นบำท และกำร

บันทกึก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้

จรงิ 127 ลำ้นบำท จำกคำ่เงนิบำททีแ่ข็งคำ่ขึน้  

  

รำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำว สรุปไดด้งันี้ 

  (หน่วย : ลำ้นบำท)  

 31 ม.ีค. 62 31 ธ.ค. 61 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 10,252 10,250 2  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 6,339 6,463  (124)  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 33,286 33,952 (666)  

 รวม 49,877 50,665 (788)  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (7,104)  (7,104)   -  

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวสทุธ ิ 42,773 43,561 (788)  

หมำยเหต ุ: บรษัิทฯ มสีัญญำแลกเปลีย่นเงนิตน้และอัตรำดอกเบีย้ของหุน้กูส้กลุเงนิบำทเพือ่เปลีย่นเป็นเงนิตน้สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ และเปลีย่น

อัตรำดอกเบีย้สกลุเงนิบำทเป็นดอกเบีย้สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) และเปลีย่นเฉพำะเงนิตน้เป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 

(Principle Only Swap: POS) มยีอดรวมจ ำนวน 400 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ ณ 31 ม.ีค. 2562 

 หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ เพิ่มขึน้ 5 ลำ้นบำท เกดิจำกหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่เพิ่มขึน้ 8 ลำ้นบำท 

ในขณะทีร่ำยกำรภำระผกูพันผลประโยชนพ์นักงำนทีล่ดลง 3 ลำ้นบำท  
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กราฟแสดงก าหนดช าระหนีส้นิระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : หนีส้นิระยะยาว ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562
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สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่31 มนีำคม 2562 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม 87,538 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วันที ่31 

ธันวำคม 2561 เป็นจ ำนวน 158 ลำ้นบำท เนือ่งจำกก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 153 ลำ้นบำท และกำรเปลีย่นแปลงในมูลคำ่

ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขำยเพิม่ขึน้ 1 ลำ้นบำท 

 

งบกระแสเงนิสด         

หน่วย : ลำ้นบำท 

  ม.ค.-ม.ีค. 62 ม.ค.-ม.ีค. 61 

1 EBITDA 2,355  5,389  

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน (3,321)  1,869  

3 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน (966)  7,258  

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (1,766)  (998) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 3,200  (5,556) 

6 เงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง) 468  704  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด 2,338  2,145  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 2,806  2,849  

 

 ณ วันที ่31 มนีำคม 2562 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 2,806 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดสทุธิ

เพิม่ขึน้ 468 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมด ำเนนิงำน จ ำนวน 966 ลำ้นบำท โดยกระแสเงนิสดรับมำจำก 

EBITDA จ ำนวน 2,355 ลำ้นบำท ขณะทีก่ระแสเงนิสดจ่ำยจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด ำเนนิงำน

จ ำนวน 3,321 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดลดลง ประกอบดว้ย สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 2,161 

ลำ้นบำท โบนัสคำ้งจ่ำยลดลง 1,900 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้เพิม่ขึน้ 1,096 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำรหลักทีม่ผีล

ท ำใหก้ระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ ประกอบดว้ย เจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 1,470 ลำ้นบำท และภำษีมูลคำ่เพิม่รอขอคนืลดลง 

876 ลำ้นบำท  

 กระแสเงนิสดจ่ำยเพือ่กจิกรรมลงทุน จ ำนวน 1,766 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยซื้อ

สนิทรัพยถ์ำวรและอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุส ำหรับโครงกำรลงทนุตำ่งๆ เชน่ โครงกำร Catalyst Cooler เป็นตน้ 

 กระแสเงนิสดรบัจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 3,200 ลำ้นบำท สว่นใหญ่จำกเงนิสดรับจำกเงนิ

กูย้มืระยะสัน้จ ำนวน 4,195 ลำ้นบำท ก ำไรจำกสญัญำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 86 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยช ำระเงนิ

กูย้มืระยะยำวทีค่รบก ำหนด 670 ลำ้นบำท จำ่ยช ำระคำ่ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 411 ลำ้นบำท 

  



  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1/2562 

 

22 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 หนว่ย 
ไตรมำส 

1/2562 1/2561 4/2561 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 3.94 8.15 0.77 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย % 0.26 4.16 (2.33) 

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้ บำท/หุน้ 0.01 0.13 (0.08) 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % 0.70 12.38 8.85 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง     

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.96 1.02 0.95 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.31 0.34 0.30 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ     

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.66 0.56 0.63 

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA * เทำ่ 6.00 2.49 3.04 

หมำยเหต ุ: * ปรับขอ้มลูเต็มปี  
 

สภำพคลอ่งและโครงสรำ้งเงนิทนุ 

อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 1/2562 เท่ำกับ 0.96 เท่ำ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.01 เท่ำ เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำส 4/2561 ที ่0.95 เทำ่ สว่นใหญจ่ำกสนิทรัพยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้จำกสนิคำ้คงเหลอืและลกูหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 

ขณะทีเ่งนิกูร้ะยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ บรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรสภำพคล่องไดอ้ย่ำงเพียงพอต่อกำร

ด ำเนนิธรุกจิ  

ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 บรษัิทฯ มอีัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.66 

เท่ำ ปรับตัวเพิม่ขึน้ 0.03 เท่ำ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2561 ที ่0.63 เท่ำ สำเหตุหลักจำกเงนิกูร้ะยะสัน้เพิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนีส้นิไดต้ำมก ำหนดและปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 

หมำยเหต:ุ   

อัตรำสว่นหมุนเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ = ขำย/ลกูหนีก้ำรคำ้กอ่นหนีส้งสยัจะสญู (เฉลีย่) 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360/อัตรำสว่นหมุนเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ 

อัตรำสว่นหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื = ตน้ทนุขำย/สนิคำ้คงเหลอื (เฉลีย่) 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ = 360/อัตรำสว่นหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื 

อัตรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี ้ = ตน้ทนุขำย/เจำ้หนีก้ำรคำ้ (เฉลีย่) 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ = 360/อัตรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี ้

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = EBITDA/รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไรสทุธ/ิรำยไดจ้ำกกำรขำย 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก ำไรสทุธ/ิสว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง = สนิทรัพยห์มุนเวยีน/หนีส้นิหมุนเวยีน 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว = เงนิสด+หลักทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด+ลกูหนีก้ำรคำ้/หนี้สนิหมนุเวยีน 
อัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ ี

ภำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ = หนิส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
อัตรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA = หนิส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้–เงนิสด/EBITDA 

 


