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สรปุผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 3 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 

โครงสร้าง EBITDA ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย   Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ  9M2559 9M2560 YoY 

รายได้รวม 36,686  42,828  39,009  6% -9%  104,225  125,832  21% 

Accounting EBITDA 2,798  2,514  3,580  28% 42%  8,302  10,169  22% 

EBITDA ธุรกจิโรงกลัน่ 1/ 1,503  916  2,198  46% 140%  3,389  5,340  58% 

EBITDA ธุรกจิตลาด 2/ 607  669  474  -22% -29%  2,531  1,999  -21% 

EBITDA ธุรกจิผลติไฟฟ้า 3/ 612  789  781  28% -1%  1,991  2,276  14% 

EBITDA ธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ 4/ (65) 59  159  347% 169%  195  397  104% 

EBITDA ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 5/                     171  93  44  -74% -53%  252  270  7% 

EBITDA อืน่ๆ 6/ (31) (12) (76) -145% -551%  (56) (112) -102% 

ก ำไรสุทธเิฉพำะส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,174  993  1,316  12% 33%  3,855  4,393  14% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.85 0.72 0.96      2.80 3.19   
 
 

หมำยเหตุ:  1/ หมำยถงึ ธุรกจิโรงกลัน่ของบรษิทั บำงจำกฯ บรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. และบรษิทั บงกช มำรนี เซอรว์สิ จ ำกดั 
               2/ หมำยถงึ ธุรกจิกำรตลำดของบรษิทั บำงจำกฯ บรษิทั บำงจำกกรนีเนท จ ำกดั และบรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั 
               3/ หมำยถงึ ธุรกจิผลติไฟฟ้ำของบรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
 4/ หมำยถงึ บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั บรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั และ 
 บรษิทั บบีพี ีโฮลดิง้ จ ำกดั 
 5/ หมำยถงึ บรษิทั Nido Petroleum Limited 
 6/ หมำยถงึ บรษิทั BCP Energy International Pte. Ltd., BCP Innovation Pte. Ltd. และอื่นๆ 

 

    ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั
ฯ”) และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 125,832 ลำ้นบำท (+21% YoY) มกี ำไรสทุธ ิ4,838 ลำ้นบำท โดยเป็น 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 4,393 ล้ำนบำท (+14% YoY) คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น 3.19 บำท 

ส ำหรบั Q3/2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 39,009 ลำ้นบำท (+6% YoY, -9% 
QoQ) มกี ำไรสุทธ ิ1,495 ล้ำนบำท โดยเป็น ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 1,316 ล้ำนบำท (+12% YoY, +33% QoQ)  คดิ
เป็นก าไรต่อหุน้ 0.96 บาท 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ม ีEBITDA รวม 3,580 ล้ำนบำท (+28% YoY, +42% QoQ) ผลกำรด ำเนินงำนปรบัตวัดขีึน้ 
โดยเฉพำะธุรกจิโรงกลัน่ อตัรำกำรผลติเฉลี่ยยงัคงอยู่ในระดบัสูง และค่ำกำรกลัน่ปรบัเพิม่ขึน้ เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนั
ส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอำ้งองิในทุกผลติภณัฑป์รบัตวัสงูขึน้ และม ีInventory Gain จำกรำคำน ้ำมนัดบิเฉลีย่ทีป่รบัเพิม่ขึน้ในไตร
มำส ธุรกจิกำรตลำดเป็นช่วง low season เขำ้สูฤ่ดมูรสมุ สง่ผลใหป้รมิำณกำรจ ำหน่ำยและค่ำกำรตลำดปรบัลดลง แต่ยงัสำมำรถ
เพิม่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดช่องทำงสถำนีบรกิำร รวมถึงรกัษำอนัดบัที ่2 ได้อย่ำงต่อเนื่อง ธุรกจิผลติไฟฟ้ำมกีำรรบัรูส้่วนแบ่ง
ก ำไรเพิม่ขึน้จำกกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพในประเทศอนิโดนีเซยี ในส่วนของธุรกจิผลติภณัฑ์
ชวีภำพ ผลกำรด ำเนินงำนปรบัตวัดขีึน้ทัง้ธุรกจิไบโอดเีซลและธุรกจิเชือ้เพลงิเอทำนอล แต่ธุรกจิไบโอดเีซลยงัคงม ีInventory 
Loss เนื่องจำกปัญหำรำคำน ้ำมนัปำล์มดิบ ทัง้นี้ในส่วนของธุรกจิส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีกำรบนัทกึด้อยค่ำในส่วนของ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรส ำรวจและประเมนิค่ำในแหล่งขดุเจำะทีห่ยุดกำรพฒันำ 1,368.27 ลำ้นบำท ในไตรมำสนี้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ม ีInventory Gain 415 ลำ้นบำท อกีทัง้บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิคนืภำษี 671 ลำ้นบำท จำกภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลปี 2552 และ 2553 

 

บทสรปุผูบ้ริหาร 
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เหตกุารณ์ส าคญัอ่ืนๆ ใน Q3/2560  

 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลปี 2560 ในอตัรำหุน้ละ 1.05 บำท/หุน้ คดิเป็นจ ำนวน 1,445.48 ลำ้นบำท 
 บรษิัท BCP Innovation Pte. Ltd. “BCPI” ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ได้มกีำรเขำ้ซือ้หุน้เพื่อลงทุนเพิม่เตมิใน 

Lithium Americas Corp. “LAC” จ ำนวน 50 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.85 เหรยีญแคนำดำ รวมมูลค่ำกำรลงทุน 42.50 ลำ้นเหรยีญ
แคนำดำหรอืเทยีบเท่ำประมำณ 1,099.22 ลำ้นบำท ท ำใหปั้จจุบนั BCPI มสีดัสว่นกำรถอืหุน้ 16.1% และ ณ สิน้ Q3/2560 รำคำ
ตลำดของหุ้น LAC ปรบัเพิม่ขึน้ มกีำรบนัทกึผลก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำกำรลงทุนเผื่อขำยจ ำนวน 1,632 ล้ำนบำท ในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 บรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) ได้เขำ้ซื้อหุน้เพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่ประเทศ
อนิโดนีเซยีจ ำนวน 355.69 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมำณ 11,956.43 ล้ำนบำท และได้รบัโอนหุน้ของ Star Energy Group 
Holdings Pte. Ltd. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 กำรควบรวมบรษิทั (Amalgamation) ระหว่ำงบรษิทั บบีพี ีโฮลดิง้ จ ำกดั (บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ) และบรษิทั เคเอส 
แอล จไีอ จ ำกดั (บรษิทัย่อยของ บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) ไดด้ ำเนินกำรเสรจ็สิน้เมื่อวนัที ่31 ตุลำคม 2560 โดย
บรษิทัฯ มสีดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 60 ในบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กดิจำกกำรควบรวมดงักล่ำว 
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ธรุกิจผลิตไฟฟ้า 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า 

 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ  ปัจจุบนัอยู่ภำยใตบ้รษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน)  ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มรีำยได ้854 ลำ้นบำท 
(+9% YoY, -4% QoQ) มปีรมิำณจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวม 78.16 ลำ้นกโิลวตัตต่์อชัว่โมง (+13% YoY, -5% QoQ) ปัจจุบนัมกี ำลงั
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม ทัง้สิ้น 160 เมกะวัตต์ ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำจำกกำรเปิด
ด ำเนินกำรโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ ทัง้ในประเทศไทยและญี่ปุ่ นจ ำนวนหลำยโครงกำร แต่ลดลงเมื่อเทยีบ
กบั Q2/2560 เนื่องจำกเข้ำสู่ช่วงฤดูฝน ท ำให้ค่ำควำมเข้มแสงเฉลี่ยของทุกโครงกำรที่ปรบัลดลง  ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนลมรบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน 4 ลำ้นบำท เนื่องจำกเป็นช่วง low season นอกจำกนี้บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) ได้
ด ำเนินกำรช ำระค่ำหุน้เป็นจ ำนวนเงนิ 355.69 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ (ประมำณ 11,956.43 ล้ำนบำท) และได้รบัโอนหุน้ของ 
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และมกีำรรบัรูส้ว่นแบ่งก ำไรจำกกำรเขำ้ซือ้หุน้ในธุรกจิโรงงำน
ไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ (Geothermal) ในประเทศอนิโดนีเซยี 

ทัง้นี้ธุรกจิผลติไฟฟ้ำ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรปรบัเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเลก็น้อยโดยหลกัมำจำก
ค่ำใช้จ่ำยที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรจัดหำเงินกู้ แต่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปรับลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 
นอกจำกนี้ ยงัมขีำดทุนจำกสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ จ ำนวน 255 ลำ้นบำท เน่ืองจำกเงนิบำทแขง็ค่ำอย่ำง
ต่อเนื่อง สง่ผลใหม้ ีEBITDA 781 ลำ้นบำท (+28% YoY, -1% QoQ) 

ธรุกิจโรงกลัน่ 

 
ธุรกิจกำรตลำด มปีริมำณกำรจ ำหน่ำย 1,417 ล้ำนลิตร 
(+3% YoY, -6% QoQ) โดยปริมำณกำรจ ำหน่ำยที่ลดลง
ส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงในส่วนของกำรจ ำหน่ำยผ่ำน
ตลำดอุตสำหกรรม เนื่องจำกไตรมำสนี้เป็น Low season 
และเข้ำสู่ฤดูฝนท ำให้เกิดปัญหำอุทกภัยในบำงพื้นที่  
ประกอบกบักำรแข่งขนัในตลำดอุตสำหกรรมที่เพิม่สูงขึน้ 
ขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยผ่ำนตลำดคำ้ปลกีลดลงเลก็น้อย 
จำกผลกระทบด้ำนฤดูกำล ท ำให้คนเดินทำงท่องเที่ยว
ลดลง 

ส ำหรบัค่ำกำรตลำดรวมอยู่ที ่0.73 บำทต่อลติร (-9% YoY, 
-11% QoQ)  โดยค่ำกำรตลำดค้ำปลีกที่ลดลง เนื่องจำก
รำคำน ้ำมนัดิบในระหว่ำงไตรมำสมีกำรปรบัตัวสูงขึ้นซึ่ง
ส่งผลต่อรำคำต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในขณะที่รำคำขำยปลีก
น ้ำมนัปรบัขึน้ไดช้ำ้กว่ำ ส่วนค่ำกำรตลำดในส่วนของตลำด
อุตสำหกรรมลดลงจำกกำรแข่งขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ในช่วง Low 
season ส่งผลให้มี EBITDA 474 ล้ำนบำท (-22% YoY,    
-29% QoQ) 

 

ธรุกิจการตลาด 

 
ธรุกิจโรงกลัน่ มอีตัรำกำรผลติเฉลีย่ที ่110.03 พนับำรเ์รล
ต่อวนั (-5% YoY, -3% QoQ) ในไตรมำสนี้เกดิเหตุขดัขอ้ง
ทีห่น่วยแตกโมเลกุลดว้ยไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit) 
ท ำให้เดินเครื่องหน่วยได้ไม่เต็มที่ส ำหรับค่ำกำรกลัน่
พื้นฐำนอยู่ที่  6.66 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล  (+1.04 
เหรียญสหรฐัฯต่อบำร์เรล YoY, +0.28 เหรียญสหรฐัฯต่อ
บำร์เรล QoQ) ค่ำกำรกลัน่เพิม่ขึน้เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำ
น ้ ำมันส ำเร็จรูปและน ้ ำมันดิบอ้ำงอิงในทุกผลิตภัณฑ์
ปรบัตวัสงูขึน้ ในขณะที่ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดบิเดทต์เบรน 
กับรำคำน ้ ำมันดิบดูไบ (DTD/DB) ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ส่งผลต่อต้นทุนรำคำน ้ำมนัดบิใหสู้งขึน้ดว้ย และจำกรำคำ
น ้ ำมันดิบเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นในไตรมำสนี้  ท ำให้มี 
Inventory Gain 450 ลำ้นบำท อกีทัง้มกี ำไรจำกสญัญำซือ้
ขำยน ้ำมนัดิบและผลิตภณัฑ์น ้ำมนัล่วงหน้ำ 68 ล้ำนบำท 
ส่งผลใหม้ ีEBITDA 2,198 ลำ้นบำท (+46% YoY, +140% 
QoQ) 
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ธรุกิจผลิตภณัฑชี์วภาพ 

 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภำพ มรีำยได ้1,932 ลำ้นบำท (+24% YoY, +3% QoQ) แบ่งเป็นรำยไดจ้ำกธุรกจิไบโอดเีซล 1,653 
ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกธุรกจิเชือ้เพลงิเอทำนอล 279 ลำ้นบำท  ธุรกิจไบโอดีเซล (บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั) มี
รำยได้จำกกำรขำยลดลงเลก็น้อย (-1% QoQ) เป็นผลมำจำกรำคำขำยเฉลี่ยผลติภณัฑ์ B100 ที่ปรบัลดลง 11% ขณะที่
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 ปรบัเพิม่ขึน้ 3% เนื่องมำจำกกำรปรบัเปลีย่นสดัส่วนกำรผสมผลติภณัฑ ์B100 ใน
น ้ำมนัดเีซล จำก 5% เป็น 7% ในวนัที ่8 พฤษภำคม 2560 ท ำใหใ้นไตรมำสนี้ มสีดัส่วนกำรผสมที ่7% ตลอดทัง้ไตรมำส 
ขณะทีใ่นไตรมำสก่อนหน้ำมสีดัส่วนกำรผสมที ่7% เป็นระยะเวลำ 55 วนั Q3/2560 มอีตัรำกำรผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้เป็น 689 
พนัลติรต่อวนั หรอืคดิเป็น 85% ของก ำลงักำรผลติรวม และม ีInventory Loss 54 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยงัมกีำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรให้ลดลงจำกไตรมำสที่แล้ว ส่งผลให้ธุรกิจไบโอดีเซลมี EBITDA 68 ล้ำนบำท (+212% 
YoY, +713% QoQ)  

ในสว่นของธรุกิจเช้ือเพลิงเอทำนอล (บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั) มรีำยไดเ้พิม่ขึน้ (+31% QoQ) 
จำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้เป็น 11.1 ล้ำนลติร (+30% QoQ) โดยมกีำรใชก้ ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่129 พนั
ลติรต่อวนั คดิเป็นอตัรำก ำลงักำรผลติเฉลี่ยที่ 86% ขณะที่ต้นทุนวตัถุดบิเฉลี่ยปรบัลดลงตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำมนั
ส ำปะหลงัทีเ่ป็นวตัถุดบิหลกั จำกปรมิำณฝนทีต่กอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกจิเชือ้เพลงิเอทำนอลม ีEBITDA 74 ลำ้นบำท 
(+81% QoQ)  
 

ธรุกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 ธรุกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม มรีำยไดจ้ำกกำรขำย 336 ลำ้นบำท (-48% YoY, -13% QoQ) มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำย
รวม 203,807 บำรเ์รล (+3% YoY, -2% QoQ) โดยรำคำขำยเฉลีย่ในไตรมำสนี้ปรบัตวัลดลงจำกไตรมำสก่อน ตำมรำคำ
น ้ำมนัดบิทีป่รบัตวัลดลง แหล่งผลติน ้ำมนัดบิ Galoc มอีตัรำกำรผลติเฉลีย่ 3,858 บำรเ์รลต่อวนั (คดิเป็นสดัสว่นของ Nido 
เท่ำกบั 2,156 บำร์เรลต่อวนั) ปรบัลดลงตำม Natural-Decline Production Curve และบรษิัท NIDO มคี่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ สง่ผลใหธุ้รกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมม ีEBITDA 44 ลำ้นบำท (-74% YoY, -53% QoQ)  

ในไตรมำสนี้คณะกรรมกำรบริษัท Nido Petroleum Limited มีมติอนุมตัิให้หยุดแผนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์น ้ำมนัดบิใน
พื้นที่ Mid-Galoc เนื่องจำกกำรพฒันำดงักล่ำวไม่คุ้มค่ำเชงิพำณิชย์ ท ำให้มกีำรบนัทกึกำรด้อยค่ำทัง้จ ำนวนในส่วนของ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรส ำรวจและประเมนิค่ำจ ำนวน 39.99 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมำณ 1,368.27 ลำ้นบำท 
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งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  
Q3/2559 

(ปรบัปรงุ) 
Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ  9M2559 9M2560 YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร     36,686  42,828 39,009 6% -9%  104,225 125,832 21% 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร    (33,780)  (40,465)  (35,450) 5% -12%  (96,105) (115,884) 21% 

ก าไรขัน้ต้น         2,906       2,363       3,559  22% 51%  8,120      9,948  23% 

รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล           51         44         45  -12% 2%       137         144  5% 

รำยไดอ้ื่น           62         236         238  283% 1%       213         644  202% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร    (1,473)   (1,648)   (1,785) 21% 8%    (4,118)   (4,874) 18% 

ก ำไรจำกสญัญำซื้อขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑ์
น ้ำมนัล่วงหน้ำ 

          11         233         86  681% -63%       174         320  84% 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

          13        (19)      (259) N/A N/A         71  -242 -440% 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น         156         92         299  92% 225%  490 663 35% 

กลบัรำยกำรค่ำเผือ่ผลขำดทุน (ขำดทุน) จำก
กำรดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์

           3         19    (1,358) N/A N/A            5    (1,441) N/A 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม          (1)        54         420  N/A 678%            5         492  N/A 

ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ           -               -              -    N/A N/A       227           -    N/A 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้         1,728       1,375       1,244  -28% -9%       5,324       5,654  6% 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ       (369)      (339)      (379) 3% 12%    (1,069)   (1,073) 0% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้         1,359       1,036          865  -36% -17%       4,256       4,581  8% 

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้       (232)        109         630  -371% -477%      (522)        257  -149% 

ก าไรส าหรบังวด         1,127       1,145       1,495  33% 31%       3,734       4,838  30% 

    ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่       1,174  993 1,316 12% 33%     3,855       4,393  14% 

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคุม 

       (47)        153         179  483% 17%      (121)        446  468% 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น)           0.85  0.72 0.96    2.80 3.19  

 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสุทธิทีเ่ป็นส่วนของบรษิทัใหญ่ 1,316 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
142 ลำ้นบำท (+12% YoY) และเพิม่ขึน้ 323 ลำ้นบำท (33% QoQ) โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้  

1) รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 39,009 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6% YoY สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัน ้ำมนั เนื่องจำกรำคำขำยเฉลีย่น ้ำมนัส ำเรจ็รปูปรบัตวัสงูขึน้ตำมรำคำน ้ำมนัในตลำดโลก ในขณะทีป่รมิำณกำร
จ ำหน่ำยผลติภณัฑร์วมของบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อย แต่เมื่อเทยีบกบั Q2/2560 รำยไดล้ดลง 9% QoQ โดยหลกัมำ
จำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมของบรษิัทฯ ที่ลดลงเนื่องจำกเป็นช่วง low season โดยที่รำคำขำยไม่
เปลีย่นแปลงมำกนกั 

งบก าไรขาดทุน 



8 |  

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560  บริษทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

2) ก ำไรขัน้ต้น 3,559 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 22% YoY และ 51% QoQ ส่วนใหญ่มำจำกธุรกจิโรงกลัน่ทีใ่นไตรมำสนี้ค่ำ
กำรกลัน่รวมเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่8.18 เหรยีญสหรฐัฯต่อบำรเ์รล (Q3/2559: 5.97 เหรยีญสหรฐัฯต่อบำรเ์รล, Q2/2560: 
4.18 เหรยีญสหรฐัฯต่อบำรเ์รล) โดยธุรกจิโรงกลัน่ม ีInventory Gain 450 ลำ้นบำท  แต่ม ีInventory Loss ในสว่น
ของบริษัทฯ ย่อย ท ำให้ในไตรมำสนี้ม ีInventory Gain รวม 415 ล้ำนบำท (Inventory Loss Q3/2559: 35 ล้ำน
บำท, Q2/2560: 1,096 ลำ้นบำท) 

3) รำยได้อื่น 238 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 283% YoY และ 1% QoQ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทฯ จำกรำยได้
ค่ำปรบัจำกงำนก่อสร้ำง 141 ล้ำนบำท ในขณะที่เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนเพียงเล็กน้อยเนื่องจำกใน Q2/2560 
บรษิทั BCPG รบัรูก้ ำไรจำกกำรปรบัปรุงรำคำซื้อจำกกำรช ำระเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืส ำหรบักำรเขำ้ซื้อธุรกจิกลุ่ม 
SunEdison ในประเทศญีปุ่่ น 140 ลำ้นบำท  
 

4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 1,785 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 21% YoY และ 8% QoQ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำก          
(1) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนของกลุ่มบรษิัทฯ (2) ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขยำยธุรกจิ Non-Oil ของบรษิัท BCR (3) 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีและค่ำทีป่รกึษำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ (4) ค่ำเสือ่มรำคำทีเ่พิม่ขึน้
จำกกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ของทุกกลุ่มบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 

5) ขำดทุนจำกสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 259 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นผลขำดทุนจำกกำรท ำ
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ ของบรษิทั BCPG จ ำนวน 255 ลำ้นบำท เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมประเทศฟิลปิปินส์ และกำรลงทุน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี แต่เนื่องจำกเงนิสกุลบำทแขง็ค่ำขึน้ ท ำใหเ้กดิ
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำตำมสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  

 

6) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 299 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้เนื่องจำกค่ำเงนิบำทแขง็ค่ำขึน้ ส่วนใหญ่มำจำกส่วนต่ำงอตัรำ
แลกเปลีย่นของเจำ้หนี้กำรคำ้และเงนิกูส้กุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯของกลุ่มบรษิทัฯ  

 

7) ขำดทุนจำกกำรตัง้ดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์1,358 ลำ้นบำท รำยกำรหลกัมำจำกกำรบนัทกึดอ้ยค่ำในส่วนของค่ำใชจ้่ำยใน
กำรส ำรวจและประเมนิค่ำของบรษิัท Nido Petroleum Limited จ ำนวน 39.99 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมำณ 
1,368.27 ล้ำนบำท จำกกำรหยุดแผนกำรพฒันำผลิตภัณฑ์น ้ำมนัดิบในพื้นที่ Mid-Galoc เนื่องจำกกำรพัฒนำ
ดงักล่ำวไม่คุม้ค่ำเชงิพำณิชย ์ท ำใหม้กีำรบนัทกึกำรดอ้ยค่ำทัง้จ ำนวน 
 

8) สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม 420 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 421 ลำ้นบำท YoY และ 366 ลำ้นบำท QoQ สว่นใหญ่มำจำก
กำรทีบ่รษิทั BCPG ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้เพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี  
 

9) ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดม้ยีอดเป็นดำ้นรำยได ้เน่ืองจำก บริษัทฯ ได้รับเงินคืนภำษีเงินได้ของปี 2552 และปี 2553 
จ ำนวน 671 ลำ้นบำท 
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1.) ธรุกิจโรงกลัน่ 
 

ตารางแสดงสถานการณ์ราคาน ้ามนัดิบ (หน่วย:เหรยีญสหรฐัฯต่อบำรเ์รล) 

ราคาน ้ามนัดิบ 
Q3/2559 Q2/2560   Q3/2560   YoY QoQ   9M 9M YoY 

เฉล่ีย เฉล่ีย สงูสดุ ต า่สดุ เฉล่ีย % %   2559 2560 % 

Dubai (DB) 43.19 49.68 56.09 45.27 50.43 17% 2%   39.11 51.06 31% 

Dated Brent (DTD) 45.86 49.64 59.27 46.53 52.08 14% 5%   41.88 51.84 24% 

DTD/DB 2.67 -0.04 4.46 -0.69 1.65 -38% N/A   2.76 0.77 -72% 

 
 

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดิบอ้างอิง 

รำคำน ้ำมนัดบิดูไบ Q3/2560 เปรยีบเทยีบกบั Q3/2559 เฉลี่ยปรบัเพิม่ขึน้ 7.25 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรลโดยไดร้บั
แรงหนุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของโอเปกจำกกำรเพิม่ส่วนแบ่งกำรตลำด มำเป็นกำรปรบัลดกำรผลิตน ้ำมนัร่วมกบั
ประเทศนอกกลุ่มโอเปก ท ำใหป้รมิำณส ำรองน ้ำมนัทัว่โลกเริม่ปรบัลดลง 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ รำคำน ้ำมนัดบิดูไบ Q3/2560 เฉลีย่ปรบัเพิม่ขึน้ 0.75 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล
โดยได้รับแรงหนุนจำกอุปสงค์น ้ำมันทัว่โลกปรับเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน ขณะที่โรงกลัน่น ้ำมันใช้ก ำลังกำรผลิตในระดับสูง
โดยเฉพำะในช่วงเดอืนกรกฎำคม-สงิหำคม โรงกลัน่ในสหรฐัใชก้ ำลงักำรกลัน่ในระดบัสงูเป็นประวตักิำรณ์ ท ำใหป้รมิำณส ำรอง
น ้ำมนัดบิสหรฐัปรบัลดลงในช่วงดงักล่ำว นอกจำกนี้ตลำดยงัไดแ้รงหนุนดำ้นอุปทำนจำกกำรทีซ่ำอุดอิำระเบยีปรบัลดกำรสง่ออก
น ้ำมนัดบิในระหว่ำงไตรมำสเพรำะอุปสงคใ์นประเทศปรบัเพิม่ขึน้ในช่วงฤดูรอ้น อกีทัง้กำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลงกำรปรบัลดกำร
ผลติของกลุ่มโอเปกและนอกโอเปก รวมถงึลเิบยีและไนจเีรยีซึง่เป็นสมำชกิกลุ่มโอเปกแต่ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมขอ้ตกลงกำรผลติเผชญิกบั
ปัญหำจำกกำรหยุดท่อขนส่งน ้ำมนัท ำใหก้ำรผลติและส่งออกน ้ำมนัดบิลดลง ช่วยลดอุปทำนน ้ำมนัส่วนเกนิในตลำด นอกจำกนี้
จ ำนวนแท่นขุดเจำะน ้ำมนัทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรใชง้ำนในสหรฐัทยอยปรบัลดลงในระหว่ำงไตรมำส หลงัจำกปรบัเพิม่ขึ้นต่อเนื่องมำ
ตัง้แต่กลำง Q2/2559 ขณะทีใ่นช่วงเดอืนกนัยำยนรำคำน ้ำมนัดบิยงัคงปรบัเพิม่ขึน้โดยไดแ้รงหนุนจำกกำรผลติน ้ำมนัดบิในอ่ำว
เมก็ซโิกของสหรฐับำงสว่นไดร้บัผลกระทบจำกพำยุเฮอรเิคนฮำรว์ยี ์กำรคำดกำรณ์ของส ำนกังำนพลงังำนสำกล (IEA) ทีว่่ำภำวะ
น ้ำมนัลน้ตลำดโลกทีห่ดตวัลง รวมถงึกำรประชุมประเทศผูผ้ลติน ้ำมนัแสดงถงึควำมเป็นไปไดใ้นกำรขยำยขอ้ตกลงปรบัลดกำร
ผลติน ้ำมนัออกไปอกีจำกก ำหนดเดมิในเดอืนมนีำคม 2561 และควำมกงัวลดำ้นอุปทำนเกดิขึน้จำกกำรลงประชำมตใินเคอรด์สิ 
สถำนเพื่อขอแยกตวัจำกอริกั ท ำให้เกดิควำมกงัวลหลงัจำกตุรกขีู่ปิดกำรส่งออกน ้ำมนัทำงท่อจำกเคอร์ดสิสถำนในอริกัมำยงั
ท่ำเรอืในตุรก ี

ส ำหรบัส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดบิเดทเบรนท์กบัดูไบ เมื่อเปรยีบเทยีบกบั Q3/2559 ปรบัลดลง 1.03 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บาร์เรล โดยได้แรงกดดนัจากการจ ากัดการผลิตและส่งออกน ้ามนัดิบชนิดหนัก (Heavy Sour Crude) ของกลุ่มโอเปกหลงั
ด าเนินการตามความร่วมมอืในการปรบัลดก าลงัการผลติน ้ามนั 

และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเดทเบรนท์กบัดูไบโดยเฉลีย่ปรบัเพิม่ขึน้ 1.69 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบัรำคำเฉลีย่ Q2/2560 โดยไดร้บัแรงหนุนจำกปัญหำดำ้นอุปทำนจำกกำรหยุดท่อขนส่งน ้ำมนัใน
ลเิบยี และไนจเีรยี ซึ่งเป็นผู้ผลติน ้ำมนัดบิชนิดเบำ (Light Sweet Crude) ท ำให้กำรผลติและส่งออกน ้ำมนัดบิลดลง ขณะที่กำร
ส่งออกน ้ำมนัดบิจำกชัน้หนิดนิดำน (Shale oil) ของสหรฐักป็รบัลดลงในเดอืนกนัยำยนจำกผลกระทบพำยุเฮอรเิคนฮำรว์ยีท์ ำให้
ท่ำเรอืสง่ออกหลำยแห่งปิดด ำเนินกำร 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย จ าแนกตามธรุกิจ 
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ตารางแสดงส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (หน่วย:เหรยีญสหรฐัฯต่อบำรเ์รล) 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปู 
และน ้ามนัดิบอ้างอิง 

Q3/2559 Q2/2560   Q3/2560   YoY QoQ   9M 9M YoY 

เฉล่ีย เฉล่ีย สงูสดุ ต า่สดุ เฉล่ีย % %   2559 2560 % 

UNL95/DB 11.59 14.17 20.53 12.65 16.10 39% 14%   14.91 15.00 1% 

IK/DB 11.11 10.78 15.19 11.32 13.13 18% 22%   11.32 11.74 4% 

GO/DB 10.93 11.34 16.18 12.37 13.83 27% 22%   10.38 12.34 19% 

FO/DB -4.27 -1.78 0.40 -2.96 -1.35 68% 24%   -6.11 -2.10 66% 

 

สถานการณ์ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (Crack Spread) 

 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซิน-ดูไบ (UNL95/DB) ใน Q3/2560 เคลื่อนไหวเฉลี่ย 16.10 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั Q3/2559 ส่วนต่ำงปรบัเพิม่ขึน้ 4.51 เหรยีญต่อบำรเ์รล โดยไดร้บัแรงหนุนจำกกำรส่งออกน ้ำมนัเบนซนิ
ของจนีทีล่ดลงหลงัจำกรฐับำลจนีปรบัลดโควตำกำรสง่ออกน ้ำมนัส ำเรจ็รปูทีใ่ห้กบัโรงกลัน่ในปีนี้ รวมถงึไม่ใหโ้ควตำสง่ออก
กับโรงกลัน่เอกชน อีกทัง้โรงกลัน่ในจีนปรับลดกำรกลัน่จำกอุปทำนล้นตลำดในประเทศ และโรงกลัน่บำงแห่งหยุด
ด ำเนินกำรในช่วงกำรตรวจสอบมำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้มของภำครฐั 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบั Q2/2560 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ปรบัเพิม่ขึน้ 1.93 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล 
โดยได้รบัแรงหนุนจำกอุปสงค์น ้ำมนัเบนซินที่ปรบัเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนทัง้ในสหรฐัและเอเชีย โดยเฉพำะอินเดีย ซึ่ง
ยอดขำยรถยนต์เติบโตจำกกำรขยำยตวัของชนชัน้กลำง(middle class) ขณะที่อุปทำนตึงตวัจำกปัญหำกำรผลติของโรง
กลัน่หลำยแห่งจำกเหตุหยุดฉุกเฉินโดยเฉพำะโรงกลัน่ขนำดใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ จีน เกำหลใีต้ และออสเตรเลยีท ำให้
อุปทำนตงึตวัขึน้ อกีทัง้ยงัไดร้บัแรงหนุนเพิม่เตมิจำกกำรส่งออกไปยงัอเมรกิำใตท้ีเ่พิม่ขึน้หลงัจำกโรงกลัน่สหรฐัหลำยแห่ง
บรเิวณรอบอ่ำวเมก็ซโิกหยุดด ำเนินกำรจำกพำยุเฮอรเิคนฮำรว์ยีใ์นเดอืนกนัยำยน 

 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็(เคโรซีน)-ดูไบ (IK/DB) ใน Q3/2560  เคลื่อนไหวเฉลี่ย 13.13 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั Q3/2559 สว่นต่ำงปรบัเพิม่ขึน้ 2.01 เหรยีญต่อบำรเ์รล โดยไดร้บัแรงกดดนัจำกอุปทำนตงึตวัเพรำะไดแ้รง
หนุนจำกกำรหยุดฉุกเฉินโรงกลัน่หลำยแห่งในสหรฐั ยุโรป และเอเชยี อกีทัง้รฐับำลจนีใหโ้ควตำกำรสง่ออกน ้ำมนัเจท็แก่โรง
กลัน่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบั Q2/2560 สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็(เคโรซนี)-ดไูบ (IK/DB) ปรบัเพิม่ขึน้ 2.35 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล 
โดยไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคใ์นเอเชยีปรบัเพิม่ขึน้แขง็แกร่งโดยเฉพาะจากจนี และประเทศในเอเชยี รวมถงึอุปสงคก์าร
เดินทางที่เพิ่มขึ้นของยุโรปในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว อีกทัง้ได้แรงหนุนจากเหตุหยุดฉุกเฉินโรงกลัน่ใน
เนเธอรแ์ลนด ์ท าใหเ้อเชยีสามารถสง่ออกน ้ามนัเจท็ไปยงัยุโรปไดเ้พิม่ขึน้ 

 สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดไูบ (GO/DB) ใน Q3/2560 เคลื่อนไหวเฉลีย่ 13.83 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบั Q3/2559 ส่วนต่ำงปรบัเพิม่ขึน้ 2.91 เหรยีญต่อบำรเ์รล โดยไดแ้รงหนุนจำกอุปสงคน์ ้ำมนัดเีซลของเอเชยีทีฟ้ื่นตวัขึน้ 
โดยเฉพำะในจนีหลงัจำกทีอุ่ปสงค์หดตวัในปี 2559 จำกกำรจ ำกดัก ำลงักำรผลติส่วนเกนิภำคอุตสำหกรรมและปัญหำฟอง
สบู่อสงัหำริมทรพัย์ โดยอุปสงค์น ้ำมนัดีเซลกลบัมำขยำยตวัในภำคกำรท ำเหมอืง อุตสำหกรรม และภำคขนส่ง ขณะที่       
อุปสงคอ์นิเดยีปรบัเพิม่ขึน้โดยไดแ้รงหนุนจำกกำรลงทุนโครงกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศ นอกจำกนี้โรงกลัน่ปรบัลด
อตัรำกำรผลติน ้ำมนัดเีซลลงและผลติน ้ำมนัเบนซนิเพิม่ขึน้แทน 
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เมื่อเปรยีบเทยีบกบั Q2/2560 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดูไบ (GO/DB) ปรบัเพิม่ขึน้ 2.49 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล โดย
ไดแ้รงหนุนจำกอุปสงคก์ำรน ำเขำ้ของอนิเดยีในช่วงกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงกลัน่เพื่อปรบัปรุงกำรผลติใหไ้ดม้ำตรฐำนใหม่ที่
บงัคบัใช้ตัง้แต่เดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ รวมถึงปัจจยัหนุนด้ำนอุปทำนจำกกำรหยุดฉุกเฉินโรงกลัน่ในยุโรป เอเชีย และ
สหรฐัฯ ท ำใหอุ้ปทำนตงึตวัมำกขึน้ 

 สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ-ดไูบ (FO/DB) ใน Q3/2560 เคลื่อนไหวเฉลีย่ -1.35 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 
Q3/2559 ส่วนต่ำงปรบัเพิ่มขึน้ 2.92 เหรียญต่อบำร์เรล โดยได้แรงหนุนจำกอุปทำนน ้ำมนัเตำที่ลดลงจำกกำรผลติและ
ส่งออกน ้ำมนัดบิชนิดหนัก (Heavy crude) ของกลุ่มโอเปกปรบัลดลงนับตัง้แต่เริม่ด ำเนินมำตรกำรจ ำกดักำรผลติตัง้แต่
เดอืนมกรำคมทีผ่่ำนมำ รวมถงึกำรทยอยปิดตวัของโรงกลัน่ในญี่ปุ่ นตำมมำตรกำรเพิม่อตัรำส่วนหน่วยผลติต่อหน่วยกลัน่ 
(Cracking to CDU capacity ratio)  ที่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 เมษำยนทีผ่่ำนมำ ท ำให้อุปทำนปรบัลดลงเช่นกนั อกีทัง้กำร
ขำยหน่วยปรบัปรุงคุณภำพ (Upgrading capacity) ของโรงกลัน่ในรสัเซยีตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมำ ท ำให้รสัเซยีผลติและ
สง่ออกน ้ำมนัเตำลดลง 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบั Q2/2560  ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ-ดูไบ (FO/DB) ปรบัลดลง 0.43 เหรยีญสหรฐัฯต่อบำร์เรล โดยได้
แรงหนุนจำกอุปทำนตงึตวัจำกกำรสง่ออกของตะวนัออกกลำงทีป่รบัลดลงในชว่งฤดรูอ้น ซึง่มคีวำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัเตำเพือ่
กำรผลติไฟฟ้ำในภูมภิำคตะวนัออกกลำงเพิม่ขึน้ นอกจำกนี้กำรสง่ออกจำกโรงกลัน่ในเมก็ซโิกปรบัลดลงจำกเหตุไฟไหมโ้รง
กลัน่ ขณะทีโ่รงกลัน่เวเนซุเอลำใชก้ ำลงักำรผลติระดบัต ่ำจำกปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงนิ ท ำใหอุ้ปทำนน ้ำมนัเตำในตลำด
ปรบัลดลง 

 

 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจโรงกลัน่ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานธรุกิจโรงกลัน่  Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ 
                  

9M2559 9M2560 YoY 

อตัรำกำรผลติเฉลีย่ (พนับำรเ์รลต่อวนั) 115.59 114.02 110.03 -5% -3%  97.22 111.28 14% 

อตัรำก ำลงักำรผลติ     96% 95% 92%    81% 93%  

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (THB/USD)  35.01 34.47 33.55    35.43 34.44  

(หน่วย: ล้านบาท)                      

ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน         2,092     2,280     2,261  8% -1%     5,471     7,006  28% 

GRM Hedging      11 225 68 522% -70%  186      303  63% 

Inventory Gain/ (Loss)1/     120 (1,010) 450 276% 145%  (317) (261) 18% 

ค่าการกลัน่รวม     2,223 1,495 2,779 25% 86%  5,339 7,048 32% 
EBITDA     1,503 916 2,198 46% 140%  3,389 5,340 58% 

 

หมำยเหตุ: 1/ ตวัเลข Inventory Gain / (Loss) ทีแ่สดงในตำรำงรวมกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื LCM 
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  กราฟแสดงค่าการกลัน่พืน้ฐาน 

  และก าลงัการกลัน่ 

 

กราฟแสดงค่าการกลัน่รวม 
หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯต่อบำรเ์รล

 
 
 

 

ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัรวมของบริษทัฯ  (ล้านลิตร)         
ธรุกิจการตลาด  Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ   9M2559 9M2560 YoY 
คำ้ปลกี 879 952 934 6% -2%   2,687 2,818 5% 
อุตสำหกรรม 503 552 483 -4% -13%   1,610 1,643 2% 

รวม 1,382 1,504 1,417 3% -6%   4,297 4,461 4% 
ธรุกิจค้าส่ง                   
บรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 260 178 170 -35% -5%   549 533 -3% 
ส่งออก 259 287 295 14% 3%   687 785 14% 

รวม 519 465 465 -10% 0%         1,236        1,318  7% 
ปริมาณการจ าหน่ายรวม 1,902 1,969 1,883 -1% -4%   5,533 5,780 4% 

 
หมำยเหต:ุ ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไมร่วมกำรแลกเปลีย่นน ้ำมนักบับรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 และกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัดบิ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2560 เทยีบกบั Q3/2559 โรงกลัน่บำงจำกฯ มอีตัรำกำรผลติเฉลีย่ในไตรมำสอยู่ที่ 110.03 พนั
บำร์เรลต่อวนั หรอืคดิเป็นประมำณ 92% ของก ำลงักำรผลติรวมของโรงกลัน่ อตัรำกำรผลติยงัคงอยู่ในระดบัสูง ถึงแม้ว่ำใน    
ไตรมำสนี้จะเกดิเหตุขดัขอ้งทีห่น่วยแตกโมเลกุลดว้ยไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit) ท ำใหเ้ดนิเครื่องหน่วยไดไ้ม่เตม็ที ่

ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำนเพิม่ขึน้ 169 ลำ้นบำท (+8%) เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของสว่น
ต่ำงรำคำน ้ำมนัส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอ้ำงองิในทุกผลติภณัฑ์ ดงันี้ ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ปรบัสูงขึน้ 
จำกกำรส่งออกน ้ำมนัเบนซนิของจนีทีล่ดลง ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็(เคโรซนี)-ดูไบ (IK/DB) ปรบัสงูขึน้ จำกกำรหยุดฉุกเฉินโรง
กลัน่หลำยแห่งในสหรฐั ยุโรป และเอเชยี ท ำใหเ้กดิอุปทำนตงึตวั ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดูไบ (GO/DB) ทีป่รบัสงูขึน้ จำกอุป
สงคน์ ้ำมนัดเีซลของเอเชยีทีเ่พิม่ขึน้ และกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ–ดูไบ (FO/DB) จำกอุปทำนน ้ำมนัเตำที่
ลดลงของกลุ่มโอเปก  

เมื่อเทยีบกบั Q2/2560 โรงกลัน่บำงจำกฯ มอีตัรำกำรผลติเฉลีย่ลดลงเลก็น้อย จำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยมคี่ำกำรกลัน่
พื้นฐำนปรบัลดลง 19 ล้ำนบำท (-1%) เนื่องจำกปรมิำณกำรผลิตเฉลี่ยที่ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ ประกอบกบัต้นทุนรำคำ

5.62 6.38 6.66 

0.03 
0.63 0.20 

0.32 

(2.82)

1.32 

Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560

ค่าการกลัน่พืน้ฐาน GRM Hedging Inventory Gain(Loss)

5.97 8.18 4.18 
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น ้ำมนัดบิเพิม่สงูขึน้จำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดบิเดทตเ์บรนกบัรำคำน ้ำมนัดบิดูไบ (DTD/DB) ในไตรมำสเฉลีย่อยู่ที ่1.65 เหรยีญ
สหรฐัฯต่อบำร์เรล ขณะที่ Q2/2560 เฉลี่ยอยู่ที่ -0.04 เหรียญสหรฐัฯต่อบำร์เรล ส่งผลให้ก ำไรต่อหน่วยของผลติภณัฑ์น ้ำมนั
ส ำเรจ็รูปปรบัตวัลดลง แมว้่ำส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัส ำเรจ็รูปและน ้ำมนัดบิอำ้งองิในทุกผลติภณัฑป์รบัเพิม่ขึน้กต็ำม โดยส่วนต่ำง
รำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ปรบัสูงขึน้ จำกอุปสงค์น ้ำมนัเบนซนิทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงฤดูร้อนทัง้ในสหรัฐและเอเชยี ส่วน
ต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็(เคโรซนี)-ดูไบ (IK/DB) ปรบัสูงขึน้ จากอุปสงค์ในเอเชยีทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะจากจนี และประเทศในเอเชยี 
ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดไูบ (GO/DB) ปรบัสงูขึน้ จำกอุปสงคก์ำรน ำเขำ้ของอนิเดยีทีเ่พิม่ขึน้ และกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของสว่น
ต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ–ดไูบ (FO/DB) จำกอุปทำนตงึตวัจำกกำรสง่ออกของตะวนัออกกลำงทีล่ดลงในช่วงฤดรูอ้น 

จำกรำคำน ้ำมนัดบิใน Q3/2560 มกีำรเคลื่อนไหวเฉลีย่สงูขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วง Q2/2560 ส่งผลใหใ้นไตรมำสนี้
ธุรกจิโรงกลัน่ม ี Inventory Gain 450 ลำ้นบำท (รวมกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 7 ลำ้นบำท) อกีทัง้
กำรเริม่เดนิเครื่องโรงไฟฟ้ำพลงังำนร่วม (Co-Gen)ขนำด 12 เมกะวตัต ์ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงกำร 3E ท ำใหโ้รงกลัน่บำงจำกฯ 
มคีวำมเสถยีรของระบบไฟฟ้ำทีด่ยีิง่ขึน้ และยงัสำมำรถลดต้นทุนดำ้นสำธำรณูปโภคใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้กีดว้ย อกีทัง้มกี ำไรจำก
สญัญำซือ้ขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ำมนัล่วงหน้ำ 68 ลำ้นบำท ส่งผลใหธุ้รกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่รวม 2,779 ลำ้นบำท โดย
ในไตรมำสนี้ในสว่นของธุรกจิ Trading ม ีEBITDA 7 ลำ้นบำท ท ำใหธุ้รกจิโรงกลัน่ม ีEBITDA รวม 2,198 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 694 
ลำ้นบำท (46%) YoY และ เพิม่ขึน้ 1,282 ลำ้นบำท (140%) QoQ 

 

2.) ธรุกิจการตลาด 
 

ผลการด าเนินงานธรุกิจการตลาด        
 ปริมาณการจ าหน่าย  
(ลำ้นลติร) 

Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ 
 

9M2559 9M2560 YoY 

คำ้ปลกี 879 952 934 6% -2%  2,687 2,818 5% 
อุตสำหกรรม 503 552 483 -4% -13%  1,610 1,643 2% 

รวม       1,382        1,504        1,417  3% -6%  4,297 4,461 4% 
ปริมาณการจ าหน่ายจ าแนกตามผลิตภณัฑเ์ฉพาะธรุกิจการตลาด (ลำ้นลติร)        

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว         12          15          23  93% 49%  59         52  -12% 
แก๊สโซลนี         11          15           7  -30% -51%  30         35  14% 
แก๊สโซฮอล ์       423        420        427  1% 2%      1,234      1,247  1% 
น ้ำมนัเครือ่งบนิ        187        188        200  7% 6%        597        632  6% 
น ้ำมนัดเีซล         694        819        714  3% -13%      2,221      2,346  6% 
น ้ำมนัเตำ และอื่นๆ         56          46          47  -16% 2%  156 151 -3% 

รวม       1,382        1,504        1,417  3% -6%        4,297        4,461  4% 
ค่าการตลาดรวม (บำท/ลติร) 0.80 0.83 0.73 -9% -11%  0.87 0.80 -8% 
EBITDA (ลำ้นบำท)          607           669  474 -22% -29%        2,531  1,999 -21% 

 
หมำยเหตุ: ค่ำกำรตลำด เฉพำะส่วนของบรษิทั บำงจำกฯ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2560 เทยีบกบั Q3/2559 ธุรกจิกำรตลำดมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัรวมเพิม่ขึน้ 35 
ลำ้นลติร (+3%) ซึง่ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้นัน้ มำจำกส่วนของตลำดคำ้ปลกีทีม่กีำรขยำยจ ำนวนสถำนีบรกิำรและธุรกจิ 
Non-Oil รวมถงึกำรปรบัปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีอย่ำงต่อเน่ือง ขณะทีต่ลำดอุตสำหกรรมมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยลดลง จำกกำร
บรหิำรปรมิำณกำรจ ำหน่ำยใหส้อดคลอ้งกบัปรมิำณกำรผลติ ประกอบกบัไตรมำส 3 ปีนี้อุปทำนน ้ำมนัในตลำดมำกกว่ำปีทีแ่ลว้ 
เนื่องจำกใน Q3/2559 มกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงกลัน่ประจ ำปีของโรงกลัน่น ้ำมนัภำยในประเทศบำงรำยท ำใหเ้กดิอุปทำนในตลำด
ตงึตวั จงึท ำใหป้รมิำณกำรจ ำหน่ำยในช่วงเวลำดงักล่ำวเพิม่มำกขึน้ 
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ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยของตลำดคำ้ปลกี (สถำนีบรกิำรน ้ำมนั) ปรบัเพิม่ขึน้ 55 ลำ้นลติร (+6%) จำกกำรเน้นนโยบำยกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบรกิำรเป็นหลกั โดยปรมิำณกำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่มำจำกผลติภณัฑน์ ้ำมนัดเีซล ซึง่ส่วนหนึ่งมำจำก
ผลกำรผลกัดนัยอดขำยผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กจิกรรม CRM กำรออกผลติภณัฑน์ ้ำมนั Hi Premium Diesel S  
ทีไ่ดร้บักำรตอบรบัอย่ำงดจีำกผูบ้รโิภค โดยจ ำนวนสถำนีบรกิำรน ้ำมนั ณ สิน้ไตรมำส ม ี1,093 สำขำ ในไตรมำสนี้ บรษิทัฯ มกีำร
เปิดสถำนีบรกิำรใหม่จ ำนวน 16 สำขำ ซึง่สว่นใหญ่เป็นสถำนีบรกิำรขนำดใหญ่และมภีำพลกัษณ์ทีท่นัสมยั พรอ้มดว้ยธุรกจิเสรมิ
อื่นๆ และมกีำรปรบัปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบรกิำรน ้ำมนัเดมิใหด้ขีึน้ เพื่อผลกัดนัยอดขำยต่อสถำนีบรกิำรให้เพิม่สูงขึน้ ซึ่ง
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเพิม่สว่นแบ่งทำงกำรตลำดช่องทำงสถำนีบรกิำร รวมถงึรกัษำอนัดบัที ่2 ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง โดยสว่นแบ่ง
กำรตลำดสะสมในปี 2560 (ม.ค.- ส.ค.) อยู่ที่ 15.3 % เพิม่จำก 15.0 % ในปีก่อน ในส่วนของตลำดอุตสำหกรรมมปีรมิำณกำร
จ ำหน่ำยลดลง 20 ล้ำนลติร (-4%) เนื่องจากปรมิาณความต้องการใช้น ้ามนัลดน้อยลงจากผลกระทบของเหตุการณ์น ้าท่วมใน
หลายพืน้ทีข่องประเทศ ในขณะทีอุ่ปทานน ้ามนัอยู่ในปรมิาณทีส่งูท าใหก้ารแขง่ขนัในตลาดสงูขึน้ 

 เมื่อเทยีบกบั Q2/2560 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัรวมปรบัลดลง 87 ลำ้นลติร (-6%) โดยลดลงในส่วนของ
กำรจ ำหน่ำยผ่ำนตลำดอุตสำหกรรม 69 ลำ้นลติร (-13%) เนื่องจำกในไตรมำสนี้เป็นช่วง Low season และเขำ้สูฤ่ดฝูนท ำใหเ้กดิ
ปัญหำอุทกภยัในหลำยจงัหวดั ประกอบกบักำรแข่งขนัในตลำดอุตสำหกรรมที่เพิม่สูงขึน้ ในส่วนของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผ่ำน
ตลำดคำ้ปลกี (สถำนีบรกิำร) ลดลงเลก็น้อยจำกผลกระทบดำ้นฤดกูำล ท ำใหม้กีำรเดนิทำงท่องเทีย่วลดลง  

ค่ำกำรตลำดรวมอยู่ที ่0.73 บำทต่อลติร ลดลง 9% YoY และ 11% QoQ ลดลงทัง้ตลำดคำ้ปลกีและตลำดอุตสำหกรรม 
โดยค่ำกำรตลำดคำ้ปลกีทีล่ดลง เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัดบิในระหว่ำงไตรมำสมกีำรปรบัตวัสงูขึน้ซึง่ส่งผลต่อรำคำตน้ทุนผลติภณัฑ ์
ในขณะทีร่ำคำขำยปลกีน ้ำมนัปรบัขึน้ไดช้ำ้กว่ำ ขณะทีค่่ำกำรตลำดในสว่นของตลำดอุตสำหกรรมปรบัลดลงจำกกำรแขง่ขนัทีเ่พิม่
สงูขึน้ในช่วง low Season 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ได้ด ำเนินกลยุทธใ์นกำรพฒันำธุรกจิ Non-Oil อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคให้
ไดร้บัควำมสะดวกสบำยมำกยิง่ขึน้เมื่อเขำ้ใชบ้รกิำรในสถำนีบรกิำรน ้ำมนั ท ำใหม้กีำรขยำยตวัของธุรกจิ Non-Oil ต่ำงๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
ธุรกจิรำ้นกำแฟอนิทนิล มนิิมำรท์ ฯลฯ ภำยใต้บรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั โดย ณ สิน้ไตรมำส 3 มจี ำนวนสำขำอนิทนิล ทัง้สิน้ 
421 สำขำ และ SPAR 25 สำขำ และมเีป้ำหมำยในกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำมผลจำกกำรปรมิำณอุปสงคท์ีล่ดลง
ในช่วง low Season ของกำรจ ำหน่ำยประกอบกบัปรมิำณอุปทำนในตลำดทีอ่ยู่ในระดบัสงู ท ำใหใ้น Q3/2560 ธุรกจิกำรตลำดม ี
EBITDA 474 ลำ้นบำท ลดลง 133 ลำ้นบำท (-22%) YoY จำกค่ำกำรตลำดทีล่ดลง และลดลง 195 ลำ้นบำท (-29%) QoQ จำก
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยและค่ำกำรตลำดทีล่ดลง  
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3.) ธรุกิจผลิตไฟฟ้า 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ  9M2559 9M2560 YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 785 890 854 9% -4%  2,327  2,542  9% 

ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า (กโิลวตัต์-ชัว่โมง)        

ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์- ประเทศไทย                  

โครงการระยะที ่1-3 (130 MW) 61.01 62.67 60.69 -1% -3%  191.38 186.70 -2% 

โครงการโซลารส์หกรณ์ (12 MW) N/A 5.40 4.69 N/A -13%  N/A 12.75 N/A 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์- ประเทศญีปุ่่ น (30 MW) 8.07 14.41 12.78 58% -11%  14.60 33.77 131% 

รวมปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 69.07 82.48 78.16 13% -5%  205.97 233.22 13% 

EBITDA 612 789 781  28% -1%  1,991  2,276  14% 
 

   

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2560 เทียบกบั Q3/2559 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำมรีำยได้เพิม่ขึน้ 69 ล้ำนบำท (+9%) จำกกำรเปิด
ด ำเนินกำรโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์ทัง้ในประเทศไทยและญีปุ่่ น จ ำนวนหลำยโครงกำร ท ำให ้ณ ปัจจุบนัมกี ำลงั
กำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม ทัง้สิน้ 160 เมกะวตัต ์โดยในประเทศไทย มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 4.4 ลำ้นกโิลวตัต-์
ชัว่โมง (+7%) จำกโครงกำร Solar Co-op (ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 12 เมกะวตัต์) ที่เปิดครบทัง้หมดในเดอืนมนีำคม 
2560 ท ำให้โครงกำรในประเทศไทยมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมเพิม่ขึน้เป็น 130 เมกะวตัต์ จำกเดมิ 118 เมกะวตัต์ 
ส ำหรบัปรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้าเฉพาะของโครงการระยะที ่1 – 3 ในไตรมาสนี้ ปรบัลดลง 0.3 ลำ้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง (-0.5%) 
ค่ำควำมเขม้แสงเฉลีย่ของโครงกำรระยะที ่1 – 3 ในประเทศไทยในไตรมำสนี้ ใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

ธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่ น มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 4.7 ล้ำนกโิลวตัต์-ชัว่โมง    
(+58%) จำกกำรเปิดด ำเนินกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์โครงกำร Nagi ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำ 10.5 เมกะวตัต ์
ในเดอืนมนีำคม 2560 ท ำใหโ้ครงกำรในประเทศญีปุ่่ นมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมเพิม่ขึน้เป็น 30 เมกะวตัต ์จำกเดมิ 20 
เมกะวตัต์ อย่ำงไรกต็ำม ค่ำควำมเขม้แสงเฉลี่ยของโครงกำรส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่ นปรบัลดลง โดยกรมอุตุนิยมวทิยำของ
ประเทศญี่ปุ่ นรำยงำนว่ำ ในพื้นที่ตัง้ของโครงกำรส่วนใหญ่ในไตรมำสนี้มชี่วงเวลำทีม่แีดด (Sunshine Duration) ที่น้อยลงเมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2560 เทยีบกบั Q2/2560 ธุรกจิผลติไฟฟ้ำมรีำยได้ลดลง 36 ล้ำนบำท (-4%) จำกปรมิำณกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำทีป่รบัลดลง ทัง้โครงกำรในประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น โดยปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโครงกำรในประเทศ
ไทย ปรบัลดลง 2.7 ลำ้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง (-4%) เป็นผลมำจำกค่าควำมเขม้แสงเฉลีย่ของทุกโครงกำรทีป่รบัลดลง เมื่อเขำ้สู่ช่วง
ฤดฝูน ประกอบกบัมพีำยุไตฝุ้่ น และพำยุหมุนโซนรอ้น เคลื่อนตวัเขำ้ใกลป้ระเทศไทย สง่ผลใหม้ฝีนตกมำกกว่ำไตรมำสก่อน  

ส ำหรบัธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่ น มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลง 1.6 ล้ำนกโิลวตัต์-
ชัว่โมง (-11%) โดยค่ำควำมเขม้แสงเฉลี่ยของโครงกำรส่วนใหญ่ปรบัลดลง โดยเฉพำะของโครงกำร Tarumizu, Nikaho และ 
Nagi ซึง่มกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำมำกกว่ำโครงกำรอื่น จำกปรมิำณฝนทีต่กมำกขึน้ในไตรมำสน้ี 

ส ำหรบัธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนลมในประเทศฟิลปิปินส ์ใน Q3/2560 เป็นช่วง low season ซึง่มคีวำมเรว็ลมในพืน้
ที่ตัง้โครงกำรอยู่ในระดับต ่ำกว่ำช่วงอื่นๆของปี จึงท ำให้บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษัท 

PetroWind Energy Inc. จ ำนวน 4 ลำ้นบำท  

นอกจำกนี้ ในเดือนกรกฎำคม 2560 บริษัท บีซีพีจี จ ำกดั (มหำชน) ได้รบัโอนหุ้นของบริษัท Star Energy Group 
Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) จำก บริษัท Star Energy Investments Ltd. (SEIL) จ ำนวน 280,000 หุ้น คิดเป็นหนึ่งในสำม 
(ประมำณรอ้ยละ 33.33) ของหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SEGHPL ซึง่ประกอบธุรกจิโรงงำนไฟฟ้ำพลงังำนควำม
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รอ้นใต้พืน้พภิพ (Geothermal) ในประเทศอนิโดนีเซยี และมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้คดิเป็นส่วนของ บซีพีจี ี181.5 เมกะวตัต์ และมี
กำรบนัทกึสว่นแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ืน้พภิพเขำ้มำในไตรมำสนี้  

ทัง้นี้ ใน Q3/2560 ธุรกจิผลติไฟฟ้ำ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรปรบัเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเลก็น้อย
โดยหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยทีป่รกึษำทำงกำรเงนิในกำรจดัหำเงนิกู้ แต่ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร ปรบัลดลงจำกไตรมำสก่อน
หน้ำ นอกจำกนี้ ยงัมขีำดทุนจำกสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 255 ลำ้นบำท เนื่องจากเงนิบาทแขง็ค่าอย่างต่อเนื่อง 
ขณะทีใ่นไตรมำสทีแ่ลว้ มบีนัทกึรำยไดอ้ื่นจำกก ำไรจำกกำรปรบัปรุงรำคำซือ้โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศญี่ปุ่ น 140 
ลำ้นบำท จำกปัจจยัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ สง่ผลใหธุ้รกจิผลติไฟฟ้ำ ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 169 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน (+28% YoY) แต่ลดลง 7 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัไตรมำสทีแ่ลว้ (-1% QoQ) 

 

4.) ธรุกิจผลิตภณัฑชี์วภาพ 

ธุรกจิผลติภณัฑช์วีภำพใน Q3/2560 ม ีEBITDA 159 ลำ้นบำท แบ่งเป็น EBITDA ของบรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล 
(ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั 74 ลำ้นบำท EBITDA ของบรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั 68 ลำ้นบำท และสว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทั อุบล 
ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั 17 ลำ้นบำท  

 

ธรุกิจไบโอดีเซล โดยบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจไบโอดีเซล โดยบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั       

      Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ   9M2559 9M2560 YoY 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 1,553 1,662 1,653 6% -1%   5,641 4,954 -12% 

อตัราก าลงัการผลติ (%) 56% 83% 85%     90% 79%  

อตัราการผลติเฉลีย่ (พนัลติรต่อวนั) 452 669 689 52% 3%   408 644 58% 

ปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์B100 (ลา้นลติร) 44 61 63 43% 3%   176 177 1% 

EBITDA (ล้านบาท)  (60) 8  68  212% 713%   192 178 -8% 
             

ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูอำ้งองิ: กรมธุรกจิพลงังำน)       

ผลติภณัฑ ์B100 (บาทต่อลติร) 37.62 29.80 26.39 -30% -11%   35.62 30.13 -15% 

น ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) (บาทต่อกโิลกรมั) 33.96 25.72 22.40 -34% -13%   32.46 26.27 -19% 

 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2560 เทยีบกบั Q3/2559 ธุรกจิไบโอดเีซลมรีำยได้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 100 ล้ำนบำท (+6%) 
โดยหลกัเป็นผลมำจำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 ทีเ่พิม่ขึน้ 43% โดยใน Q3/2560 ภำครฐัก ำหนดสดัส่วนกำรผสม
ผลติภณัฑ ์B100 ในน ้ำมนัดเีซลที ่7% ตลอดทัง้ไตรมำส ในขณะที ่Q3/2559 มสีดัส่วนกำรผสมอยู่ทีร่ะหว่ำง 3 – 5% นอกจำกน้ี 
ปริมำณกำรสัง่ซื้อผลิตภณัฑ์ B100 จำกบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ซื้อรำยใหญ่ ยงัเพิ่มขึน้ตำม
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัดเีซลทีม่ำกขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำอกีดว้ย ทัง้นี้ จำกกำรขยำยปรมิำณกำรจ ำหน่ำย ท ำให้
ธุรกจิไบโอดเีซลมกีำรใชอ้ตัรำก ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่689 พนัลติรต่อวนั (+52%) หรอืคดิเป็นอตัรำกำรผลติเฉลีย่ที ่85% 
ส ำหรบัรำคำเฉลีย่ผลติภณัฑ ์B100 ในไตรมำสนี้ ปรบัลดลงตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิ โดยมสีำเหตุมำจำกภำวะ
ปำลม์น ้ำมนัลน้ตลำด ประกอบกบัปรมิำณสต๊อกน ้ำมนัปำลม์ดบิในประเทศทีม่ปีรมิำณมำก 

เมื่อเทยีบกบั Q2/2560 ธุรกจิไบโอดเีซลมรีำยได้จำกกำรขำยลดลงเลก็น้อย (-1%) โดยหลกัเป็นผลมำจำกรำคำขำย
เฉลีย่ผลติภณัฑ ์B100 ทีป่รบัลดลง 11% ขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 ปรบัเพิม่ขึน้ 3% ช่วยใหร้ำยไดจ้ำกกำร
ขำยยงัทรงตวัได้ในระดบัใกล้เคยีงเดมิ โดยปรมิำณกำรจ ำหน่ำยที่เพิม่ขึ้น มำจำกกำรปรบัเปลี่ยนสดัส่วนกำรผสมผลติภัณฑ์ 
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B100 ในน ้ำมนัดเีซล จำก 5% เป็น 7% ในวนัที่ 8 พฤษภำคม 2560 ท ำให้ในไตรมำสนี้ มสีดัส่วนกำรผสมที ่7% ตลอดทัง้ไตร
มำส ขณะทีใ่นไตรมำสก่อนหน้ำมสีดัสว่นกำรผสมที ่7% เป็นระยะเวลำ 55 วนั  

ใน Q3/2560 ธุรกจิไบโอดเีซลมกี ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และไตรมำสก่อนหน้ำ สว่นหนึ่ง
มำจำกรำคำผลติภณัฑก์ลเีซอรนีทีป่รบัเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั แมก้ ำไรขัน้ตน้ต่อหน่วยของผลติภณัฑ ์B100 จะปรบัลดลง ก ำไร
ขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้อกีสว่นหนึ่งมำจำกกำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิในไตรมำสนี้ ทีป่รบัลดลงในอตัรำทีช่ำ้กว่ำช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน และไตรมำสทีแ่ลว้ รวมถงึควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้คงเหลอืไดด้ขีึน้ สง่ผลใหม้ ีInventory Loss น้อยลง 
โดยใน Q3/2560 มี Inventory Loss 54 ล้ำนบำท (รวมกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำคงเหลือ (LCM) 25 ล้ำนบำท) 
ขณะทีใ่น Q3/2559 และ Q2/2560 ม ีInventory Loss ที ่153 ลำ้นบำท และ 80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ ยงัมกีำรควบคุม
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร ใหล้ดลงจำกไตรมำสทีแ่ลว้ จำกปัจจยัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ ส่งผลให้ในไตรมำสนี้ ธุรกจิไบโอดเีซลม ี
EBITDA 68 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 128 ลำ้นบำท YoY และเพิม่ขึน้ 59 ลำ้นบำท QoQ 

 

 

ธรุกิจเช้ือเพลิงเอทานอล โดยบริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากดั 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจเช้ือเพลิงเอทานอล โดยบริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากดั        

      Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ  9M2559 9M2560 YoY 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 0 213 279 N/A 31%  0 754 N/A 

อตัราก าลงัการผลติ (%) N/A 61% 86%    N/A 77%  

อตัราการผลติเฉลีย่ (พนัลติรต่อวนั) N/A 91 129 N/A 41%  N/A 116 N/A 

ปรมิาณการจ าหน่ายเอทานอล (ลา้นลติร) N/A 8.6 11.1 N/A 30%  N/A 30.4 N/A 

EBITDA (ล้านบาท)  (3) 41  74  N/A 81%   (3) 174 N/A 

     

ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูอำ้งองิ: กรมธุรกจิพลงังำน)      

เอทานอล (บาทต่อลติร) 23.14 25.06 25.13 9% 0%  N/A 24.78 N/A 

 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2560 เทียบกับ Q2/2560 ธุรกิจเชื้อเพลิงเอทำนอล ของบริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล 
(ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั มรีำยได้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 66 ล้ำนบำท (+31%) เป็นผลจำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยที่เพิม่ขึน้ 3 ล้ำนลติร    
(+30%) โดยมกีำรใชก้ ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่129 พนัลติรต่อวนั คดิเป็นอตัรำก ำลงักำรผลติเฉลีย่ที ่86% หลงัจำกทีไ่ดม้กีำร
หยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีตำมแผนงำนในไตรมำสก่อนหน้ำ  

ใน Q3/2560 ธุรกจิเชือ้เพลงิเอทำนอล มกี ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำ สว่นหนึ่งมำจำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำย
ทีเ่พิม่ขึน้ และอกีส่วนหนึ่งมำจำกก ำไรขัน้ตน้ต่อหน่วยของผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิเอทำนอลทีเ่พิม่ขึน้ จำกรำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑ์
เอทำนอลในไตรมำสนี้ทีป่รบัเพิม่ขึน้ 0.3% ในขณะทีต่้นทุนวตัถุดบิเฉลีย่ปรบัลดลงตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำมนัส ำปะหลงัทีเ่ป็น
วตัถุดบิหลกั จำกปรมิำณฝนทีต่กอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มนัส ำปะหลงัทีเ่กบ็เกี่ยวไดม้เีปอร์เซน็ต์แป้งน้อย และมรีำคำตกต ่ำ จำก
ปัจจยัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ สง่ผลใหธุ้รกจิเอทำนอลม ีEBITDA 74 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 33 ลำ้นบำท QoQ 
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5.) ธรุกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 
ผลการด าเนินงานของธรุกิจส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม 
Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 YoY QoQ  9M2559 9M2560 YoY 

ก ำลงักำรผลติ1/ 
(บำรเ์รลต่อวนั เฉพำะสดัส่วนของ NIDO) 

2,838  2,279  2,156  -24% -5%  2,937 2,294 -22% 

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำย 
(บำรเ์รล เฉพำะสดัส่วนของ NIDO) 

198,593  207,337  203,807  3% -2%  793,386 614,508 -23% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท) 644  387  336  -48% -13%  1,176 1,122 -5% 

EBITDA (ล้านบาท) 171  93  44  -74% -53%  252 270 7% 
 

   

หมำยเหต:ุ 1/ เฉพำะก ำลงักำรผลติในแหล่งผลติน ้ำมนัดบิ Galoc เทำ่นัน้ 
 

 

ใน Q3/2560 แหล่งผลติน ้ำมนัดบิ Galoc ม ีUptime 99.98% และมอีตัรำกำรผลติเฉลี่ย 3,858 บำร์เรลต่อวนั (คดิเป็น
สดัสว่นของ Nido เท่ำกบั 2,156 บำรเ์รลต่อวนั) โดยมรีำยละเอยีดกำรขำยน ้ำมนัดบิใน Q3/2560 ดงันี้ 

 น ้ำมนัดบิจำกแหล่ง Galoc จ ำนวน 1 Cargo ในเดอืนกรกฎำคม ปรมิำณ 352,828 บำร์เรล (คดิเป็นสดัส่วนของ 
Nido เท่ำกบั 197,159 บำรเ์รล)  

 น ้ำมนัดบิจำกแหล่ง Nido & Matinloc คดิเป็นสดัสว่นของ Nido เท่ำกบั 6,648 บำรเ์รล 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2560 เทยีบกบั Q3/2559 ธุรกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม มรีำยไดจ้ำกกำรขำย 336 ลำ้นบำท
ลดลง เนื่องจำกใน Q3/2560 มีกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยน ้ำมนัเพียง 1 Cargo ขณะที่ใน Q3/2559 รบัรู้รำยได้จำกกำรขำย
น ้ำมนัจ ำนวน 2 Cargo โดยรำคำขำยเฉลีย่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลก ทัง้นี้ในส่วนของปรมิำณกำรผลติปรบั
ลดลงตำม Natural-Decline Production Curve 

เมื่อเทียบกบั Q2/2560 ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีรำยได้จำกกำรขำยลดลง  เนื่องจำกในไตรมำสนี้รำคำ
น ้ำมนัดบิปรบัตวัลดลง สง่ผลใหร้ำคำขำยเฉลีย่ปรบัลดลงและมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยลดลงเลก็น้อย 

ในไตรมำสนี้บรษิัท Nido มค่ีำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ ส่งผลให้ธุรกจิส ำรวจและผลติมี EBITDA 44 ล้ำน
บำท (-74% YoY, -53% QoQ) นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัท Nido Petroleum Limited มีมติอนุมตัิให้หยุดแผนกำรพฒันำ
ผลิตภัณฑ์น ้ำมนัดิบในพื้นที่ Mid-Galoc เนื่องจำกกำรพฒันำดงักล่ำวไม่คุ้มค่ำเชงิพำณิชย์ ท ำให้มีกำรบนัทึกกำรด้อยค่ำทัง้
จ ำนวนในสว่นของค่ำใชจ้่ำยในกำรส ำรวจและประเมนิค่ำจ ำนวน 39.99 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมำณ 1,368.27 ลำ้นบำท 
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แสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

    หน่วย: ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม 107,355 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 5,572 ล้ำนบำท เมื่อ
เทยีบกบั ณ 31 ธนัวำคม 2559 โดยรำยกำรสนิทรพัยห์ลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง 9,967 ลำ้นบำท โปรดดรูำยกำรวเิครำะหง์บกระแสเงนิสด 

 ลูกหนี้กำรคำ้-สุทธ ิลดลง 250 ลำ้นบำท โดยลดลงในส่วนของบรษิทัฯ เนื่องจำกเดอืนกนัยำยน 2560 เป็นช่วง Low 

season ท ำให้ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัลดลง ประกอบกบัรำคำขำยเฉลี่ยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปรบัลดลง

เช่นกนั แต่ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษิทั BCPT เพิม่ขึน้ เนื่องจำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยและรำคำขำยเฉลีย่ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น ลดลง 523 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำมยีอดลดลง 251 ลำ้นบำท เงนิทด

รองจ่ำยส ำหรบักำรเตรยีมโครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยล์ดลง 352 ลดลง ลูกหนี้กรมสรรพำกรลดลง 142 

ลำ้นบำท จำกกำรไดร้บัเงนิคนืภำษี ในขณะทีลู่กหนี้จำกสญัญำประกนัรำคำซือ้ขำยน ้ำมนัล่วงหน้ำเพิม่ขึน้ 128 ลำ้น

บำท และลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 123 ลำ้นบำท จำกค่ำปรบังำนก่อสรำ้งล่ำชำ้  

 สนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึน้ 973 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกสนิค้ำคงเหลอืประเภทน ้ำมนั ซึ่งมตี้นทุนเฉลี่ยที่สูงขึน้ตำม

รำคำน ้ำมนัในตลำดโลกที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะรำคำน ้ำมนัส ำเรจ็รูปที่มีต้นทุนเฉลี่ยเพิม่ขึน้ถึง 4.41 เหรยีญ

สหรฐัฯต่อบำเรล และมปีรมิำณกำรเกบ็ส ำรองน ้ำมนัปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยส ำหรบับริษัทฯ เพิ่มขึ้น 728 ล้ำนบำท ได้มีกำรจดัตัง้บริษัท บีพีพี โฮลดิ้ง จ ำกดั ทุนจด

ทะเบยีน 1,700 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัผลติภณัฑช์วีภำพ และรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่ม

ธุรกจิผลติภณัฑช์วีภำพ และจำกกำรปรบัโครงสรำ้งดงักล่ำว บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหุน้สำมญั รอ้ยละ 70 

ของบรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั และรอ้ยละ 85 ของบรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั ใหแ้ก่ 

บรษิทั บบีพี ีโฮลดิง้ จ ำกดั ดว้ยมูลค่ำรวม 622 ลำ้นบำท นอกจำกนี้บรษิทั BCPE และ BCPI ไดม้กีำรเพิม่ทุน 37 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

45,61446,462

26,722 
11,170 

10,165

10,303

15,534

14,560

9,319
19,287

30 ก.ย. 6031 ธ.ค. 59

เงนิสดและรำยกำร
เทยีบเทำ่เงนิสด
สนิคำ้คงเหลอื

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
อื่น
ทีด่นิ อำคำร และ
อปุกรณ์

107,355 107,355 
101,783 101,783 
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ลำ้นบำท และ 1,100 ลำ้นบำทตำมล ำดบั แต่มกีำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวมจงึท ำใหย้อดเงนิลงทุนใน

บรษิทัย่อยเป็นศนูย ์

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ เพิ่มขึ้น 13,349 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรที่บริษัท บีซีพีจี จ ำกดั 

(มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้เขำ้ซื้อเงนิลงทุนเพิม่ขึน้ในบรษิัท CapAsia ASEAN Wind Holdings 

Cooperatief U.A. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40 ในบรษิัท PetroWind Energy Inc. ซึ่งเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส ์และจำกกำรเขำ้ซือ้เงนิลงทุน ในบรษิทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 

(SEGHPL) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 33.33 ในบริษัท Star Energy Investments Ltd. (SEIL) ที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี และมกีำรรบัรูส้ว่นแบ่งก ำไรจำกโรงไฟฟ้ำดงักล่ำว  

 เงนิลงทุนระยะยำวอื่นเพิม่ขึน้ 2,608 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกบรษิทั BCPI ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เขำ้ซือ้

เงินลงทุนใน LAC เพิ่มขึ้น 42.50 ล้ำนดอลลำร์แคนำดำ หรือประมำณ 1,099.22 ล้ำนบำท มีกำรบันทึกกำร

เปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมสทุธขิองเงนิลงทุนเผื่อขำย (LAC) จ ำนวน 1,684 ลำ้นบำท และบนัทกึกำรแปลงค่ำงบ

กำรเงนิของเงนิลงทุนลดลงจ ำนวน 102 ลำ้นบำท ขณะทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัคนืเงนิลงทุนใน MFC 73 ลำ้นบำท 

 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ลดลงสุทธ ิ848 ล้ำนบำท โดยมกีำรลงทุนหลกัๆ ในเครื่องจกัรอุปกรณ์โรงกลัน่ อุปกรณ์

จ ำหน่ำย และอุปกรณ์ส ำนักงำน 2,194 ลำ้นบำท บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) ลงทุนเพิม่ในงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์146 ล้ำนบำท ซื้อทรพัย์สนิอื่น 616 ล้ำนบำท ขำยสนิทรพัย ์80 ล้ำนบำท 

(ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้ำ Suimei) และผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของบรษิทั NIDO ส่งผลใหมู้ลค่ำสนิทรพัย์

ลดลง 226 ลำ้นบำท โดยมคี่ำเสือ่มรำคำส ำหรบังวด 9 เดอืน 3,498 ลำ้นบำท 

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ลดลง 1,289 ลำ้นบำท โดยเพิม่ขึน้จำกกำรลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่ำใชจ้่ำยส ำรวจและประเมนิค่ำ 

406 ล้ำนบำท แต่ลดลงจำกกำรตัง้ด้อยค่ำของค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจและผลิตแหล่งผลิต Gurita และแหล่งผลติ

บรเิวณ Mid-Galoc จ ำนวน 1,480 ลำ้นบำท ขำดทุนจำกผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 

226 ลำ้นบำท และมคี่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวด 88 ลำ้นบำท ส่วนทีเ่หลอืเป็นกำรซือ้ซอฟแวรแ์ละสทิธเิชื่อมโยงกำร

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 60,280 ลำ้นบำท ลดลง 2,406 ลำ้นบำท โดยรำยกำร
หนี้สนิหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ลดลง 411 ลำ้นบำท เนื่องจำกเงนิกูส้กุลต่ำงประเทศของบรษิทัฯ มกี ำไรจำก

อตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 494 ลำ้นบำท 

 เจ้ำหนี้กำรคำ้ ลดลง 454 ล้ำนบำท โดยหลกัมำจำกเจำ้หนี้กำรค้ำของบรษิทัฯ ลดลง 427 ล้ำนบำท แม้ว่ำปรมิำณ

กำรซือ้ของเดอืนกนัยำยน 2560 จะมำกกว่ำปรมิำณกำรซือ้ในเดอืนธนัวำคม 2559 แต่กำรสัง่ซือ้ในเดอืนกนัยำยนมี

กำรจ่ำยช ำระเงนิภำยในเดอืน สง่ผลใหม้ลูค่ำหนี้ทีค่ำ้งช ำระ ณ สิน้เดอืนกนัยำยนลดลง  

 เจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น ลดลง 1,002 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยลดลง 464 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่เป็น

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยปลำยปี 2559 ทีม่กีำรจ่ำยในเดอืนมกรำคม 2560 ประกอบกบัเจำ้หนี้ค่ำก่อสรำ้งลดลง 322 ลำ้น

บำท และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่นลดลง 191 ลำ้นบำท จำกกำรจ่ำยหนี้สนิส่วนทีเ่หลอืจำกกำรเขำ้ซือ้ธุรกจิ SunEdison 

ในประเทศญีปุ่่ น ของบรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน)  
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 เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) เพิม่ขึน้ 4,791 ลำ้นบำท สว่นใหญ่มำจำกกำรจ่ำย

คืนเงินกู้ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,545 ล้ำนบำท ขณะที่ BCPG และ BBF ได้กู้ยืมเงิน

เพิม่เตมิในระหว่ำงงวดจ ำนวน 9,031 ลำ้นบำท (BCPG: 8,851 ลำ้นบำท และ BBF: 180 ลำ้นบำท)  โดยลดลงจำก

กำรปรบัผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีแ่ขง็ค่ำขึน้ 695 ลำ้นบำท  

 ประมำณกำรหนี้สนิระยะสัน้ ลดลง 502 ลำ้นบำท เนื่องจำก BCPG ไดจ้่ำยช ำระค่ำตอบแทนส่วนทีเ่หลอืตำมสญัญำ

จำกกำรเขำ้ซือ้ธุรกจิจำกกลุ่ม SunEdison  ในประเทศญีปุ่่ นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 47,075 ล้ำนบำท โดยเป็นส่วนของผูถ้อื
หุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ 42,589 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,047 ล้ำนบำท โดยหลกัมำจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 4,393 ล้ำนบำท 
จ่ำยเงนิปันผล 2,822 ล้ำนบำท และองคป์ระกอบอื่นของผู้ถือหุ้น เพิม่ขึน้ 1,435 ล้ำนบำท (จำกผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลง
มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองเงนิลงทุนเผื่อขำย และขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิหน่วยงำนในต่ำงประเทศ) โดยมมีูลค่ำทำง
บญัชต่ีอหุ้น 30.93 บำท 
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ส ำหรบั Q3/2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มเีงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 7,278 ล้ำนบำท มเีงนิสดสุทธิ
ใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 18,396 ล้ำนบำท และมเีงนิสดได้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 1,362 ล้ำนบำท ท ำให้มเีงนิสดและ
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธ ิ9,756 ล้ำนบำท โดยมเีงนิสดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 จ ำนวน 19,287 ล้ำนบำท 
และผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวด  -211 ล้ำนบำท ท ำให้ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2560 มเีงนิสดอยู่จ ำนวน 9,319 ล้ำนบำท โดยรำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรมเป็นด้งนี้ 

 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดกำรไดม้ำ (ใชไ้ป) ของเงนิสดในแต่ละกจิกรรม 

 

 

 

โดยรำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรมเป็นด้งนี้ 

1) เงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 7,278 ล้ำนบำท โดย 
 มกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นเงนิสด 10,039 ล้ำนบำท จำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 4,838 ล้ำนบำท 

บวกค่ำใชจ้่ำยที่ไม่ใช่เงนิสด 4,386 ล้ำนบำท บวกต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 815 ล้ำน
บำท  

 เงนิสดใชไ้ปในสนิทรพัยด์ ำเนินงำน 1,068 ล้ำนบำท เกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงในเงนิสดลดลงจำกสนิคำ้
คงเหลอื 996 ล้ำนบำท และสนิทรพัย์อื่น 332 ล้ำนบำท และเงนิสดเพิม่ขึน้จำกลูกหนี้กำรค้ำเพิม่ขึน้ 232 
ล้ำนบำท และลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 27 ล้ำนบำท  

 เงนิสดใช้ไปในหนี้สนิด ำเนินงำน 1,412 ล้ำนบำท เกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงในเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง 413 
ล้ำนบำท เจ้ำหนี้อื่นลดลง 731 ล้ำนบำท มหีนี้สนิอื่นลดลง 183 ล้ำนบำท และจ่ำยผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน 85 ล้ำนบำท 

 ในระหว่ำงงวดมกีำรจ่ำยภำษีเงนิได้สุทธ ิ282 ล้ำนบำท โดยจ่ำยช ำระภำษีเงนิได้ 1,230 ล้ำนบำท แต่
ได้รบัคนืภำษีเงนิได้จำกกรมสรรพำกร 948 ล้ำนบำท 

 

 

งบกระแสเงินสด    (หน่วย : ล้านบาท) 9M2559 9M2560 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 8,660 7,278 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน        (4,134)      (18,396) 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ         6,729          1,362  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  
     ก่อนผลกระทบอตัราแลกเปล่ียน 

11,255 (9,756) 

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวด (33)        (211) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 11,222        (9,967) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม 7,872 19,287 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 19,094 9,319 

งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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2) เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน 18,396 ล้ำนบำท โดย 
 เงนิสดจำกดอกเบี้ยรบั 85 ล้ำนบำท เงนิปันผลรบัจำกบรษิัทร่วม 22 ล้ำนบำท 
 เงนิสดรบัจำกเงนิคนืจำกกำรขำยกองทุนเปิด MFC 78 ล้ำนบำท 
 เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อเงนิลงทุนใน Lithium Americas Corp. “LAC” 1,099  ล้ำนบำท 
 เงนิสดจ่ำยจำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม และร่วมค้ำ 13,394 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ จ่ำยซื้อเงนิลงทุนใน

บรษิัท บงกช มำรนี เซอร์วสิ จ ำกดั 29 ล้ำนบำท ขณะที่บรษิัท บซีพีจีี จ ำกดั (มหำชน) จ่ำยซื้อเงนิลงทุน 
925 ล้ำนบำท ในบรษิัท CapAsia ASEAN Wind Holdings Cooperatief U.A. ซึ่งถือหุ ้นร้อยละ 40 ใน
บรษิัท PetroWind Energy Inc. ซึ่งเป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส์ 
และกำรเขำ้ซือ้เงนิลงทุนมูลค่ำ 11,956 ล้ำนบำท ในบรษิัท Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
(SEGHPL) ซึ่งถือหุ ้นร้อยละ 33.33 ในบรษิัท Star Energy Investments Ltd. (SEIL) ซึ่งเป็นบรษิัทที่
ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพในประเทศอนิโดนีเซยี  นอกจำกนี้ยงัมกีำรจ่ำยช ำระ
กำร ค่ำตอบแทนส่วนที่เหลอืเพื่อปลดภำระผูกพนัทัง้หมดที่กลุ่มบรษิัทมต่ีอกลุ่ม SunEdison ส ำหรบักำร
เขำ้ซื้อธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่ น 487 ล้ำนบำท 

 เงนิสดจ่ำยส ำหรบักำรลงทุนในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 3,198 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนใน
เครื่องจกัร อุปกรณ์โรงกลัน่ อุปกรณ์จ ำหน่ำย และอุปกรณ์ส ำนักงำน 2,194 ล้ำนบำท และงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 146 ล้ำนบำท และซื้อสนิทรพัย์อื่น 616 ล้ำนบำท  

 เงนิสดรบัจำกกำรขำยที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 500 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ Suimei ในประเทศญี่ปุ่ น ของบรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 เงนิสดจ่ำยเพื่อสทิธกิำรเช่ำในสถำนีบรกิำรน ้ำมนั 344 ล้ำนบำท  
 เงนิสดจ่ำยซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเพิม่ขึน้ 545 ล ้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจและ

ประเมนิค่ำ 
 

3) เงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 1,362 ล้ำนบำท โดย 
 เงนิสดจ่ำยต้นทุนทำงกำรเงนิ 900 ล้ำนบำท 
 เงนิสดจ่ำยเงนิปันผล 3,222 ล้ำนบำท เป็นส่วนของบรษิทัฯ 2,822 ล้ำนบำท และเป็นกำรจ่ำยปันผล

ให้แก่ผูถ้อืหุน้นอกกลุ่มของ บรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน)  และบรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั 400 
ล้ำนบำท 

 เงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวของ บรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน)  เพิม่ขึน้ 8,851 ล้ำนบำท (ซึ่งเป็น
เงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบำท 2,400 ล้ำนบำท สกุลเยนญี่ปุ่ น 7,896 ล้ำนเยน และสกุลเหรยีญสหรฐัฯ 10 ล้ำน
เหรยีญสหรฐัฯ) 

 เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,440 ล้ำนบำท (เป็นของบรษิัทฯ, บรษิัท บซีพีจี ี
จ ำกดั (มหำชน), บรษิัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั และบรษิัท บำงจำก ไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) 
จ ำกดั) 

 เงนิสดจ่ำยคนืหุ้นกู้ในส่วนของบรษิัทฯ 2,000 ล้ำนบำท 
 เงนิสดจ่ำยซื้อหุ้นส่วนที่เหลอืของบรษิัท Nido จำกผู้ถือหุ้นรำยย่อย 35 ล้ำนบำท 
 เงนิสดรบัจำกหุ้นทุนออกให้ตำมสทิธ ิ25 ล้ำนบำท ของบรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
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อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (งบการเงินรวม) 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (%) Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 

 

9M2559 9M2560 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
(Gross Margin) 

7.92% 5.52% 9.12% 7.79% 7.91% 

อตัรำสว่น EBITDA ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
(EBITDA Margin) 

7.63% 5.87% 9.18% 7.97% 8.08% 

อตัรำสว่นก ำไรสุทธ ิต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
(Net Profit Margin) 

3.07% 2.67% 3.83% 3.58% 3.85% 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1/ (ROE) 10.10% 13.21% 13.09%   

อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) 6.22% 8.27% 7.09%   

 
1/ ก ำไรสุทธแิละสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะส่วนของบรษิทั 

 

  30 ก.ย. 59 31 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)       

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (Current Ratio) 2.80 1.92 1.61 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ (Quick Ratio) 1.94 1.29 0.90 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)       

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD to Equity) 0.91 0.80 0.94 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net IBD to Equity) 0.45 0.45 0.70 

  Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) 1.60 3.86 3.83 
 

2/ กำรค ำนวน DSCR ไมร่วมรำยกำรจำ่ยช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) 
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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)  = (สนิทรพัยห์มุนเวยีน – สนิคำ้คงเหลอื) / หนี้สนิหมุนเวยีน 

(Quick Ratio) 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (เท่ำ)  = EBITDA/ (ช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำว + ตน้ทุนทำงกำรเงนิ) 

(DSCR) 

 อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้  =   หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้/ สว่นของผูถ้อืหุน้   

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

ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) (Net IBD to Equity)  - เงนิลงทุนชัว่ครำว) / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
หมำยเหต:ุ 

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 ้+ หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี)) 

 

 

 



26 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560  บริษทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        | 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายส่ิงแวดล้อม (Environment Management Accounting : EMA) Q3/2559 Q3/2560 ∆ 

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

20,753 21,774      1,020  

ค่าใช้จ่ายวตัถดิุบท่ีไม่ติดไปกบัผลิตภณัฑ ์(Material Costs of Non-Product Outputs)  
ไดแ้ก่ น ้ำมนัทีไ่มไ่ดคุ้ณภำพ น ้ำทิง้ สำรเคมทีีใ่ชเ้กนิจ ำเป็น และส่วนผสมอืน่ทีเ่กนิจ ำเป็น 

15.74 29.46 13.72 

ค่าใช้จ่ายเพ่ืออปุกรณ์ควบคมุมลพิษ (Waste and Emission Control Costs) ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยบ ำบดัหรอื
ก ำจดัของเสยี รวมถงึค่ำบ ำรุงรกัษำ และค่ำเสือ่มของอุปกรณ์ดำ้นสิง่แวดลอ้มต่ำงๆ 

81.79 67.12 -14.67 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัส่ิงแวดล้อม (Prevention and Other Environmental  Management Costs)  
ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยกำรตดิตำม ป้องกนั ดำ้นสิง่แวดลอ้มต่ำงๆ 

9.50 2.30 -7.20 

ค่าใช้จ่ายรวม 20,860 21,872        1,012  

ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน าของเสียมาใช้ใหม่ (Benefit from by-product and waste 
recycling ) ไดแ้ก่ รำยไดข้องกำรใชป้ระโยชน์จำกของเสยี (เครือ่งหมำยลบหมำยถงึรำยได)้ 

     (4.53)      (3.13)      (1.40) 

 
 

  
 ใน Q3/2560 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิง่แวดล้อมโดยรวมเพิม่ขึน้จำก Q3/2559 1,013 ล้ำนบำท (+5% YoY) สำเหตุหลกัมำจำก
ค่ำใชจ้่ำยวตัถุดบิทีต่ดิไปกบัผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ 1,020 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 
10 อย่ำงไรก็ตำมก ำลงักำรผลิตเฉลี่ยลดลงจำก 115.59 พันบำร์เรล/วนั ในปี 2559 เป็น 110.03 พันบำร์เรล/วนัในปี 2560 
นอกจำกนี้ค่ำใชจ้่ำยวตัถุดบิทีไ่ม่ตดิไปกบัผลติภณัฑท์ีเ่พิม่ขึ้น 13.72 ลำ้นบำท ตำมปรมิำณน ้ำมนัทีไ่ม่ไดคุ้ณภำพทีเ่พิม่ขึน้ซึง่มี
มลูค่ำ 13.46 ลำ้นบำท ขณะทีค่่ำใชจ้่ำยเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพษิและค่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกนัสิง่แวดลอ้ม ลดลง 21.87 ลำ้นบำท 
(-24% YoY) ส่วนใหญ่มำจำกค่ำก ำจดัของเสยี ค่ำใชจ้่ำยกำรตดิตำมและตรวจวดั และค่ำบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์ดำ้นสิง่แวดลอ้ม ที่
ลดลง 7.27 ลำ้นบำท 7.44 ลำ้นบำท และ 5.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ประโยชน์ของผลผลติพลอยไดแ้ละกำรน ำของเสยีมำใชใ้หม่ลดลง 1.40 ลำ้นบำท (+31% YoY) เน่ืองจำกปรมิำณเศษ
เหลก็และอลมูเินียมทีเ่หลอืใชแ้ละสำมำรถจ ำหน่ำยได ้ลดลงคดิเป็นมลูค่ำ 0.86 ลำ้นบำท สว่นกลเีซอรนี และก ำมะถนัเหลวลดลง 
0.03 ลำ้นบำท และ 0.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

คณุภาพอากาศจากปล่องต่างๆ ของโรงกลัน่ 
เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวงัดำ้นสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศจำกปล่องต่ำงๆ ของโรงกลัน่เป็นประจ ำ 

ซึง่จะเหน็ไดว้่ำ มคี่ำมลสำรต่ำงๆ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง ออกไซดข์องไนโตรเจน และก๊ำซซลัเฟอรไ์ดออกไซดด์กีว่ำมำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศทีย่อมใหป้ล่อยจำกปล่องของกระทรวงอุตสำหกรรม 

การบญัชีเพ่ือส่ิงแวดล้อมและสงัคม  
 

บรษิัทฯ ได้จดัท ำบญัชคี่ำใชจ้่ำยด้ำนสิง่แวดล้อม เพื่อเผยแพร่ผ่ำนรำยงำนกำร
พฒันำทีย่งัยนืตัง้แต่ปี 2548  โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิกำรน ำไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ภำยใน
องคก์รต่ำงๆเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ กำรจดัท ำบญัชดีำ้นสิง่แวดลอ้มนี้ จะช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มลูที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และเกดิประโยชน์ใชใ้นเชงิกำรบรหิำรงำนดำ้นสิง่แวดล้อม กำรจดักำร
ดำ้นทรพัยำกร ควบคู่กบักำรบรหิำรกำรเงนิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  

ปัจจุบนับรษิทัฯ จดัท ำรำยงำนบญัชเีพื่อสิง่แวดลอ้มครอบคลุมหน่วยงำน โรงกลัน่ 
ศนูยจ์่ำยน ้ำมนับำงจำก และบำงปะอนิ   

 หน่วย: ลำ้นบำท 


