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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส ำหรบัไตรมำส 3 และ 9 เดอืนปี 2561 
 

 หนว่ย 
ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน 

YoY 

3/2561 3/2560 2/2561 YoY QoQ 2561 2560 

ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น ลำ้นบำรเ์รล 18.68  18.48  19.10 1% (2%) 56.96 46.49 23% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย [1] ลำ้นบำท 73,819 56,724 70,902 30% 4% 210,815 151,211 39% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ[2] ลำ้นบำท 68,831 52,355 65,367 31% 5% 194,686 139,151 40% 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม ลำ้นบำท 7,667 9,331 8,493 (18%) (10%) 24,729 23,333 6% 

รำคำตลำด (Market GIM)  USD/bbl[3] 12.37 15.05 13.86 (18%) (11%) 13.44 14.57 (8%) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำง ลำ้นบำท 8,738 9,974 10,708 (12%) (18%) 28,219 23,773 19% 

บัญช ี(Accounting GIM) USD/bbl 14.10 16.09 17.47 (12%) (19%) 15.34 14.85 3% 

EBITDA ลำ้นบำท 5,258 6,635 7,162 (21%) (27%) 17,809 13,890 28% 

ก ำไรสทุธ ิ ลำ้นบำท 2,560 3,248 4,050 (21%) (37%) 9,362 6,841 37% 

     

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

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจผุลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรทำ่เรอื และอืน่ๆ 

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

  (3) ธรุกจิไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 

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

 

ไตรมำส 3/2561 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 2/2561 : ในไตรมำส 3/2561 ปรมิำณกำรกลั่นน ้ำมัน

รวมอยู่ที ่18.68 ลำ้นบำรเ์รล หรอื 203 พันบำรเ์รลตอ่วัน ลดลงรอ้ยละ 2 เทยีบกับไตรมำส 2/2561 จำกกำรหยุด

ตำมแผนของหน่วยผลติ Hyvahl ของโครงกำร UHV เพือ่เปลีย่น Catalyst ทีค่รบก ำหนดกำรใชง้ำนครบ 2 ปี และ

หน่วยผลติ RDCC เตรียมกำรตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler ประมำณ 1 เดอืน บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ

68,831 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 สว่นใหญเ่ป็นผลจำกรำคำขำยปรับตวัเพิม่ขึน้ตำมรำคำน ้ำมันดบิ ทัง้นี ้บรษัิทฯ มี

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) อยู่ที ่7,667 ลำ้นบำท (12.37 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) 

ลดลงรอ้ยละ 10 โดยมสีำเหตุจำกกำรหยุดกำรผลติของหน่วยผลติ Hyvahl และ RDCC ดังกล่ำวขำ้งตน้ รวมทัง้

ส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์กับรำคำวัตถุดบิ

ป รับตั วลดลง  แม ว้่ ำ  crude premium 

ปรับตัวลดลงเมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมำส

กอ่น 

บริษัทฯ มีก ำไรจำกสต๊อคน ้ำมัน

สทุธริวม 1,070 ลำ้นบำท (1.73 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) เป็นผลจำกรำคำ

น ้ ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ท ำใหม้ีก ำไร

ขั ้ น ต ้น จ ำ ก ก ำ ร ผ ลิ ต ท ำ ง บั ญ ชี  

(Accounting GIM)  8 , 7 38  ล ำ้ นบำท 

ไตรมาส 2/2561

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิ

สทุธ ิ
ไตรมาส 3/2561

68,831 65,367 

71% 

ปิโตรเลยีม 

28% 

ปิโตรเคม ี

1% 

ไฟฟ้ำและ

สำธำรณูปโภค 

70% 

ปิโตรเลยีม 

29% 

ปิโตรเคม ี

1% 

ไฟฟ้ำและ

สำธำรณูปโภค 

หน่วย : ลำ้นบำท 

 เพิม่ข ึน้ 

5% 
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(14.10 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) ลดลงรอ้ยละ 18 คำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำน (OPEX) ลดลง 117 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย

ละ 3 สว่นใหญ่ลดลงจำกคำ่ซ่อมบ ำรุงและคำ่ใชจ้่ำยพนักงำน สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษี และค่ำ

เสือ่มรำคำ (EBITDA) อยู่ที ่5,258 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 27 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสุทธมิีจ ำนวน 500 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้ 63 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 สว่นใหญเ่ป็นผลจำกกำรบนัทกึก ำไรจำกกำรท ำอนุพันธท์ำงกำรเงนิลดลง

เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน 33 ลำ้นบำท บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 57 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 130 ลำ้นบำท 

จำกค่ำเงนิบำททีแ่ข็งค่ำขึน้ และมคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลมีจ ำนวน 395 ลำ้นบำท ลดลง 400 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกก ำไรทีไ่ดรั้บยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจำกกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) เพิม่ขึน้ ประกอบ

กับก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลง สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3/2561 มกี ำไรสทุธ ิ2,560 ลำ้นบำท 

ลดลง 1,490 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 37 จำกไตรมำสทีผ่ำ่นมำ 

 

ไตรมำส 3/2561 เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 3/2560 : เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 ซึง่มปีรมิำณ

น ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่น 18.48 ลำ้นบำเรลล ์ปรมิำณน ้ำมันดบิน ำเขำ้กลั่นในไตรมำส 3/2561 เพิม่ขึน้ 0.2 ลำ้นบำรเ์รล 

บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธเิพิม่ขึน้ 16,476 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 เนือ่งจำกรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 27 และปรมิำณขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 โดยมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) ลดลง 

1,664 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 18 เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑท์ีป่รับตัวลดลง ขณะทีก่ ำไรจำกสต๊อค

น ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 428 ลำ้นบำท สง่ผลใหม้กี ำไรจำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) ลดลง 1,236 ลำ้น

บำท หรอืลดลงรอ้ยละ 12 บรษัิทฯ มกี ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ (EBITDA) ลดลง 1,377 ลำ้นบำท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 21 ขณะทีต่น้ทนุทำงกำรเงนิลดลง 210 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นมีกำร

บันทกึรับรูผ้ลขำดทนุจำกสัญญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอัตรำดอกเบีย้ (CCS/IRS) จ ำนวน 231 ลำ้นบำท และมี

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลลดลง 451 ลำ้นบำท เนือ่งจำกก ำไรทีไ่ดรั้บยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจำกกจิกำรที่

ไดรั้บกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) เพิม่ขึน้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรสทุธลิดลง 688 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 21 

 

งวด 9 เดอืนปี 2561 เปรยีบเทยีบกบังวด 9 เดอืนปี 2560: ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนงวด 9 เดอืน ปี 

2561 ปรมิำณกำรกลั่นน ้ำมันรวมอยู่ที ่56.96 ลำ้นบำรเ์รล หรอื 209 พันบำรเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 เมือ่เทยีบ

กับงวดเดยีวกันของปีกอ่น บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ194,686 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 จำกรำคำขำย

เฉลีย่ปรับเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19 ตำมรำคำน ้ำมันดบิที่ปรับเพิ่มขึน้ และปริมำณขำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 21 เนื่องจำกใน 

ไตรมำส 1/2560 โรงงำนหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผน (Major Turnaround) ประมำณ 1 เดอืน บรษัิทฯ มกี ำไร

ขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) 24,729 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,396 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 

มกี ำไรจำกสต๊อคน ้ำมันสทุธริวม 3,490 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,050 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี ำไรก่อนดอกเบีย้ 

ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ (EBITDA) 17,809 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,919 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 ในขณะทีม่คีำ่

เสือ่มรำคำเพิม่ขึน้ 1,094 ลำ้นบำท เนื่องจำกโครงกำรปรับปรุงและขยำยงำนแลว้เสร็จท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำน

ส ำหรับ 9 เดอืนปี 2561 มกี ำไรสทุธ ิ9,362 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,521 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37   
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ผลกำรด ำเนนิงำนและฐำนะกำรเงนิ 

1. ผลกำรด ำเนนิงำน 

1.1. กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีม 

1.1.1 สถำนกำรณต์ลำดปิโตรเลยีม 

สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันดบิในไตรมำส 3/2561 รำคำน ้ำมันดบิดูไบปรับตัวอยู่ในกรอบ 69.61 – 80.45 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล รำคำเฉลีย่ทัง้ไตรมำสอยู่ที ่74.28 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ปรับเพิม่ขึน้ 2.19 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกไตรมำส 2/2561 โดยรำคำเพิม่ขึน้ไปถงึระดับสงูสดุที ่80.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ในชว่งปลำยเดอืนกันยำยน รำคำน ้ำมันยังคงทรงตวัในระดับสงูอย่ำงตอ่เนื่องจำกควำมกังวลตอ่อปุทำนน ้ำมันตงึตวั 

หลังปรมิำณกำรสง่ออกน ้ำมันดบิของอหิร่ำนลดลงเนื่องจำกมำตรกำรคว ่ำบำตรของสหรัฐฯ ทีจ่ะเริม่มผีลตัง้แต่ 4 

พ.ย. 2561 และกำรผลติน ้ำมันดบิของเวเนซุเอลำที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกปัญหำเศรษฐกจิภำยในประเทศ 

ประกอบกับปรมิำณกำรผลติน ้ำมันดบิของสหรัฐฯเพิม่ขึน้นอ้ยกวำ่ทีค่ำดกำรณ์ เนือ่งจำกขอ้จ ำกดักำรขนสง่น ้ำมันดบิ

ทำงท่อ เป็นปัจจัยชว่ยสนับสนุนรำคำ อย่ำงไรก็ตำม ควำมกังวลต่อเศรษฐกจิโลกจำกสงครำมกำรคำ้ระลอกใหม่

และวกิฤตกำรเงนิของประเทศก ำลงัพัฒนำ อำจสง่ผลกระทบใหค้วำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันลดลง  

         แนวโนม้รำคำน ้ำมันดบิในไตรมำส 

4/2561 คำดว่ำจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 

80 - 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนจำกมำตรกำรคว ่ำบำตร

อหิร่ำนของสหรัฐฯ ทีห่ำ้มประเทศตำ่งๆ ซือ้

ขำยปิโตรเลยีมกับอหิร่ำน สง่ผลใหห้ลำย

ประเทศทยอยลดกำรน ำเขำ้น ้ำมันดบิจำก

อิหร่ำน โดยเฉพำะญี่ปุ่ น เกำหลีใตแ้ละ

ยุโรป โดยคำดว่ำกำรสง่ออกน ้ำมันดบิของ

อหิร่ำนจะลดลงประมำณ 1.0 – 1.5 ลำ้น

บำร์เรลต่อวัน นอกจำกนี้ปริมำณกำรผลติ

น ้ำมันดบิของเวเนซเุอลำทีจ่ะลดลงมำอยู่ทีป่ระมำณ 1 ลำ้นบำรเ์รลตอ่วันในเดอืนธันวำคม 2561 จำกกำรลงทนุใน

ภำคพลงังำนทีล่ดลงเนื่องจำกวกิฤตเิศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ ถงึแมว้ำ่ผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุม่โอเปกประกำศเพิม่ก ำลัง

กำรผลติน ้ำมันดบิเพื่อชดเชยอุปทำนทีห่ำยไปดังกล่ำว แตก่ ำลังกำรผลติสว่นเกนิทีอ่ยู่ในระดับต ำ่ท ำใหเ้กดิควำม

กังวลต่ออุปทำนในตลำดน ้ำมันทีม่ีจ ำกัด อย่ำงไรก็ตำม ควำมกังวลต่อสงครำมกำรคำ้และวกิฤตค่ำเงนิของกลุ่ม

ประเทศก ำลังพัฒนำอำจสง่ผลต่อควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันโลก โดยสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ และจนีทวคีวำม

รุนแรงขึน้ หลงันำยโดนัลด ์ทรัมป์ ประกำศเมือ่วนัที ่7 กนัยำยน ทีผ่ำ่นมำ ย ้ำถงึแผนกำรตัง้ก ำแพงภำษีรอบทีส่ ีเ่ป็น

มูลคำ่กวำ่ 2.67 แสนลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่เตมิจำก 2 แสนลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ ในรอบทีส่ำม อกีทัง้กลุม่ประเทศ

ก ำลังพัฒนำ อำท ิตรุก ีอำรเ์จนตนิำ และอนิโดนีเซยี ประสบปัญหำคำ่เงนิทีอ่อ่นคำ่ลงอย่ำงมำก สง่ผลใหภ้ำระหนี้

สกลุเงนิตำ่งประเทศสงูขึน้ ท ำใหเ้กดิควำมกังวลต่อเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศก ำลังพัฒนำทีอ่ำจชะลอตัวลง ซึง่

อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมัน 
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หน่วย : เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บารเ์รล
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 1.1.2 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ 

ปิโตรเลยีม 

ไตรมำส   เปลีย่นแปลง   สะสม 9 เดอืน   

YoY 

3/2561 3/2560 2/2561   YoY QoQ   2561 2560  

น ำ้มนัดบิน ำเขำ้กล ัน่        

 ลำ้นบำรเ์รล 18.68 18.48 19.10  1% (2%)  56.96 46.49  23% 

 พนับำรเ์รลตอ่วนั 203 201 210  1% (3%)  209 170  23% 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ          

 โรงกลัน่น ้ำมนั 94% 93% 98%  1% (4%)  97% 79%  18% 

 โรงงำน RDCC 75% 95% 104%  (20%) (29%)  95% 72%  23% 

 โรงน ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 82% 87% 84%  (5%) (2%)  85% 73%  12% 

  

ปรมิำณกำรกลัน่รวมในไตรมำส 3/2561 อยูท่ี ่18.68 

ลำ้นบำรเ์รล คดิเป็น 203 พันบำรเ์รลตอ่วัน โดยมอีัตรำกำรใช ้

ก ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 94 ในขณะทีไ่ตรมำส 2/2561 มี

ปรมิำณกำรกลั่นอยู่ที ่210 พันบำรเ์รลตอ่วัน คดิเป็นอัตรำกำร

ใชก้ ำลังกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 98 ลดลงรอ้ยละ 4 เนื่องจำก

หน่วยผลติ HYVAHL ของโครงกำร UHV หยุดกำรผลติตำม

แผนเพื่อเปลีย่น Catalyst ทีค่รบก ำหนดกำรใชง้ำนครบ 2 ปี

และหน่วยผลติ RDCC เพื่อเตรียมกำรตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler ประมำณ 1 เดอืน และเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ไตรมำส 3/2560 ทีม่ีปริมำณกำรกลั่นอยู่ที ่201 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 ท ำใหใ้นไตรมำส 3/2561 

โรงงำน RDCC มอีัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 75 เทยีบกับไตรมำส 2/2561 ทีม่กี ำลังกำรผลติเฉลีย่อยูท่ี่

รอ้ยละ 104 ลดลงรอ้ยละ 29 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 ทีม่กี ำลังกำรผลติเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 95 ลดลง 

รอ้ยละ 20  

 ส ำหรับโรงงำนผลติน ้ำมันหล่อลืน่พืน้ฐำนในไตรมำส 3/2561 มอีัตรำกำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 82 เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2561 ทีม่อีตัรำกำรผลติรอ้ยละ 84 ลดลงรอ้ยละ 2 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 ทีม่กี ำลงักำรผลติ

เฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 87 ลดลงรอ้ยละ 5 เนือ่งจำกในไตรมำส 3/2561 หน่วยแยกผลติภัณฑย์ำงมะตอย (Deasphalting 

Unit: DAU) หยดุซอ่มบ ำรุงตำมแผน เพือ่ตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิำพของหน่วยผลติ 

 

 

  

 

ในไตรมำส 3/2561 ปรมิำณกำรกลัน่รวมที ่ 

18.68 ลำ้นบำรเ์รล (203 KBD) คดิเป็นอัตรำ 

กำรใชก้ ำลงักำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 94 ลดลง 

รอ้ยละ 4 เนือ่งจำกหน่วยผลติ Hyvahl และ 

RDCC หยดุกำรผลติตำมแผน 
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 1.1.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (ลำ้นบำรเ์รล) 
 

มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส สะสม 9 เดอืน 
 

ไตรมำส สะสม 9 เดอืน 

3/2561 3/2560 2/2561 2561 2560 
 

3/2561 3/2560 2/2561 2561 2560 

น ้ำมันเชือ้เพลงิ 15.29 14.25 15.03 45.39 37.34 
 

43,998 31,053 41,246 122,800 82,772 

น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 1.69 1.82 1.78 5.26 4.64 
 

4,915 4,327 4,688 14,248 11,706 

รวม 16.98 16.07 16.81 50.65 41.98 
 

48,913 35,380 45,934 137,048 94,478 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธขิองกลุ่มปิโตรเลยีมในไตรมำส 

3/2561 มจี ำนวน 48,913 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,979 ลำ้นบำท หรือ 

รอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 โดยมสีำเหตุหลักมำจำก

รำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิ และปรมิำณขำยปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 โดยปรมิำณขำยที่

เพิม่ขึน้สว่นใหญม่ำจำกกลุม่แนฟทำ 

เมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2560 รำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธิ

เพิม่ขึน้ 13,533 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 38 โดยมสีำเหตมุำจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32 

ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีเ่พิม่ขึน้ และปรมิำณกำรขำยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 โดยปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มำ

จำกน ้ำมันเบนซนิจำกโครงกำร Gasoline Maximization และน ้ำมันเตำ 

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 กลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธ ิ137,048 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

42,570 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 45 เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลักจำกรำคำเฉลีย่ของผลติภัณฑ์

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 ตำมรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับเพิม่ขึน้ และปรมิำณขำยเพิม่ขึน้จำก 41.98 ลำ้นบำร์เรล เป็น 50.65 

ลำ้นบำรเ์รล หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 เนื่องจำกบรษัิทฯ ปิดซอ่มบ ำรุงใหญ่ตำมแผนในไตรมำส 1/2560 โดยปรมิำณ

ขำยทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มำจำกน ้ำมันดเีซล น ้ำมันเบนซนิจำกโครงกำร Gasoline Maximization ซึง่เริม่ด ำเนินกำร

เชงิพำณชิยต์ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิำยน 2560 

1.1.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส  สะสม 9 เดอืน 

3/2561 3/2560 2/2561 2561 2560 

Local Export Local Export Local Export Local Export Local Export 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 55% 45% 56% 44% 60% 40% 
 

60% 40% 60% 40% 

น ้ำมนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 41% 59% 38% 62% 38% 62% 41% 59% 50% 50% 

 รวม 54% 46% 54% 46% 58% 42% 58% 42% 59% 41% 

 

 

ไตรมำส 3/2561 รำยไดจ้ำกกำรขำย

สทุธขิองกลุม่ปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนื่องจำกรำคำ

เฉลีย่ของผลติภัณฑแ์ละปรมิำณ 

ขำยเพิม่ขึน้
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 สัดส่วนกำรขำยผลติภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียมส ำหรับไตรมำส 3/2561 มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศและ

สง่ออกในอัตรำรอ้ยละ 54:46 โดยสดัสว่นกำรขำยสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 โดยสว่น

ใหญเ่พิม่ขึน้จำกผลติภัณฑน์ ้ำมันดเีซล และผลติภัณฑแ์นฟทำจำกกลุม่น ้ำมันเชือ้เพลงิ ขณะทีผ่ลติภัณฑย์ำงมะตอย

จำกกลุม่น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน มกีำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้ 

 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกเทยีบเทำ่กัน ในอัตรำรอ้ยละ 54:46 

โดยสัดสว่นกำรขำยสง่ออก สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑด์เีซลและน ้ำมันเตำจำกกลุ่มน ้ำมันเชือ้เพลงิ ขณะที่

สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ในกลุม่น ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

 ทัง้นี้ กำรขำยสง่ออกในไตรมำส 3/2561 สว่นใหญ่เป็นกำรขำยไปยังประเทศสงิคโปร ์ประเทศมำเลเซยี 

และประเทศกมัพูชำ ตำมล ำดบั 

 เมือ่เทยีบกบังวด 9 เดอืน ปี 2560 สดัสว่นกำรขำยในประเทศและสง่ออกในอตัรำรอ้ยละ 58:42 ตำมล ำดับ 

โดยสดัสว่นกำรขำยสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 สว่นใหญจ่ำกผลติภัณฑย์ำงมะตอยและแนฟทำ ขณะทีน่ ้ำมันดเีซลและ

น ้ำมันเบนซนิมสีดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้ 

 1.1.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและวตัถุดบิ 

รำคำเฉลีย่ 

ไตรมำส เปลีย่นแปลง สะสม 9 เดอืน  

YoY 

3/2561 3/2560 2/2561 YoY QoQ 2561 2560 

 น ้ำมนัดบิดไูบ (USD/bbl) 74.28 50.49 72.09 47% 3% 70.09 51.12 37% 

          

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (USD/bbl)         

 แนฟทำ – น ้ำมนัดบิดไูบ (1.3) (0.2) (1.4) n.a. 7% (1.1) (0.1) n.a. 

 ULG95 - น ้ำมนัดบิดไูบ 11.6 16.1 12.1 (28%) (4%) 12.5 15.0 (17%) 

 Gas Oil 0.05%S - น ้ำมนัดบิดไูบ 14.4 13.9 14.6 4% (1%) 14.6 12.4 18% 

 FO 180 3.5%S - น ้ำมนัดบิดไูบ (2.5) (1.4) (4.4) (79%) 43% (4.0) (2.1) (90%) 

          

น ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน (USD/MT)         

 500SN - FO 180 3.5%S 417 528 481 (21%) (13%) 470 512 (8%) 

 150BS - FO 180 3.5%S 471 579 544 (19%) (13%) 534 624 (14%) 

 Asphalt - FO 180 3.5%S (41) (28) (68) (46%) 40% (55) (26) (112%) 

 

 Naphtha Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำแนฟทำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 3/2561 อยู่ที ่ 

-1.3 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 อยู่ที ่ -1.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 

เนือ่งจำกรำคำ LPG ยังคงอยูใ่นระดบัสงู ท ำใหผู้ผ้ลติปิโตรเคมเีลอืกใชแ้นฟทำเป็นวัตถดุบิเพิม่ขึน้ 
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 ULG95 Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมันเบนซนิ (ULG95) กับรำคำน ้ำมันดบิดูไบอยู่ที ่11.6

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 ลดลงรอ้ยละ 4 จำกควำมตอ้งกำรคอ่นขำ้งชะลอตัว เนือ่งจำก

สิน้สดุฤดูกำลกำรท่องเทีย่ว/ขับขีข่องสหรัฐฯ และเริม่เขำ้สูช่ว่งหนำ้มรสมุ ท ำใหป้รมิำณน ้ำมันเบนซนิคงคลังใน

สหรัฐฯ และยุโรปยังอยู่ในระดับสงู อกีทัง้ปรมิำณกำรสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกประเทศจนี และเกำหลใีต ้

กดดนัรำคำ 

 Gas Oil Spread ทรงตวั สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันดเีซล (Gasoil 0.05%S) กับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่

14.4 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 สว่นตำ่งรำคำทรงตวั เนือ่งจำกปรมิำณกำรสง่ออกทีป่รับ

เพิม่ขึน้ของโรงกลั่นจำกประเทศจนีทีก่ลับมำผลติตำมปกต ิหลังจำกเสร็จสิน้กำรซ่อมบ ำรุงโรงกลั่นในปลำยไตร

มำส 2/2561 ขณะทีย่ังมคีวำมตอ้งกำรในภูมภิำคเอเชยีเหนือและออสเตรเลยี รวมทัง้จำกประเทศแอฟรกิำใตช้่วย

สนับสนุนรำคำ 

 Fuel Oil Spared เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำน ้ำมันเตำกับรำคำน ้ำมันดบิดไูบอยู่ที ่-2.5 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่บำรเ์รล เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 ปรับตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 เนือ่งจำกควำมตอ้งกำรปรับเพิม่ขึน้จำกประเทศแถบ

ยุโรปและอำ่วเปอรเ์ซยี สง่ผลใหส้นิคำ้คงคลังทีส่งิคโ์ปร์ปรับลดลง อกีทัง้ปรมิำณกำรสง่ออกน ้ำมันเตำจำกอหิร่ำน

ปรับลดลงตอ่เนือ่งจำกมำตรกำรคว ำ่บำตรของสหรัฐฯ ชว่ยพยงุรำคำ 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่น ำ้มนัหลอ่ลืน่กบัรำคำน ำ้มนัเตำ  

 500 SN Spread ลดลง สว่นต่ำงรำคำกลุ่มผลติภัณฑน์ ้ำมันหล่อลืน่ (Lube Base : 500 SN) 

กบัรำคำน ้ำมันเตำอยู่ที ่417 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 ลดลงรอ้ยละ 13 เนือ่งจำกกำรน ำเขำ้

ของประเทศจนีชะลอตัวลง สำเหตจุำกคำ่เงนิหยวนทีอ่อ่นตัวลงมำก เมือ่เทยีบกับคำ่เงนิเหรยีญสหรัฐฯ ท ำใหร้ำคำ

สนิคำ้ทีน่ ำเขำ้เพือ่ขำยในประเทศจนีมรีำคำสงูกวำ่รำคำสนิคำ้ในประเทศ กดดนัใหผู้ผ้ลติปรับลดรำคำสนิคำ้ 

 Asphalt Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำยำงมะตอยกับรำคำน ้ำมันเตำอยู่ที ่-41 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่ตนั เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 เนือ่งจำกอปุทำนทีต่งึตัวจำกกำรทีผู่ผ้ลติยำงมะตอยเปลีย่นไป

ผลติน ้ำมันเตำซึง่ไดร้ำคำสงูกวำ่แทนกำรผลติยำงมะตอย ประกอบกบัในชว่งปลำยไตรมำส โรงกลัน่ Kemaman ใน

มำเลเซยีเกดิอบุตัเิหตไุฟไหม ้ท ำใหอ้ปุทำนในภมูภิำคลดลง 

1.1.6 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรกล ัน่ (Gross Refinery Margin) 

 

 

 
1,776 2,385 2,084  5,951 4,490 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

905 1,277 1,100  3,175 3,681 
น ำ้มนัหลอ่ลืน่
พืน้ฐำน 

2,681 3,662 3,184  9,126 8,171 Market GRM 

       
 

 
2.86 3.85 3.40  3.24 2.80 น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

1.46 2.06 1.80  1.72 2.30 
น ำ้มนัหลอ่ลืน่
พืน้ฐำน 

4.32 5.91 5.20  4.96 5.10 Market GRM 
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หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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 ส ำหรับไตรมำส 3/2561 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่น

ตำมรำคำตลำด (Market GRM) อยู่ที ่2,681 ลำ้นบำท หรือ 

4.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 503 ลำ้นบำท หรือ 

0.88 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 

และลดลง 981 ลำ้นบำท หรอื 1.59 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

เมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2560 เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำ

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรับตัวลดลง และหน่วยผลติ 

Hyvahl หยุดกำรผลิตเพื่อเปลี่ยน Catalyst และหน่วยผลิต 

RDCC หยุดเพื่อเตรียมกำรตดิตัง้ระบบ Catalyst Cooler ตำม

แผน แมว้ำ่ crude premium ปรับตวัลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสกอ่น 

 ในไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อคน ้ำมันสุทธ ิ620 ลำ้นบำท หรือ 1.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล แบ่งเป็นก ำไรจำกสต๊อคน ้ ำมัน 566 ลำ้นบำท และก ำไรจำก Oil Hedging 54 ลำ้นบำท ท ำใหธุ้รกจิ

ปิโตรเลยีมมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting GRM) จ ำนวน 3,301 ลำ้นบำท หรือ 5.32 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,610 ลำ้นบำท หรอื 2.70 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 และ

ลดลง 922 ลำ้นบำท หรอื 1.50 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2560 

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นตำมรำคำตลำด (Market GRM) อยู่ที ่9,126 ลำ้น

บำท หรอื 4.96 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 955 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกสว่นตำ่งรำคำน ้ำมันดเีซล

เทยีบกับน ้ำมันดบิปรับเพิม่ขึน้ ในขณะทีส่ว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑก์ลุม่น ้ำมันหล่อลืน่พืน้ฐำนเทยีบกับน ้ำมันเตำปรับ

ลดลง โดยมีก ำไรจำกสต๊อคน ้ำมันสุทธิ 2,435 ลำ้นบำท หรือ 1.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล แบ่งเป็นก ำไร

จำกสต๊อคน ้ำมัน 2,327 ลำ้นบำท หรอื 1.26 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล และก ำไรจำก Oil Hedging 108 ลำ้นบำท 

หรอื 0.06 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล สง่ผลใหธุ้รกจิปิโตรเลยีมมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลั่นทำงบัญช ี(Accounting 

GRM) จ ำนวน 11,561 ลำ้นบำท หรอื 6.28 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล  

 1.2 กลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี

1.2.1 สถำนกำรณต์ลำดปิโตรเคม ี

สถำนกำรณ์ตลำดปิโตรเคมใีนไตรมำส 3/2561 รำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมยีังคงปรับตัวเพิม่ขึน้ตำมรำคำ

น ้ำมันดบิ โดยรำคำน ้ำมันดบิปรับตัวสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จำกควำมกังวลตอ่อุปทำนน ้ำมันตงึตัวเนื่องจำกมำตรกำร

คว ่ำบำตรของประเทศสหรัฐฯ ต่อประเทศอหิร่ำน ในขณะทีร่ำคำของผลติภัณฑปิ์โตรเคมปีรับตัวเพิม่ขึน้นอ้ยกว่ำ 

เป็นผลจำกควำมตอ้งกำรทีค่อ่นขำ้งเบำบำงเนื่องจำกอยูใ่นชว่งฤดฝูน ประกอบกับกำรออ่นตัวของคำ่เงนิหยวน เป็น

ผลจำกควำมเสีย่งดำ้นกำรคำ้ระหวำ่งประเทศสหรัฐฯ กบัประเทศจนี สง่ผลใหท้ำงกำรจนีปรับเปลีย่นนโยบำยกำรเงนิ

ใหม้คีวำมผ่อนคลำยมำกขึน้เพื่อดูแลเศรษฐกจิภำยในประเทศและรักษำระดับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ ซึง่กำร

ออ่นคำ่ของเงนิหยวนสง่ผลกระทบตอ่ท ำใหผู้ผ้ลติสนิคำ้ชะลอกำรสัง่ซือ้ผลติภัณฑปิ์โตรเคม ีเพือ่ลดควำมเสีย่งจำก

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และพิจำรณำยำ้ยกำรผลติไปประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงจำก

เหตกุำรณ์ดงักลำ่ว  

 

ในไตรมำส 3/2561 Market GRM ลดลงเมือ่

เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำ

ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญป่รับตัวลดลง และ 

หน่วยผลติ Hyvahl และ RDCC หยดุกำรผลติตำม

แผน แมว้ำ่ crude premium ทีป่รับตัวลดลง 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น 
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แนวโนม้ภำวะตลำดปิโตรเคมีในไตรมำส 4/2561 คำดว่ำปริมำณควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเคมีมี

แนวโนม้ปรับตัวดขี ึน้เนื่องจำกกำรเขำ้สูฤ่ดูกำรผลติสนิคำ้เพือ่เตรยีมส ำหรับเทศกำลต่ำงๆ ในชว่งปลำยปีและตน้ปี

หนำ้ โดยควำมตอ้งกำรยังคงเตบิโตไดด้ตีำมอัตรำกำรเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิโลก สง่ผลใหส้ว่นต่ำงระหว่ำง

รำคำผลติภัณฑปิ์โตรเคมแีละวัตถุดบิมแีนวโนม้ปรับตัวเพิม่ขึน้ได ้แตย่ังคงมปัีจจัยเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกสงครำม

กำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ กบัจนี และรำคำน ้ำมันดบิทีอ่ยูใ่นระดับสงู ทีอ่ำจสง่ผลตอ่ภำพรวมของเศรษฐกจิโลก 

1.2.2 ก ำลงักำรผลติปิโตรเคม ี

  
ไตรมำส   เปลีย่นแปลง    สะสม 9 เดอืน   

YoY 
3/2561 3/2560 2/2561   YoY QoQ   2561 2560   

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ           

กลุม่โอเลฟินส ์* 95% 97% 93%  (2%) 2%  93% 82%   11% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละ 
สไตรนีคิส ์

97% 104% 104%  (7%) (7%)  100% 87%   
 

13% 
 

 

 หมำยเหต ุ: * ก ำลงักำรผลติกลุม่โอเลฟินสเ์พิม่ขึน้ 300,000 ตนัตอ่ปีจำกโครงกำร PP Expansion และ PP Compound ในไตรมำส 3/2560 

 และไตรมำส 4/2560 ตำมล ำดบั     

 

 ในไตรมำส 3/2561 อตัรำกำรผลติของผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินสอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 95 เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 

ทีม่อีัตรำกำรผลติรอ้ยละ 93 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เนื่องจำกในไตรมำส 2/2561 โรงงำนผลติ HDPE หยุดซ่อมบ ำรุง

ประจ ำปีตำมแผนประมำณ 1 เดอืน และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 ทีม่อีัตรำกำรผลติรอ้ยละ 97 ลดลงรอ้ยละ 2 

เนื่องจำกก ำลังกำรผลติในไตรมำส 3/2561 เพิม่ขึน้จำกก ำลังกำรผลติของ PPE และ PPC ทีเ่พิม่ขึน้ 300,000 ตัน

ตอ่ปี และลดก ำลงักำรผลติเพือ่ balance วตัถดุบิ จำกกำรทีห่น่วย RDCC และ Hyvahl หยดุผลติตำมแผน 

            กลุ่มอะโรเมตกิสแ์ละกลุ่มสไตรนีิคสใ์นไตรมำส 3/2561 มอีัตรำกำรใชก้ ำลังผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 97 ลดลง

จำกไตรมำส 2/2561 และไตรมำสที่ 3/2560 ที่รอ้ยละ 104 เนื่องจำกในไตรมำส 3/2561 โรงงำนกลุ่ม  

อะโรเมตกิสห์ยดุกำรผลติระยะสัน้เพือ่ซอ่ม Heat Exchanger ประมำณ 1 สปัดำห ์และโรงงำน SAN หยดุซอ่มบ ำรุง

ตำมแผนประมำณ 12 วนั  

 1.2.3 ปรมิำณและมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ปรมิำณกำรขำย (พนัตนั) 
 

มลูคำ่กำรขำย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส สะสม 9 เดอืน  ไตรมำส สะสม 9 เดอืน 

3/2561 3/2560 2/2561 2561 2560  3/2561 3/2560 2/2561 2561 2560 

กลุม่โอเลฟินส ์ 275 270 281 829 676 
 

11,495 9,543 11,081 33,165 24,702 

กลุม่อะโรเมตกิส์

และสไตรนีคิส ์
176 185 194 552 459 

 
7,563 6,708 7,568 22,100 17,972 

รวม 451 455 475 1,381 1,135 
 

19,058 16,251 18,649 55,265 42,674 
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         กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีรีำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธสิ ำหรับ

ไตรมำส 3/2561 จ ำนวน 19,058 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 409 ลำ้น

บำท หรอืรอ้ยละ 2 โดยมีสำเหตุหลักจำกรำคำเฉลี่ยของ

ผลติภัณฑป์รับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 ตำมรำคำวตัถดุบิทีป่รับเพิม่ขึน้ 

ขณะทีป่รมิำณกำรขำยลดลง 24 พันตัน หรือลดลงรอ้ยละ 5 

โดยปรมิำณกำรขำยทีล่ดลง เนื่องจำกวัตถุดบิจำกหน่วยผลติ 

RDCC และ Hyvahl ลดลงจำกกำรหยดุผลติตำมแผน  

 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธเิพิม่ขึน้ 2,807 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 17 โดยมสีำเหตหุลักมำจำกรำคำขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 18 ตำมรำคำวัตถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

ขณะทีป่รมิำณขำยรวมลดลงจำก 455 พันตัน เป็น 451 พันตัน หรอืลดลงรอ้ยละ 1 

 ส ำหรับงวด 9 เดอืนปี 2561 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสุทธ ิ55,265 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 

12,591 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลักจำกปรมิำณขำย

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 เนือ่งจำกบรษัิทฯ ปิดซอ่มบ ำรุงใหญต่ำมแผนในไตรมำส 1/2560 และรำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 8 โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิองกลุม่ผลติภัณฑโ์อเลฟินสม์จี ำนวน 33,165 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 60  

1.2.4 สดัสว่นมูลคำ่ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

ผลติภณัฑ ์

ไตรมำส  สะสม 9 เดอืน 

3/2561 3/2560 2/2561 2561 2560 

Local Export Local Export Local Export Local Export Local Export 

กลุม่โอเลฟินส ์ 59% 41% 58% 42% 54% 46% 
 

57% 43% 61% 39% 

กลุม่อะโรเมตกิสแ์ละ 
สไตรนีคิส ์

45% 55% 42% 58% 44% 56% 45% 55% 49% 51% 

 รวม 53% 47% 51% 49% 50% 50% 52% 48% 56% 44% 

  

 สัดสว่นกำรขำยของผลติภัณฑก์ลุ่มปิโตรเคมสี ำหรับไตรมำส 3/2561 มสีัดสว่นกำรขำยในประเทศและ

ส่งออกในอัตรำรอ้ยละ 53:47 โดยสัดส่วนกำรขำยในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2/2561 

เนื่องจำกในไตรมำสกอ่นควำมตอ้งกำรชะลอตัวจำกชว่งเทศกำลถอืศลีอด ขณะทีก่ำรขำยตำ่งประเทศเพิม่ขึน้จำก

ผลติภัณฑ ์PP และผลติภัณฑ ์SM  

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2560 สดัสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์

PP จำกกำรเริม่ด ำเนนิกำรเชงิพำณิชยข์องโรงงำน PPE และ PPC ในชว่งปลำยปี 2560 และเพิม่ขึน้จำกผลติภัณฑ ์

Mixed Xylene ในกลุม่อะโรเมตกิส ์

 ทัง้นี้กำรขำยสง่ออกสว่นใหญ่ในไตรมำส 3/2561 เป็นกำรขำยไปฮ่องกง ประเทศสงิคโปร์ และประเทศ

เวยีดนำม ตำมล ำดบั  

 

ในไตรมำส 3/2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทุธขิอง

กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมเีพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 จำกไตรมำส 

2/2561 เนือ่งจำกรำคำเฉลีย่ของผลติภณัฑป์รับ

เพิม่ขึน้ ตำมรำคำวตัถดุบิทีป่รับเพิม่ขึน้
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ส ำหรับงวด 9 เดอืนของปี 2561 สดัสว่นกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 4 สว่นใหญล่ดลงจำกผลติภัณฑ ์

HDPE ในกลุ่มโอเลฟินส ์ในขณะทีผ่ลติภัณฑ ์PP มสีัดสว่นกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้ ส ำหรับกำรสง่ออกเพิม่ขึน้

จำกผลติภัณฑ์ PP จำกกลุ่มโอเลฟินส์ก ำลังกำรผลติที่เพิ่มขึน้จำกโรงงำน PPE&PPC และผลติภัณฑ์ในกลุ่ม 

อะโรเมตกิส ์

 1.2.5 สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมแีละวตัถดุบิ 

 

รำคำเฉลีย่ 

(USD/MT) 

ไตรมำส  เปลีย่นแปลง  สะสม 9 เดอืน  YoY 

3/2561 3/2560 2/2561  YoY QoQ  2561 2560    

แนฟทำ  667 468 641  43% 4%  629 471   34% 
              

โอเลฟินส ์             

เอทลินี - แนฟทำ 550 622 581  (12%) (5%)  600 586   2% 

HDPE –เอทลีนี 267 201 427  33% (37%)  351 219   60% 

HDPE – แนฟทำ  817  823 1,008  (1%) (19%)  951 805   18% 

โพรพลินี– แนฟทำ 361 323 362  12% (0%)  377 351   7% 

PP – โพรพลินี 256 356 298  (28%) (14%)  280 317   (12%) 

PP – แนฟทำ 617 679 660  (9%) (7%)  657 668   (2%) 

              

อะโรเมตกิส ์             

เบนซนิ - แนฟทำ 189 291 201  (35%) (6%)  234 344   (32%) 

โทลอูนี - แนฟทำ 121 159 115  (24%) 5%  125 176   (29%) 

มกิซไ์ซลนี – แนฟทำ 217 182 164  19% 32%  189 192   (2%) 

              

สไตรนีคิส ์             

SM - แนฟทำ 757 775 771  (2%) (2%)  779 773   1% 

ABS - แนฟทำ  1,248  1,377  1,379   (9%) (9%)  1,352 1,328   2% 

ABS – SM 491 602 608  (18%) (19%)  573 555  3% 

PS (GPPS) - แนฟทำ  898  977  945   (8%) (5%)  947 962   (2%) 

PS (GPPS) - SM 141 202 174  (30%) (19%)  168 189   (11%) 

 
 

สว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑปิ์โตรเคมแีละวตัถดุบิในไตรมำส 3/2561 เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 

 สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลโิอเลฟินสก์บัรำคำแนฟทำ 

 HDPE Spread ลดลง ส่วนต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำอยู่ที ่817 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลง 

รอ้ยละ 19 จำกไตรมำส 2/2561 ที ่1,008 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เนื่องจำกควำมตอ้งกำรทีช่ะลอตัวในชว่งฤดูฝน

และฤดมูรสมุ และอปุทำนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรกลับมำผลติของโรงงำน HDPE ในภมูภิำคหลงัจำกหยดุซอ่มบ ำรุง 
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 PP Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ PP กบัแนฟทำอยู่ที ่617 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เทยีบกบัไตรมำส

ที ่2/2561 ที ่660 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน ลดลงรอ้ยละ 7 เนื่องจำกรำคำแนฟทำปรับเพิม่ขึน้ในขณะทีร่ำคำ PP ทรง

ตวั ขณะทีอ่ปุทำนตงึตวัจำกกำรทีโ่รงผลติ Cracker หยดุซอ่มบ ำรุงประจ ำปีชว่ยพยงุรำคำ  

 

สว่นตำ่งรำคำกลุม่อะโรเมตกิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 TOL Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำโทลอูนีและแนฟทำอยู่ที ่121 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตัน เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2561 ที ่115 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เนือ่งจำกควำมตอ้งกำรทีป่รับสงูขึน้ 

  MX Spread เพิม่ข ึน้ สว่นตำ่งรำคำมกิซไ์ซลนีกับแนฟทำ ในไตรมำส 3/2561 อยู่ที ่217 เหรยีญ

สหรัฐฯ ต่อตัน เทยีบกับไตรมำส 2/2561 อยู่ที ่164 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 32 เนื่องจำกควำม

ตอ้งกำรใช ้Paraxylene ปรับตัวสงูขึน้ อกีทัง้อุปทำนทีต่งึตัวจำกกำรทีโ่รงงำน Aromatic ในแถบเอเซยีหยุดซอ่ม

บ ำรุง  

  สว่นตำ่งรำคำกลุม่โพลสีไตรนีคิสก์บัรำคำแนฟทำ 

 ABS Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ ABS กบัแนฟทำในไตรมำส 3/2561 อยูท่ี ่1,248 เหรยีญสหรัฐฯ 

ตอ่ตนั เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่1,379 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 9 เนือ่งจำกอตัรำกำรใชก้ ำลังกำร

ผลติอยู่ในระดับสงู ในขณะทีค่วำมตอ้งกำรจำกเอเชยีตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพำะจำกประเทศจนีทีป่รับลดลง

เป็นผลจำกควำมกงัวลจำกสงครำมทำงกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ กบัจนี สง่ผลใหร้ำคำผลติภัณฑป์รับตวัลดลง 

 PS Spread ลดลง สว่นตำ่งรำคำ PS กับแนฟทำในไตรมำส 3/2561 อยู่ที ่898 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

ตนั เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 อยูท่ี ่945 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ลดลงรอ้ยละ 5 เนือ่งจำกปรมิำณกำรผลติของผูผ้ลติ

รำยใหญใ่นประเทศจนีอยูใ่นระดบัสงู ในขณะทีค่วำมตอ้งกำรใชป้รับตวัลดลงในชว่งฤดฝูน 

1.2.6 ก ำไรข ัน้ตน้ตำมรำคำตลำด (Product to Feed : PTF)   

 

 

 
2,647 3,290 3,041  8,715 8,484 กลุม่โอเลฟินส ์

1,665 1,817 1,620  4,902 5,047 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีคิส ์

4,312 5,107 4,661  13,617 13,531 Market PTF 
 

 

4.27 5.30 4.96  4.74 5.30 กลุม่โอเลฟินส ์

2.69 2.93 2.64  2.66 3.15 
กลุม่อะโรเมตกิส ์

และสไตรนีคิส ์

6.96 8.23 7.60  7.40 8.45 Market PTF 

       
 

4,312 5,107 4,661 

13,617 13,531 
451 81 

489 

1,056 

(400)

4,763 5,188 5,150 

14,673 13,131 

3Q61 3Q60 2Q61 9M61 9M60

Accounting
PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อค

น ้ามันสทุธิ

Market PTF
6.96 8.23 7.60 7.40 8.45 

0.73 0.13 0.79 0.58 

(0.25)

7.69 
8.36 8.39 7.98 8.20 

3Q61 3Q60 2Q61 9M61 9M60

Accounting
PTF

ก าไร/(ขาดทนุ)
จากสต๊อคน ้ามัน

สทุธิ

Market PTF

หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 
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 ในไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำม

รำคำตลำดของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคม ี(Market PTF) อยู่ที ่4,312 

ลำ้นบำท หรอื 6.96 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 349 ลำ้น

บำท หรอื 0.64 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

2/2561 และลดลง 795 ลำ้นบำท หรอื 1.27 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่

บำร์เรล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำ

ของผลติภัณฑก์บัวตัถดุบิสว่นใหญป่รับตวัลดลง  

 ในไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกสต๊อคน ้ำมันสทุธิ 451 ลำ้นบำท หรือ 0.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล ส่งผลใหธุ้รกจิปิโตรเคมีมกี ำไรขัน้ตน้ทำงบัญช ี(Accounting PTF) จ ำนวน 4,763 ลำ้นบำท หรอื 

7.69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 387 ลำ้นบำท หรอื 0.70 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

2/2561 และลดลง 425 ลำ้นบำท หรอื 0.67 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2560 

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำดของกลุ่มธุรกจิปิโตรเคม ี

(Market PTF) อยู่ที ่13,617 ลำ้นบำท หรอื 7.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 86 ลำ้นบำท เนื่องจำกใน

ไตรมำส 1/2560 มกีำรปิดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผน โดยมกี ำไรจำกสต๊อคน ้ำมันสทุธ ิ1,056 ลำ้นบำท สง่ผลให ้

ธุรกจิปิโตรเคมมีกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting PTF) อยู่ที ่14,673 ลำ้นบำท หรอื 7.98 เหรยีญ

สหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

 1.3 ผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภค 

1.3.1 ก ำลงักำรผลติและรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
ไตรมำส  เปลีย่นแปลง  สะสม 9 เดอืน  

YoY 
3/2561 3/2560 2/2561  YoY QoQ  2561 2560  

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ            

ไฟฟ้ำ 76% 89% 81%  (13%) (5%)  78% 75%  3% 

ไอน ้ำ 76% 85% 79%  (9%) (3%)  77% 71%  6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย )ลำ้นบำท(             

ไฟฟ้ำ  517  441 472  17% 10%  1,440  1,192  21% 

ไอน ้ำ  279  234 251  19% 11%  750  665  13% 

อืน่ๆ  64  49 61  31% 3%   183  142  29% 

รวม 860 724  784   19% 10%  2,373  1,999  19% 

 

ในไตรมำส 3/2561 มอีัตรำกำรผลติไฟฟ้ำคดิเป็นรอ้ยละ 76 เทยีบกับไตรมำส 2/2561 ลดลงรอ้ยละ 5 

และลดลงรอ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 ส ำหรับกำรผลติไอน ้ำในไตรมำส 3/2561 มอีัตรำกำรผลติรอ้ย

ละ 76 ลดลงรอ้ยละ 3 เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 และลดลงรอ้ยละ 9 เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3/2560 เนือ่งจำกหน่วย

ผลติ Hyvahl และหน่วยผลติ RDCC หยดุกำรผลติตำมแผน ท ำใหป้รมิำณไฟฟ้ำและไอน ้ำทีใ่ชล้ดลง 

 

ในไตรมำส 3/2561 Market PTF ลดลง  

349 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น  

เนือ่งจำกสว่นตำ่งรำคำของผลติภณัฑก์บั

วตัถดุบิสว่นใหญป่รับตัวลดลง 

 



 
  

  
 

บทสรปุผูบ้รหิำร ผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ 

 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 2561 

 

15 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มธุรกจิสำธำรณูปโภคในไตรมำส 3/2561 มจี ำนวน 860 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ 

ไตรมำส 2/2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 สว่นใหญ่เกดิจำกปรมิำณขำยใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยเพิ่มขึน้

เนื่องจำกหน่วยผลติ Hyvahl และ RDCC หยุดกำรผลติตำมแผนและเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

19 เนื่องจำกปรมิำณขำยเพิม่ขึน้ เป็นผลจำกในไตรมำส 3/2560 ปรมิำณใชไ้ฟฟ้ำและไอน ้ำภำยในโรงงำนเพิม่ขึน้

เพื่อทดแทนปริมำณที่ตอ้งซื้อจำก บริษัท ไออำร์พีซี คลีนพำวเวอร์ จ ำกัด ซึ่งหยุดผลิตเพื่อทดสอบระบบ 

(Commissioning Phase II)  

 ขณะทีง่วด 9 เดอืนของปี 2561 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยกลุม่ธุรกจิสำธำรณูปโภคอยู่ที ่2,373 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับงวดเดยีวกันปีก่อนเพิม่ขึน้ 374 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 19 เกดิจำกปรมิำณขำยทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจำกบริษัท

หยดุซอ่มบ ำรุงใหญ ่(Major Turnaround) ในไตรมำส 1/2560 
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1.4 ผลกำรด ำเนนิงำนรวม 

   ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยส ำหรับไตรมำส 3/2561 และ 9 เดอืน ปี 2561 

 

 หมำยเหต ุ: [1] รำคำตลำดถัวเฉลีย่ของน ้ำมันดบิรวมซึง่ใชใ้นกระบวนกำรผลติ 

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

  (4) คำ่บรกิำรถังบรรจผุลติภัณฑ ์คำ่บรกิำรท่ำเรอื และอืน่ๆ 
 

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

  [4] ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยทีด่นิ คำ่บรกิำรทำ่เรอื คำ่เชำ่ถังบรรจสุนิคำ้ และอืน่ๆ 

3/2561 3/2560 2/2561 2561 2560 3/2561 3/2560 2/2561 2561 2560

อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 33.15        33.55     32.09     32.31        34.44        

ปรมิาณน ้ามันดบิน าเขา้กลัน่ (ลา้นบาร์เรล) 18.68        18.48     19.10     56.96        46.49        

ราคาน ้ามันดบิถัวเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) (1) 77.13        52.42     75.49     73.32        52.63        

รายไดจ้ากการขาย (2) 73,819       56,724    70,902    210,815     151,211     119.21    91.49     115.68    114.55    94.44     

รายไดจ้ากการขายสทุธ ิ(3) 68,831       52,355    65,367    194,686     139,151     111.15    84.44     106.65    105.79    86.91     

ตน้ทนุวตัถุดบิตามราคาตลาด (61,164)     (43,024)  (56,874)  (169,957)    (115,818)    (98.78)    (69.39)    (92.79)    (92.35)    (72.34)    

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด  (Market GIM) 7,667       9,331    8,493    24,729     23,333     12.37    15.05    13.86    13.44    14.57    

ก าไร/(ขาดทนุ) จากสตอ๊คน ้ามัน 1,017        1,098     2,177     3,389        1,662        1.64       1.77       3.55       1.84       1.04       

คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอื (LCM) -            (0)          (6)          (7)             (1)             -         (0.00)      (0.01)      (0.00)      (0.00)      

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการบรหิารความเสีย่งน ้ามัน 54             (455)       44          108           (1,221)       0.09       (0.73)      0.07       0.06       (0.76)      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting GIM) 8,738       9,974    10,708  28,219     23,773     14.10    16.09    17.47    15.34    14.85    

รายไดอ้ืน่ๆ (4) 371           376        396        1,145        1,120        0.60       0.61       0.65       0.62       0.70       

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (375)          (325)       (350)       (1,120)       (896)          (0.61)      (0.52)      (0.57)      (0.61)      (0.56)      

ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ีและรำยไดอ้ ืน่ๆ 8,734       10,025  10,754  28,244     23,997     14.09    16.18    17.55    15.35    14.99    

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (3,475)       (3,390)    (3,592)    (10,435)     (10,107)     (5.61)      (5.47)      (5.86)      (5.67)      (6.31)      

EBITDA 5,258       6,635    7,162    17,809     13,890     8.48      10.71    11.69    9.68      8.68      

คา่เสือ่มราคา (2,046)       (2,029)    (2,047)    (6,132)       (5,038)       (3.30)      (3.27)      (3.34)      (3.33)      (3.15)      

EBIT 3,212       4,606    5,115    11,677     8,852       5.18      7.44      8.35      6.35      5.53      

ตน้ทนุทางการเงนิสทุธิ (500)          (710)       (437)       (1,409)       (1,789)       (0.81)      (1.15)      (0.71)      (0.77)      (1.12)      

ก าไร/(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลีย่น 57             90          (73)         82             677           0.09       0.15       (0.12)      0.04       0.42       

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายทรัพย์สนิ (5)             -         51          46             238           (0.01)      -         0.08       0.02       0.15       

ก าไร/(ขาดทนุ) จากการลงทนุ 203           109        202        575           322           0.33       0.17       0.33       0.31       0.19       

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (2)             -         (0)          (2)             (9)             (0.00)      -         -         -         (0.01)      

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธกิอ่นภำษเีงนิได้ 2,965       4,095    4,858    10,969     8,290       4.78      6.61      7.93      5.95      5.16      

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (395)          (846)       (795)       (1,581)       (1,445)       (0.64)      (1.36)      (1.30)      (0.86)      (0.90)      

ก าไร(ขาดทนุ)ในสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (10)            (1)          (13)         (26)            (4)             (0.02)      -         (0.02)      (0.01)      -         

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธิ 2,560       3,248    4,050    9,362       6,841       4.12      5.25      6.61      5.08      4.26      

เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รลลำ้นบำท

ไตรมำส สะสม 9 เดอืน ไตรมำส สะสม 9 เดอืน
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 1.4.1 ก ำไรข ัน้ตน้ตำมรำคำตลำด (Market Gross Integrated Margin) 

 

 

ส ำหรับไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 7,667 

ลำ้นบำท หรือ 12.37 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 826 ลำ้นบำท หรือ 1.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 2/2561 และลดลง 1,664 ลำ้นบำท หรอื 2.68 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับไตรมำส 

3/2560 เนื่องจำกหน่วยผลติ Hyvahl และ RDCC หยุดกำรผลติตำมแผน และสว่นต่ำงรำคำผลติภัณฑก์ับวัตถุดบิ

สว่นใหญป่รับตวัลดลง แมว้ำ่ crude premium ปรับตวัลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสกอ่น 

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 บรษัิทฯมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) จ ำนวน 

24,729 ลำ้นบำท หรอื 13.44 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เพิม่ขึน้ 1,396 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรปิด

ซอ่มบ ำรุงใหญ่ตำมแผนในไตรมำส 1/2560 สง่ผลใหก้ ำลังกำรผลติและปรมิำณกำรขำยสนิคำ้ในไตรมำส 1/2560 

ต ำ่กวำ่ปกต ิแมว้ำ่ตน้ทนุ Crude Premium ปรับเพิม่ขึน้ และสว่นตำ่งรำคำผลติภัณฑส์ว่นใหญป่รับลดลง 

  

(เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล) (ลำ้นบำท) 
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 1.4.2 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบญัช ี(Accounting Gross Integrated Margin) 

 

ในไตรมำส 3/2561 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรผลติทำงบัญช ี(Accounting GIM) อยู่ที ่8,738 ลำ้นบำท 

หรอื 14.10 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล ลดลง 1,970 ลำ้นบำท หรอื 3.37 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 2/2561 เนื่องจำก Market GIM ลดลง 826 ลำ้นบำท หรือ 1.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และก ำไร

จำกสต๊อคน ้ำมันสุทธิลดลง 1,144 ลำ้นบำท หรือ 1.88 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และเมื่อเทียบกับไตรมำส 

3/2560 Accounting GIM ลดลง 1,236 ลำ้นบำท หรือ 1.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เนื่องจำก Market GIM 

ลดลง 1,664 ลำ้นบำท หรือ 2.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะทีก่ ำไรจำกสต๊อคน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 428 ลำ้น

บำท หรอื 0.69 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่บำรเ์รล 

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรผลติทำงบัญช ี28,219 ลำ้นบำท หรอื 15.34 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 4,446 ลำ้นบำท หรือ 0.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จำกงวดเดยีวกันของปี

กอ่น ประกอบดว้ย Market GIM เพิม่ขึน้ 1,396 ลำ้นบำท และก ำไรจำกสตอ๊คน ้ำมันสทุธเิพิม่ขึน้ 3,050 ลำ้นบำท  

1.4.3 รำยไดอ้ืน่  

รำยไดอ้ื่น  ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเรือและถังบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ โดยใน 

ไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 371 ลำ้นบำท ลดลง 25 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 และ

ลดลง 5 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 โดยมสีำเหตจุำกกำรลดระดับกำรกลั่นน ้ำมันลง จำกกำรทีห่น่วย

ผลติ Hyvayl และโรงงำน RDCC หยดุกำรผลติตำมแผน  

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 บรษัิทฯ มรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 1,145 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 25 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนือ่งจำกปรมิำณเรอืรับสง่สนิคำ้เพิม่ขึน้ตำมกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรขำยสนิคำ้ 
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1.4.4 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 

 คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนส ำหรับไตรมำส 3/2561 มจี ำนวน 3,475 ลำ้นบำท ลดลง 117 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกับไตรมำส 2/2561 สว่นใหญ่ลดลงจำกค่ำซ่อมบ ำรุง และค่ำใชจ้่ำยพนักงำน (ในไตรมำส 2/2561 บันทกึ

คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนระยะยำวตำมมำตรฐำนบัญช)ี ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 คำ่ใชจ้่ำยใน

กำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ 85 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ขณะทีค่่ำทีป่รึกษำและเงนิบริจำค

ลดลง 

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำน 10,435 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 328 ลำ้นบำท โดย

เพิ่มขึน้จำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำน (บันทกึค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนระยะยำวตำมมำตรฐำนบัญช)ี ขณะทีค่่ำ

ปรกึษำและเงนิบรจิำคลดลง 

 1.4.5 คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ใชจ้ำ่ยตดัจ ำหนำ่ย 

 ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรับไตรมำส 3/2561 จ ำนวน 2,046 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกับไตรมำส 2/2561 ในขณะที่

เพิม่ขึน้ 17 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 ส ำหรับงวด 9 เดอืนปี 2561 คำ่เสือ่มรำคำจ ำนวน 6,132 ลำ้น

บำท เพิม่ขึน้ 1,094 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญเ่พิม่ขึน้จำกโครงกำรปรับปรุงและขยำย

งำนทีแ่ลว้เสร็จ เชน่ โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลติเม็ดพลำสตกิโพลโีพรพลินี (PPE) โครงกำรผลติเม็ดพลำสตกิ 

โพลโีพรพลินีชนดิคอมพำวด ์(PPC) และโครงกำร Gasoline Maximization เป็นตน้ ประกอบกับค่ำใชจ้่ำยในกำร

ซอ่มบ ำรุงใหญท่ีบ่นัทกึเป็นสนิทรัพยแ์ละเริม่ตดัจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตัง้แตไ่ตรมำส 2/2560 เป็นระยะเวลำ 5 ปี 

 1.4.6 ตน้ทนุทำงกำรเงนิสุทธ ิ

 ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ ำหรับไตรมำส 3/2561 มจี ำนวน 500 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 63 ลำ้นบำท สว่นใหญ่

เป็นผลจำกกำรบันทกึก ำไรจำกกำรท ำอนุพันธท์ำงกำรเงนิ 33 ลำ้นบำทในไตรมำสทีผ่่ำนมำ ในขณะทีล่ดลง 210 

ลำ้นบำทเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 เนื่องจำกในไตรมำส 3/2560 มกีำรรับรูผ้ลขำดทนุจำกกำรท ำอนุพันธ์ทำง

กำรเงนิจ ำนวน 231 ลำ้นบำท  

 ส ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 ตน้ทุนทำงกำรเงินสุทธิจ ำนวน 1,409 ลำ้นบำท ลดลง 380 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกดอกเบีย้จ่ำยลดลงจำกกำรช ำระคนืเงนิกูท้ีค่รบก ำหนดช ำระ ประกอบกับอัตรำดอกเบีย้ลดลง และมกี ำไร

จำกกำรท ำอนุพันธท์ำงกำรเงนิเพิม่ขึน้  

 1.4.7 ก ำไร/ (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 ส ำหรับไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่่วนใหญ่ยังไม่เกดิขึน้จริง 57 ลำ้นบำท 

เนือ่งจำกในไตรมำส 3/2561 มกีำรเบกิเงนิกูร้ะยะยำวสกลุเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 200 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ และคำ่เงนิ

บำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 แข็งคำ่ขึน้เมือ่เทยีบอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัเบกิเงนิกู ้ขณะทีไ่ตรมำส 2/2561 มขีำดทนุ

จำกอตัรำแลกเปลีย่น 73 ลำ้นบำท และไตรมำส 3/2560 มกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 90 ลำ้นบำท 
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ส ำหรับงวด 9 เดอืนปี 2561 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 82 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นก ำไรจำก

อตัรำแลกเปลีย่นทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ เนือ่งจำกในไตรมำส 3/2561 มกีำรเบกิเงนิกูร้ะยะยำวสกลุเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 

200 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และค่ำเงนิบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 แข็งค่ำขึน้เมือ่เทยีบอัตรำแลกเปลีย่น ณ วันเบกิ

เงนิกู ้ขณะทีง่วด 9 เดอืนปี 2560 มกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 677 ลำ้นบำทเนือ่งจำกคำ่เงนิแข็งคำ่จำก 36 

บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ เมือ่ส ิน้ปี 2559 เป็น 33.53 บำทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ เมือ่ส ิน้ไตรมำส 3/2560 

ทัง้นี้ ณ สิน้งวด 9 เดอืนปี 2561 บรษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยำวสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ จ ำนวน 200 ลำ้นเหรยีญ

สหรัฐฯ  

1.4.8 ก ำไร/ (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่และจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ 

ส ำหรับไตรมำส 3/2561 บริษัทฯ มีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพย์สนิจ ำนวน 5 ลำ้นบำท 

ในขณะทีไ่ตรมำส 2/2561 มกี ำไรจ ำนวน 51 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกกำรขำยทีด่นิทีต่ ำบลตะพง อ ำเภอเมอืง 

จังหวดัระยอง  

ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยทรัพยส์นิจ ำนวน 46 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่กี ำไรจ ำนวน 238 ลำ้นบำทซึง่สว่นใหญ่เกดิจำกก ำไรจำกกำรกลับรำยกำร

ดอ้ยคำ่จำกกำรประเมนิรำคำทีด่นิเพิม่ในปี 2560 จ ำนวน 232 ลำ้นบำทจำกกำรเทยีบมลูคำ่ยุตธิรรมของทีด่นิในกลุม่

อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุโดยเปรยีบเทยีบกบักำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมเมือ่ปี 2555 

1.4.9 ก ำไร/(ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุ 

ส ำหรับไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ มกี ำไรจำกกำรลงทนุจ ำนวน 203 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1 ลำ้นบำทเมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 2/2561 และเพิม่ขึน้ 94 ลำ้นบำทเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 มกี ำไร

จำกกำรลงทนุจ ำนวน 575 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 253 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น สว่นใหญ่เกดิจำก

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ 

1.4.10 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

ส ำหรับไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ บันทกึภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 395 ลำ้นบำท ลดลง 400 ลำ้นบำท เมือ่

เทยีบกบัไตรมำส 2/2561 และเมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 ลดลง 451 ลำ้นบำท เนือ่งจำกในไตรมำส 3/2561 มี

ก ำไรทีไ่ดรั้บยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจำกกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) เพิม่ขึน้ ประกอบกับก ำไร

จำกกำรด ำเนนิงำนลดลง  

ส ำหรับงวด 9 เดอืนปี 2561 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 1,581 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 136 ลำ้น

บำท เนื่องจำกผลกำรด ำเนนิงำนทีป่รับตัวดขี ึน้ ขณะทีก่ ำไรทีไ่ดรั้บยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจำกกจิกำรทีไ่ดรั้บ

กำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) เพิม่ขึน้  
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2. ฐำนะกำรเงนิ 

 

2.1 สนิทรพัย ์ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 191,279 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 จ ำนวน 6,735 ลำ้นบำท เป็นผลจำก 

 ลกูหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 2,792 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 22 สว่นใหญ่เกดิจำกรำคำขำยทีป่รับเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษัิทฯ มลีกูหนีก้ำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 3 เดอืน เป็นจ ำนวนเงนิ 22 ลำ้นบำท 

คดิเป็นรอ้ยละ 0.14 ของลูกหนี้กำรคำ้ทัง้หมด โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้ค่ำเผือ่หนี้สงสัยจะสูญไวจ้ ำนวน 22 ลำ้นบำท 

ขณะทีร่ะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับไตรมำส 3/2561 อยูท่ี ่18 วนั เทยีบกบั ณ สิน้ปี 2560 ที ่19 วนั   

 สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 3,175 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 11 เนือ่งจำกรำคำสนิคำ้คงเหลอืปรับเพิม่ขึน้ตำม

รำคำน ้ำมันดบิทีสู่งขึน้ ในขณะทีป่รมิำณสนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 เทยีบกับสิน้ปี 2560 ลดลงจำก 

10.53 ลำ้นบำรเ์รล เป็น 9.76 ลำ้นบำรเ์รล สว่นใหญ่ลดลงจำกปรมิำณน ้ำมันดบิทีบ่รษัิทฯ น ำเขำ้กลั่นเพิม่ขึน้และ

สนิคำ้ทีข่ำยไดเ้พิม่ขึน้ โดยจ ำนวนวันสนิคำ้คงเหลอืเฉลีย่อยู่ที ่42 วัน เทยีบกับสิน้ปี 2560 ทีม่จี ำนวนเฉลีย่อยู่ที ่ 

52 วนั 

 สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 1,539 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 32 สว่นใหญ่เกดิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่รอ

เรียกคืนเพิ่มขึน้ 1,511 ลำ้นบำท และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึน้ 240 ลำ้นบำท ในขณะที่ค่ำเบี้ยประกันภัยอำคำรและ

เครือ่งจักรจำ่ยลว่งหนำ้ลดลง 190 ลำ้นบำท ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ยจำ่ยลว่งหนำ้ลดลง 112 ลำ้นบำท  

 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 771 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 1 สำเหตุหลักจำกสนิทรัพย์ถำวรลดลง 

1,490 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำเสือ่มรำคำสะสมเพิม่ขึน้และจำกกำรขำยทีด่นิ ในขณะทีเ่งนิลงทุนในบรษัิทร่วมและ

กจิกำรร่วมคำ้เพิม่ขึน้ 706 ลำ้นบำท 

 

 

126,970 128,324 

9,220 8,637 

55,089 47,583 

88,996 87,650 

2,537 2,378 

51,347 55,812 

48,399 38,704 

191,279 

สนิทรัพยห์มุนเวยีน 
หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 

184,544 

ทีด่นิ อำคำร และ

อปุกรณ์ 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 

เงนิกูย้มืระยะยำว (รวมสว่นทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

เพิม่ข ึน้ 4% 
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2.2 หนีส้นิ 

  ณ วันที ่30 กันยำยน 2561 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 102,283 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2560 จ ำนวน 5,389 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 เนือ่งจำก 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิเพิม่ขึน้ 9,443 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ซึง่สว่น

ใหญเ่ป็นกำรช ำระคำ่น ้ำมันดบิทีร่ำคำปรับสงูขึน้ 

 เจำ้หนี้กำรคำ้เพิ่มขึน้ 3,343 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 13 เนื่องจำกปริมำณน ้ำมันดบิคำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2560 ประกอบกับรำคำน ้ำมันดบิปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 โดยมรีะยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่

อยูท่ี ่39 วนั เทยีบกบัสิน้ปี 2560 ที ่43 วนั 

 หนี้ส ินหมุนเวียนอื่นลดลง 3,091 ลำ้น

บำท หรือรอ้ยละ 32 สำเหตุหลักจำกเจำ้หนี้

กรมสรรพสำมติลดลง 1,348 ลำ้นบำท เจำ้หนี้

งำนก่อสรำ้งลดลง 666 ลำ้นบำท เจำ้หนี้อืน่

ลดลง 461 ลำ้นบำท และโบนัสคำ้งจำ่ยลดลง 

424 ลำ้นบำท  

 เงินกูย้ืมระยะยำวรวมส่วนที่ถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหนึ่งปีลดลง 4,465 ลำ้นบำท 

สว่นใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูใ้หก้ับ

สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ 10,945 ลำ้น

บำท ในขณะทีม่ีกำรเบกิเงนิกูร้ะยะยำวสกุล

เงนิเหรียญสหรัฐฯ จ ำนวน 200 ลำ้นเหรียญ

สหรัฐฯ (ประมำณ 6,565 ลำ้นบำท) ในไตรมำส 3/2561 

 รำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำว สรปุไดด้งันี ้

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

) 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 เปลีย่นแปลง 

หุน้กูส้กลุเงนิบำท 10,250 15,248 (4,998)  

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 6,452 4,097  2,355  

เงนิกูส้กลุเงนิบำท 34,645 36,467 (1,822)  

 รวม 51,347 55,812 (4,465)  

หัก สว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (6,604)  (10,660)   4,056  

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวสทุธ ิ 44,743 45,152 (409)  

 

หมำยเหต ุบรษัิทฯ มสีญัญำแลกเปลีย่นเงนิตน้และอตัรำดอกเบีย้ของหุน้กูส้กลุเงนิบำทเพือ่เปลีย่นเป็นเงนิตน้สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ และ

เปลีย่นอัตรำดอกเบีย้สกลุเงนิบำทเป็นดอกเบีย้สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) และเปลีย่นเฉพำะเงนิตน้เป็นสกลุ

เงนิเหรยีญสหรัฐฯ (Principle Only Swap: POS) มยีอดรวมจ ำนวน 450 ลำ้นเหรยีญสหรัฐฯ ณ 30 ก.ย.2561 

  

699 
3,734 

6,358 6,438 

17,416 
1,936 

3,363 

6,887 

699 

7,098 
8,294 

13,325 

21,932 

2561 2562 2563 2564 >2564

ขอ้มลูจ านวนและก าหนดช าระหนีส้นิระยะยาว

หุน้กูส้กลุเงนิบาท

เงนิกูส้กลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ

เงนิกูส้กลุเงนิบาท

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ : หนีส้นิระยะยาว ณ วนัที ่31 กันยายน 2561
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• หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 159 ลำ้นบำท เกดิจำกรำยกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่

เพิม่ขึน้ 200 ลำ้นบำท ในขณะทีห่นีส้นิภำษีเงนิไดร้อตดับญัชลีดลง 41 ลำ้นบำท 
 

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ วันที ่30 กันยำยน 2561 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม 88,996 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วันที ่31 

ธันวำคม 2560 จ ำนวน 1,346 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นผลจำกก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 9,362 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำร

จ่ำยเงนิปันผล 7,959 ลำ้นบำท และสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุลดลงจำกกำรเปลีย่นแปลงสถำนะจำกบรษัิท

ย่อยไปเป็นบรษัิทร่วมคำ้ 54 ลำ้นบำท รวมทัง้มกีำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำยลดลง 5 

ลำ้นบำท 

  

 

3. งบกระแสเงนิสด        

หน่วย : ลำ้นบำท 

  ม.ค.-ก.ย. 61 ม.ค.-ก.ย. 60 

1 EBITDA  17,809  13,890  

2 กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน  (8,144)  743  

3 เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน  9,665   14,633  

4 เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ  (5,271)  (9,433) 

5 เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ  (4,203)  (3,483) 

6 เงนิสดสุทธเิพิม่ข ึน้ (ลดลง)  191   1,717  

7 เงนิสดยกมำตน้งวด  2,145   2,042  

8 เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด  2,336   3,759  

 

  ณ วันที ่30 กันยำยน 2561 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 2,336 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิ

สดสทุธเิพิม่ขึน้ 191 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย  

 

 กระแสเงนิสดรับจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 9,665 ลำ้นบำท โดยมำจำกก ำไรก่อนหักค่ำเสือ่ม

รำคำ ภำษีและดอกเบีย้จ่ำย (EBITDA) จ ำนวน 17,809 ลำ้นบำท และมกีระแสเงนิสดจ่ำยจำกกำรเปลีย่นแปลงใน

สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด ำเนนิงำนจ ำนวน 8,144 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลักทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดลดลง ประกอบดว้ย 

สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 3,596 ลำ้นบำท ลูกหนี้เพิม่ขึน้ 2,909 ลำ้นบำท ภำษีมูลค่ำเพิม่รอเรียกคนืเพิม่ขึน้ 1,538 

ลำ้นบำท ภำษีเงนิไดน้ติบิุคคลจ่ำยล่วงหนำ้เพิม่ขึน้ 1,105 ลำ้นบำท เจำ้หนี้อืน่ลดลง 1,798 ลำ้นบำท และโบนัส

คำ้งจ่ำยลดลง 423 ลำ้นบำท ในขณะทีร่ำยกำรหลักทีม่ผีลท ำใหก้ระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ ประกอบดว้ยเจำ้หนี้กำรคำ้

เพิม่ขึน้ 3,501 ลำ้นบำท  

 

 กระแสเงนิสดจ่ำยเพื่อกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 5,271 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกกำรจ่ำยเงนิลงทุน

โครงกำรต่ำงๆ เชน่ โครงกำร Catalyst Cooler โครงกำรผลติเม็ดพลำสตกิโพลโีพรพิลนีชนิดคอมพำวด ์(PPC) 

และซือ้ทีด่นิเพือ่กำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต 
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 pกระแสเงนิสดจ่ำยเพื่อกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 4,203 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดจ่ำยคนืเงนิ

กูย้มืระยะยำว 4,448 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระคำ่ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 1,553 ลำ้นบำท และจ่ำยเงนิปันผล 7,959 ลำ้นบำท 

โดยมกีระแสเงนิสดรับจำกเงนิกูย้ืมระยะสัน้ 9,731 ลำ้นบำท ก ำไรจำกสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิทีค่รบก ำหนด

จ ำนวน 49 ลำ้นบำท 

 

4. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 หนว่ย 
ไตรมำส 

3/2561 3/2560 2/2561 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     

อัตรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย %  7.12   11.70  10.10 

อัตรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย %  3.47  5.73 5.71 

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้ บำท/หุน้  0.13    0.16  0.20 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ %  14.15   11.11  15.47 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง     

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่  1.00   0.85  0.90 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่  0.33   0.32  0.29 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ     

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทำ่  0.69   0.74  0.61 

อัตรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA เทำ่  2.49   3.30  2.21 

 

สภำพคลอ่งและโครงสรำ้งเงนิทนุ 

อัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำส 3/2561 เท่ำกับ 1.00 เท่ำ เพิ่มขึน้ 0.10 เท่ำ เมื่อเทยีบกับไตรมำส  

2/2561 ที ่0.90 เทำ่ เนือ่งจำกสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้จำกรำคำน ้ำมันดบิทีป่รับตวัสงูขึน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ บรหิำรจัดกำร

สภำพคลอ่งไดอ้ยำ่งเพยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิ 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 บรษัิทฯ มอีตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่0.69 เทำ่ 

ปรับตัวเพิม่ขึน้ 0.08 เทำ่ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 ที ่0.61 เทำ่ สำเหตหุลักจำกเงนิกูร้ะยะสัน้เพิม่ขึน้เพื่อใช ้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี้ บรษัิทฯ สำมำรถช ำระหนี้สนิไดต้ำมก ำหนดและสำมำรถปฏบิัตติำม

เงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิไดค้รบถว้น 
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หมำยเหต ุ:    

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้  = ขำย / (ลกูหนี้กำรคำ้กอ่นหนี้สงสยัจะสญู) (เฉลีย่) 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  = 360 / อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  = ตน้ทนุขำย / สนิคำ้คงเหลอื (เฉลีย่) 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  = 360 / อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้  = ตน้ทนุขำย / เจำ้หนี้กำรคำ้ (เฉลีย่) 

ระยะเวลำช ำระหนี้  = 360 / อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้

อตัรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = EBITDA / รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไรสทุธ ิ/ รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก ำไรสทุธ ิ/ สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง = สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว = เงนิสด+หลักทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด+ลกูหนี้กำรคำ้ / หนี้สนิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นผูถ้อืหุน้ = หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ – เงนิสด / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA = หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ – เงนิสด / EBITDA 

 


