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นาส่งงบการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับงวด 3 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนาส่งงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม สาหรับงวด 3 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว โดยผลสรุปงบการเงินรวมเป็ นดังนี ้
ในไตรมาส 1 ปี 2565 (1Q/2565) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 76,608 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 4 ปี 2564 (4Q/2564) จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 16 ตามราคานา้ มันดิบที่ปรับตัวเพิ่ม ขึน้ ขณะที่ปริมาณขาย
ลดลงร้อยละ 3 โดยโรงกลั่นนา้ มันมีอตั ราการกลั่นอยู่ที่ 194,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2 บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการ
ผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 4,105 ล้านบาท (7.08 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) ลดลงร้อยละ 39 มีสาเหตุหลักจาก
ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทงั้ นา้ มันหล่อลื่นพืน้ ฐานและปิ โตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ประกอบกับต้นทุน Crude Premium
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่สว่ นต่างราคาผลิตภัณฑ์ทงั้ นา้ มันดีเซลและนา้ มันเบนซินปรับตัวดีขนึ ้
ใน 1Q/2565 ราคานา้ มันดิบปรับตัวสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ จาก 4Q/2564 ที่ราคาเฉลี่ย 78.35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล เป็ น 95.56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ประกอบ
กับกลุม่ โอเปกและพันธมิตรยังคงควบคุมการผลิตนา้ มันดิบ ทาให้บริษัทฯ มี กาไรจากสต๊อกนา้ มันสุทธิรวม 5,786 ล้านบาท หรือ
9.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึน้ 5,519 ล้านบาท จาก 4Q/2564 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการผลิตทางบัญชี
(Accounting GIM) จ านวน 9,891 ล้า นบาท หรือ 17.05 เหรีย ญสหรัฐ ฯ ต่อ บาร์เ รล เพิ่ ม ขึน้ ร้อ ยละ 42 ขณะที่ ค่า ใช้จ่ า ย
ดาเนินงานมีจานวน 3,018 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 ทาให้บริษัทฯ มีกาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
จานวน 6,600 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 113
บริษัทฯ บันทึกค่าเสือ่ มราคาจานวน 2,008 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 และต้นทุนทางการเงินสุทธิจานวน 398 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 1 บริษัทฯ บันทึกกาไรจากการทาสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 200 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 87 และกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 73 เนื่องจากค่าเงินบาทใน 1Q/2565 แข็งค่าน้อย
กว่า 4Q/2564 โดยบริษัทฯ มีเงินกูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จานวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิน้ 1Q/2565 และมีกาไรจาก
การลงทุน 129 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท จาก 4Q/2564 ขณะที่บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงนา้ มันที่ยงั
ไม่เกิดขึน้ จริงจานวน 2,699 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 4Q/2564 ที่มีกาไรจากการบริหารความเสี่ยงนา้ มันที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง 1,526
ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีภาษี เงินได้ 338 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6 ส่งผลให้ผลการดาเนินงานใน 1Q/2565 มีกาไรสุทธิ 1,501
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 เทียบกับ 4Q/2564

เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 (1Q/2564) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึน้ 28,220 ล้านบาท หรือร้อยละ 58
โดยมีสาเหตุจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 57 ตามราคานา้ มันดิบที่ปรับเพิ่มขึน้ และปริมาณขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1 โดยโรง
กลั่นนา้ มันมีอตั ราการกลั่นอยู่ที่ 194,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 ขณะที่ Market GIM ลดลง 2,860 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 41 โดยมีสาเหตุจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทงั้ นา้ มันหล่อลื่นพืน้ ฐานและปิ โตรเคมีสว่ นใหญ่ปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีกาไร
จากสต๊อกนา้ มันสุทธิ เพิ่มขึน้ 784 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 ส่งผลให้ Accounting GIM ลดลง 2,076 ล้านบาท หรือร้อยละ 17
ขณะที่คา่ ใช้จ่ายดาเนินงานลดลง 83 ล้านบาท ส่งผลให้ EBITDA ลดลง 2,183 ล้านบาท หรือร้อยละ 25
บริ ษั ท ฯ บัน ทึ ก ค่ า เสื่ อ มราคาลดลง 172 ล้า นบาท ต้น ทุน ทางการเงิ น สุท ธิ ล ดลง 43 ล้า นบาท หรื อ ร้อ ยละ 10
บริษัทฯ มีกาไรจากการทาสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน 200 ล้านบาท ใน 1Q/2565 เทียบกับ 1Q/2564 ที่มีขาดทุนจากการทา
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิ น 110 ล้านบาท และมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นกู้สกุลเงิ นเหรียญสหรัฐฯ 19 ล้านบาท
เที ย บกับ 1Q/2564 ที่ มี ข าดทุนจากอัต ราแลกเปลี่ยนจากเงิ น กู้สกุลเงิ น เหรียญสหรัฐฯ 182 ล้า นบาท ขณะที่ มี ขาดทุน จาก
การบริหารความเสีย่ งนา้ มันที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง 2,699 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 1Q/2564 ที่มีกาไรจากการบริหารความเสีย่ งนา้ มัน
ที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง 548 ล้านบาท นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีกาไรจากการลงทุนลดลง 27 ล้านบาท ขณะที่ บันทึกภาษี เงินได้ลดลง
634 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดาเนินงานใน 1Q/2565 มีกาไรสุทธิ 1,501 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับ 1Q/2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 206,665 ล้านบาท มีหนีส้ ินรวม 117,409 ล้านบาท และมีสว่ นของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม 89,256 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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