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ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ Q3/2563 มี EBITDA รวม 399 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 60 ล้ำน

บำท เมื่อเทียบกับ Q2/2563 และเพ่ิมข้ึน 103 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ Q3/2562 

ธุรกิจไบโอดีเซล 

ผลการด าเนนิงานของธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไบ

โอดเีซล 
Q3/2563 Q2/2563 QoQ Q3/2562 YoY  9M2563 

9M256

2 
YoY 

รำยได้จำกกำรขำย (ล้ำนบำท) 1,508      1,542  -2%      1,604  -6%   5,539 4,332  28% 

ก ำไรข้ันต้น (ล้ำนบำท) 161 105  53%          66  146%   606 184  230% 

ปริมำณกำรผลิตผลิตภัณฑ์ B100 (ล้ำนลิตร) 66.01      59.77  10%      79.51  -17%   186.28 220.88  -16% 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ B100 (ล้ำนลิตร) 67.40      63.24  7%      86.94  -22%   199.18 240.16  -17% 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2563 เทียบกับ Q2/2563 เป็นดังนี้  

1. ปริมำณกำรผลิตผลิตภัณฑ์ B100 ใน Q3/2563 อยู่ที่ 66.01 ล้ำนลิตร และปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ B100 

อยู่ที่ 67.40 ล้ำนลิตร โดยท้ังปริมำณกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อนตำมอุปสงค์กำรใช้น้ ำมันไบโอดีเซลที่

เพ่ิมข้ึน หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เร่ิมคล่ีคลำย ประกอบกับมำตรกำรคลำยล็อกดำวน์ด้ำน

ต่ำงๆ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและกำรประกำศวันหยุดยำวต่อเน่ือง นอกจำกนี้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ B100 

เพ่ิมข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันดีเซล B10 ของบริษัท บำงจำกฯ ที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรก ำหนดให้น้ ำมัน B10 เป็นน้ ำมันดีเซลพ้ืนฐำน 

และก ำหนดให้เป็นน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดำต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป   

2.  รำยได้จำกกำรขำยในไตรมำสนี้อยู่ที่ 1,508 ล้ำนบำท ลดลง 2% QoQ เน่ืองจำกรำคำขำยเฉล่ียผลิตภัณฑ์ B100 

ปรับลดลงเล็กน้อย เป็นผลจำกในช่วงไตรมำสก่อนหน้ำมีอุปสงค์ในกำรใช้น้ ำมันปำล์มดิบในระดับต่ ำ ท ำให้ปริมำณ สต๊อกน้ ำมัน

ปำล์มดิบคงค้ำงเพ่ิมข้ึน  อย่ำงไรก็ดีปริมำณกำรจ ำหน่ำย B100 เพ่ิมสูงข้ึนจำกไตรมำสก่อน จึงท ำให้รำยได้จำกกำรขำยลดลง

เพียงเล็กน้อย แต่ด้วยควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้ก ำไรข้ันต้นปรับเพ่ิมข้ึน 53% QoQ  

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2563 เทียบกับ Q3/2562 เป็นดังนี ้

1. ปริมำณกำรผลิตผลิตภัณฑ์ B100 ลดลง 17% YoY ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 

B100 ลดลง 22% YoY เนื่องจำกในช่วงเดียวกันของปีก่อน รัฐบำลส่งเสริมกำรใช้น้ ำมัน B20 เพ่ือสนับสนุนกำรใช้น้ ำมันไบโอดีเซล 

(B100) ในภำคพลังงำนให้เพ่ิมมำกข้ึน แต่ในปี 2563  กระทรวงพลังงำนส่งเสริมกำรใช้น้ ำมันดีเซล B10 เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ปริมำณ

กำรจ ำหน่ำยลดลง 

2. รำยได้จำกกำรขำยปรับลดลง 6% YoY จำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ B100 ทีป่รับลดลง ถึงแม้ว่ำรำคำขำย

เฉล่ียผลิตภัณฑ์ B100 ปรับตัวสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรที่ภำครัฐออกนโยบำยส่งเสริมกำร

ใช้ไบโอดีเซล โดยก ำหนดให้น้ ำมันดีเซล B10 เป็นน้ ำมันพ้ืนฐำน ทั้งนี้จำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนวัตถุดิบ ประกอบกับต้นทุน

กำรผลิตที่ปรับลดลงตำมรำคำตลำด ส่งผลให้ธุรกิจไบโอดีเซลมีก ำไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึนมำกถึง 146% YoY 
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ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเอทานอล  

 

ผลการด าเนนิงานของธุรกิจผลติและ

จ าหนา่ยเอทานอล 
Q3/2563 Q2/2563 QoQ Q3/2562 YoY  9M2563 

9M256

2 
YoY 

รำยได้จำกกำรขำย (ล้ำนบำท) 1,218 1,098  11%     1,096  11%   3,267 3,169  3% 

ก ำไรข้ันต้น (ล้ำนบำท) 171 224  -24% 182  -6%   541 362  50% 

ปริมำณกำรผลิตเอทำนอล (ล้ำนลิตร) 51.31 47.31  8%     53.17  -4%   146.89 150.83  -3% 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอล (ล้ำนลิตร) 52.35 43.50  20%     51.18  2%   136.06 144.92  -6% 

 

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2563 เทียบกับ Q2/2563  

1. ปริมำณกำรผลิตรวมของผลิตภัณฑ์เอทำนอลอยู่ที่ 51.31 ล้ำนลิตร เพ่ิมข้ึน 8% QoQ เนื่องจำกในไตรมำสนี้

โรงงำนของบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“KGI”) ที่อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุง

ประจ ำปี ในขณะที่ไตรมำสก่อนมีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีที่ โรงงำนของบริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกัด 

(“BBE) และโรงงำนของบริษัท KGI ที่อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมปีริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมผลิตภัณฑ์เอทำนอลอยู่ที่ 

52.35 ล้ำนลิตร เพ่ิมข้ึน 20% QoQ จำกกำรที่รัฐบำลเร่ิมผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์หลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

COVID-19 คล่ีคลำย ส่งผลให้มีกำรใช้รถยนต์เพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ปรับเพ่ิมข้ึนสอดคล้อง

ตำมยอดจ ำหน่ำยน้ ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ของบริษัท บำงจำกฯ ที่ปรับเพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน หลังกำรเปิดตัวแก๊สโซฮอล์ S 

EVO Family และยกระดับให้ E20 S EVO เป็นน้ ำมันคุณภำพพรีเมียม 

2. รำยได้จำกกำรขำยอยู่ที่ 1,218 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 11% QoQ เนื่องจำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เอทำนอล ที่

ใช้เป็นเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน ส่วนควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเกรดอุตสำหกรรม เพ่ือน ำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ฆ่ำเช้ือโรค

ลดลง จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เร่ิมคล่ีคลำย ส่งผลให้ธุรกิจเอทำนอลมีก ำไรข้ันต้น 171 ล้ำนบำท ลดลง 

24% QoQ  

ผลกำรด ำเนินงำน Q3/2563 เทียบกับ Q3/2562 

1. ปริมำณกำรผลิตรวมของผลิตภัณฑ์เอทำนอลลดลง 4% YoY เนื่องจำกในไตรมำสนี้โรงงำนของบริษัท KGI ที่

อ ำเภอน้ ำพอง มีระยะเวลำในกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีมำกกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมของ

ผลิตภัณฑ์เอทำนอลเพิ่มขึ้น 2% YoY ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ของประเทศปรับ

เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงของบริษัท บำงจำกฯ ที่ปรับเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน 

2. รำยได้จำกกำรขำยเพ่ิมข้ึน 11% YoY ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำคำขำยเฉล่ียผลิตภัณฑ์เอทำนอลปรับตัวสูงข้ึนตำมรำคำ

ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเพ่ิมสูงข้ึน จำกปัญหำภัยแล้งท ำให้มผีลผลิตอ้อยลดลงและสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 

ในส่วนของก ำไรข้ันต้นปรับลดลงจำกต้นทุนวัตถุดิบที่สูงข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจำกใน Q3/2562 บริษัท 

KGI มีกำรปรับปรุงต้นทุนวัตถุดิบกำกน้ ำตำลลงมำกกว่ำในปีนี ้

  


