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ดีมานดย์งัคงที่ ตลอดไตรมาสสองของปี 2565 
 

ผลประกอบการดตี่อเน่ือง 
และมีความทา้ทายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 
 
• ยอดขายของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 4.7 พันล้านยูโร (+18.9%) 
• EBITDA 547 ล้านยูโร (–33.0%)  ซ่ึงสูงกว่าท่ีประมาณการไว้ 
• รายได้รวมสุทธิอยู่ท่ี 199 ล้านยูโร (–55.7%)  
• เงินสดจากการด าเนินงานหลังหักเงินลงทุน (FOCF) อยู่ท่ี –462 ล้านยูโร 
• ปรับเปลี่ยนการประมาณการปี 2565 
• มุ่งเน้นในแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ        

อย่างต่อเน่ือง 
 
โคเวสโตรยงัคงประสบความส าเร็จ 
ในการเร่ิมตน้ปีงบประมาณปัจจุบนัต่อเนื่องตลอดไตรมาสสองของปี 2565 
โดยยอดขายของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้ รอ้ยละ18.9 เมือ่เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แลว้  อยู่ที่ 4.7 
พนัลา้นยูโร ( จาก 4.0 พนัลา้นยูโรในปีที่ผ่านมา) สาเหตุส าคญัมาจากราคาขายเฉล่ียที่สงูขึน้ 
EBITDA ในไตรมาสที่สอง ลดลงรอ้ยละ 33 มาอยู่ที ่547 ลา้นยูโร ( 817 ลา้นยูโรในปีที่ผ่านมา) 
โดยมีปัจจยัหลกัมาจากปริมาณการขายที่ลดลง  
รวมถึงราคาวตัถุดิบและพลงังานที่สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
ซึ่งจะถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการปรบัราคาขายใหส้งูขึน้ เงินสดจากการด าเนินงานหลงัหกัเงนิลงทุน 
(FOCF) ลดลงไปอยู่ที่ -462 ลา้นยูโร (374 ลา้นยูโรในปีที่ผ่านมา) 
สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มเงนิทุนเพื่อใชเ้ป็นทุนหมนุเวียน 
โดยเฉพาะจากผลตอบแทนผนัแปรระยะสัน้ส าหรบัปีงบประมาณ 2564 และจาก EBITDA ที่ลดลง 
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รายรบัสทุธิในไตรมาสที่สองของปี 2565 ลดลงรอ้ยละ 55.7 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ที่ค่อนขา้งสงูเป็นพเิศษ  โดยมาอยู่ที ่199 ลา้นยูโร ( 449 
ลา้นยูโรในปีที่ผ่านมา) 
 
“เราสามารถยอ้นกลบัไปดูภาพรวมของไตรมาสสองซึ่งมีความแข็งแกร่ง  และเรายงัท า EBITDA 
ไดส้งูกว่าที่ประมาณการไวเ้ล็กนอ้ย นอกจากนี ้เรายงัเดินหนา้ไปสู่ครึ่งปีหลงั 
ซึ่งมีความทา้ทายมากขึน้  ซึ่งสถานการณภ์ูมิศาสตรก์ารเมืองตอนนีแ้สดงใหเ้หน็ว่า 
เราไม่มีทางเลือกอื่น 
นอกจากการปรบัเปล่ียนภาพรวมอุตสาหกรรมไปสู่ความยั่งยืนและลดการใชเ้ชือ้เพลิงฟอสซิล”  
ดร. มารคุ์ส สไตเลอแมน ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารของโคเวสโตร กล่าว 
“ดว้ยวิสยัทศันท์ี่จะกา้วไปสู่การหมนุเวียนอย่างเต็มรูปแบบ 
และเปา้หมายดา้นสภาพภูมิอากาศที่ยิ่งใหญ่  
เราจะยืนหยดัในฐานะผูบุ้กเบิกเสน้ทางสูอ่นาคตแห่งความเป็นกลางทางสภาพภูมอิากาศ” 
 

 
ภาพรวมของไตรมาสท่ีสองท่ีแขง็แกร่ง โดยมยีอดขายของกลุ่มเพ่ิมขึน้ และ EBITDA สูงกว่าท่ีประมาณการไวเ้ล็กนอ้ย 

 
ปรับเปลี่ยนการประมาณการของปี 2565 
 
สงครามระหว่างรสัเซยีกับยเูครนนัน้ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่างย่ิงใหญ่ต่อสถานการณท์างภูศา
สตรท์างการเมือง และมีผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นอย่างมาก  กลุ่มบริษทั 
คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อเนื่องกับภาคการผลิตทัง้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 
ระดบัราคาพลงังานที่พุ่งสงูขึน้ เกิดภาวะเงนิเฟ้อ และการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะถดถอยลง 
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สืบเนื่องจากการที่ตน้ทนุพลงังานเพิ่มสงูขึน้อย่างมนียัส าคญั และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลง 
โคเวสโตรจึงปรบัเปล่ียนภาพรวมการด าเนนิงานของปีงบประมาณปัจจุบนัเมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม 
2565  โดยคาดการณ ์EBITDA ไวท้ี่ระหวา่ง 1.7 ถึง 2.2 พนัลา้นยูโร (ก่อนหนา้นีอ้ยู่ที ่2.0 ถึง 2.5 
พนัลา้นยูโร) และ ROCE สงูกว่า WACC ระหว่าง – 2 ถึง 2 จุดเปอรเ์ซ็นต ์(ก่อนหนา้นีอ้ยู่ที่ 1 ถึง 5 
จุดเปอรเ์ซ็นต)์ FOCF ตอนนีค้าดไวท้ี่ระหวา่ง 0 ถึง 500 ลา้นยูโร (ก่อนหนา้นีอ้ยู่ที่ 400  ถึง 900 
ลา้นยูโร) นอกจากนี ้โคเวสโตรยงัคาดการณว์่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหเ้หลือ  5.3  ถึง 5.8 
ลา้นเมตริกตนั (ก่อนหนา้นีอ้ยู่ที่ประมาณ 5.5  ถึง 6.0 ลา้นเมตริกตนั) และคาดการณ ์EBITDA 
ส าหรบัไตรมาสที่สามของปี 2565 ไวท้ี ่300  ถึง 400 ลา้นยูโร 
“ในไตรมาสที่สอง การฟ้ืนตวัหลงัประเทศจีนคลายล็อกดาวนน์ัน้เร็วกว่าที่เราคาดการณไ์ว ้
รวมถึงดีมานดค์วามตอ้งการสินคา้ที่ยงัทรงตวั จึงนบัเป็นผลดีกับเรา”  
ดร. โทมสั เทอปเฟอร ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินของโคเวสโตรกล่าวเสริม 
“ในช่วงครึ่งหลงัของปีนี ้ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจมหภาคจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัอีกครัง้ 
โดยเฉพาะในส่วนของตน้ทุนพลงังานที่พุ่งสงูและความไมแ่นน่อนในการจดัหาก๊าซทีโ่รงงานของเราใ
นเยอรมนี” 
 
ก าลงัการผลิตของโรงงานของเราในเยอรมนีคิดเป็นประมาณหนึ่งในส่ีของก าลงัการผลิตทั่วโลก 
โคเวสโตรก าลงัเร่งหามาตรการระยะสัน้ต่าง ๆ มาใช ้เพื่อลดการใชก๊้าซในเยอรมน ี เช่น 
ดว้ยการเปล่ียนไปใชเ้คร่ืองผลิตไอน า้ที่ใชน้ า้มนั นอกจากนี ้
บริษัทยงัเดินหนา้ในการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบนัและคิดคน้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อลดการใชก๊้าซและพลงังานตอ่ไป กรณีที่ขาดแคลนก๊าซในอนาคต 
อาจส่งผลใหเ้คร่ืองจกัรท างานในสภาวะโหลดบางส่วน 
หรือท าใหโ้รงงานผลิตของโคเวสโตรแต่ละแห่งหยุดการท างานได ้ ซึง่ขึน้อยู่กับระดบัการขาดแคลน 
และดว้ยความเชือ่มโยงอย่างใกลช้ิดระหว่างอุตสาหกรรมเคมีและภาคส่วนปลายน า้ 
สถานการณด์งักล่าวอาจมีแนวโนม้ไปสู่การลม้เหลวของห่วงโซอุ่ปทานและการผลิตทัง้หมด 
 
มุ่งเน้นท่ีแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 
โคเวสโตรไดใ้ชม้าตรการเพิม่เติมเพือ่ผลกัดนัวิสยัทศันใ์นการกา้วสู่การหมนุเวียนอย่างเต็มรูปแบบแล
ะบรรลเุป้าหมายดา้นความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2578 
ยกตวัอย่างเชน่ ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทไดเ้ปิดตวัโซลชูนั “CQ” – “Circular Intelligence” 
ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ชูเดน่ดา้นโซลชูนัหมนุเวียนในกลุ่มผลิตภณัฑม์ากย่ิงขึน้ นั่นหมายความว่า 
โคเวสโตรจะเนน้ไปที่การใชว้ตัถุดิบทางเลือกอยา่งนอ้ย 25 % มาผลิตสินคา้ในอนาคต 
ผลิตภณัฑแ์รกของโซลชูนั “CQ”คือ Desmodur ® CQ 
ส าหรบัผลิตโพลียูรีเทนซึ่งใชใ้นเฟอรน์เิจอรห์ุม้เบาะ ฟูกนอน ฉนวนกันความรอ้น  ฯลฯ 
 

https://www.covestro.com/press/advancing-circular-solutions-with-chemistry/
https://www.covestro.com/press/advancing-circular-solutions-with-chemistry/
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ในเดือนมิถุนายน 2565 โคเวสโตรยงัไดเ้ปิดตวั ศูนยเ์ทคโนโลยีพลงังานลม (Wind Technology 
Center) แห่งใหม่ในเมอืงเลเวอรคู์เซิน ในเยอรมนี ซึ่งเป็นที่ที่บริษัทก าลงัด าเนินการวจิยั 
ศึกษาเก่ียวกับตวัเลือกวสัดุเพื่อการผลิตพลงังานลมอยา่งยั่งยืน 
โดยเนน้การผลิตใบพดัโรเตอรท์ี่สามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็วและคุม้ทนุมากขึน้ 
รวมถึงการยกระดบัคุณภาพของใบพดัใหเ้หมาะสมที่สดุ ดว้ยวธิีนี ้
เราจะสามารถเพิ่มอายุการใชง้านของใบพดั รวมถึงสามารถสกัดพลงังานไดม้ากขึน้ดว้ย  
เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการขยายตวัของพลงังานทางเลือก 
 

 
การเติบโตของยอดขายทัง้ 2 กลุ่มธรุกิจในไตรมาสท่ีสองของปี 2565  ซ่ึงเกิดจากระดบัราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้  
 
 

การเติบโตของยอดขายส าหรับท้ัง 2 กลุ่มธุรกิจ 
 
ยอดขายกลุ่มวสัดุประสิทธภิาพสงู (Performance Materials)ในไตรมาสสองของปี 2565 เพิ่มขึน้ 
25.8% เมือ่เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 2.5 พนัลา้นยูโร (ปีทีแ่ลว้อยู่ที่  2พนัลา้นยูโร) 
โดยปัจจยัหลกัมาจากระดบัราคาขายที่สงูขึน้ 
ปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคดา้นลอจิสติกสท์ีเ่กิดจากการล็อกดาวนเ์นื่องจากการระบาดใหญ่ในจีนเป็นขอ้
จ ากัดในการการเติบโต  โดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก  โดย EBITDA 
ในกลุ่มธุรกิจวสัดุประสิทธิภาพสงู ลดลงรอ้ยละ 43  มาอยู่ที่ 367 ลา้นยูโร (ปีทีแ่ลว้อยู่ที่ 644 
ลา้นยูโร) สาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรที่ลดลง 
เงินสดจากการด าเนินงานหลงัหกัเงนิลงทุนลดลงเหลือ –37 ลา้นยูโร (จาก 373 ลา้นยูโรของปีก่อน) 
โดยสาเหตุหลกัมาจาก EBITDA ที่ลดลงและการเพิ่มเงินทุนเพื่อใชเ้ป็นทุนหมนุเวียน 
 
กลุ่มธุรกิจกลุ่มโซลชูั่นและผลิตภณัฑเ์ฉพาะดา้น (Solutions & Specialties) 
มียอดขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ  11 เป็น 2.2 พนัลา้นยูโรในไตรมาสที่สองของปี 2565 (ปีทีแ่ลว้อยู่ที่ 2 

https://www.covestro.com/press/fresh-impulses-for-wind-energy/
https://www.covestro.com/press/fresh-impulses-for-wind-energy/
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พนัลา้นยูโร) การเพิ่มขึน้ของระดบัราคาขายและผลจากอตัราแลกเปล่ียนไดช้่วยหนุนยอดขาย 
ในขณะที่ EBITDA ของกล่มธุรกิจตกลงเหลือ 213 ลา้นยูโรหรือรอ้ยละ  10.1  
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีที่ผ่านมา (ปีทีแ่ลว้อยู่ที่ 237 ลา้นยูโร) 
สาเหตุหลกัมาจากปริมาณการขายและอตัราก าไรที่ลดลง 
เงินสดจากการด าเนินงานหลงัหกัเงนิลงทุนของกลุ่มโซลชูั่นและผลิตภณัฑเ์ฉพาะดา้นลดลงเหลือ –
139 ลา้นยูโร (ปีทีแ่ลว้อยู่ที่ 29 ลา้นยูโร) รวมถึงจากการเพิ่มเงนิทนุที่จะใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีน 
 
 
 
 
ระดับราคาขายท่ีสูงขึน้ส่งผลต่อคร่ึงปีแรกของปี 2565 
 
ยอดขายของกลุ่มบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.2  ไปเป็น 9.4 พนัลา้นยูโร 
(ปีที่แลว้อยู่ที ่7.3 พนัลา้นยูโร) ซึ่งเป็นเพราะระดบัราคาขายที่สงูขึน้ การปรบัตวัอตัราแลกเปล่ียน 
และการเปล่ียนแปลงพอรต์ธุรกิจจากการเขา้ซือ้กลุ่มธุรกิจ Resins & Functional Materials (RFM) 
จาก DSM เนื่องจากราคาวตัถุดิบและพลงังานที่สงูขึน้ 
ซึ่งไดร้บัการชดเชยบางส่วนจากระดบัราคาขายทีเ่พิ่มขึน้ EBITDA ของกลุ่มในช่วงครึ่งแรกของปี 
2565 ลดลงรอ้ยละ 13.3 ไปเป็น 1.4 พนัลา้นยูโร (ปีทีแ่ลว้อยู่ที่ 1.6 พนัลา้นยูโร) 
รายไดส้ทุธิในครึ่งแรกของปี 2565 อยู่ที ่615 ลา้นยูโร (ปีทีแ่ลว้อยู่ที่ 842 ลา้นยูโร) ในขณะที ่FOCF 
ลดลงเหลือ -445 ลา้นยูโร (ปีที่แลว้อยู่ที ่692 ลา้นยูโร) 
 
 
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: 
 
ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูที่ส าคญัของโคเวสโตร เอจี ส าหรบัไตรมาสที่สองของปี 2565 
 
ท่านสามารถดาวนโ์หลดรายงานทางการเงนิฉบบัครึ่งปี ประจ าปี 2565 ไดท้ี ่
รายงานทางการเงนิฉบบัครึ่งปี ประจ าปี 2565 (covestro.com) 
ท่านสามารถดูรายงานประจ าปี 2564 ไดท้ี่ https://report.covestro.com 
 
เก่ียวกับโคเวสโตร: 
โคเวสโตรคือหน่ึงในผูผ้ลิตวสัดุโพลิเมอรแ์ละส่วนประกอบทางโพลิเมอรค์ุณภาพสูงชัน้น าของโลก 
ดว้ยนวตักรรมผลิตภัณฑ ์กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสรมิความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแงมุ่ม 
โคเวสโตร ใหบ้ริการลูกคา้ทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลกั เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและท่ีอยู่อาศยั 
ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้โพลิเมอรจ์ากโคเวสโตร ยงัใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ 
กีฬาและสนัทนาการ เครือ่งส าอางและสุขภาพ ตลอดจนในอตุสาหกรรมเคมีดว้ย 

https://report.covestro.com/half-year-financial-report-2022/
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เรามุง่มั่นในการกา้วไปสู่การหมุนเวียนอย่างเตม็รูปแบบ และตัง้เป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ภายใน 
ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสรา้งยอดขายไดป้ระมาณ 15.9 พนัลา้นยูโรในปีงบประมาณ 2564 
โดยบรษิัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (ค านวณจากจ านวนพนักงานประจ า)  
อ่านขอ้มูลเพ่ิมเตมิไดท่ี้ www.covestro.com. 
ติดตามเราบน Twitter ท่ี https://twitter.com/covestro  
ติดตามเร่ืองราวจากบล็อกของเราท่ี www.covestro.com/blog. 
 
 
 
ข้อความท่ีบ่งชีถ้งึอนาคต 
 
 ข่าวประชาสมัพนัธช์ิน้นีอ้าจมีขอ้ความท่ีบ่งชีถ้ึงอนาคต โดยใชข้อ้สนันิษฐานและการคาดการณข์องโคเวสโตร เอจี 
เป็นพืน้ฐาน ปัจจัยดา้นความเส่ียงท่ีคาดการณไ์ดแ้ละท่ีคาดการณไ์ม่ได ้ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ 
อาจส่งผลตอ่ขอ้มูลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญั ทัง้ดา้นผลประกอบการจริง สถานการณท์างการเงิน 
ผลการด าเนินงานและการพฒันาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี ้
หมายรวมถงึปัจจัยท่ีอยู่ในรายงานท่ีโคเวสโตรเผยแพร่ ซ่ึงบุคคลทั่วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดบ้นเว็บไซตโ์คเวสโตร 
www.covestro.com ทัง้นี ้โคเวสโตรจะไม่ขอรบัผิดชอบในการแกไ้ขขอ้ความบ่งชีถ้ึงอนาคตต่าง ๆ 
หรือการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหต้รงตามสถานการณห์รอืการพฒันาในอนาคต 
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ข้อมูลส ำคัญของกลุ่มบรษิัทโคเวสโตร 

       

 ไตรมาสที่ 2 ปี 
2564 

ไตรมาสที่ 2 ปี 
2565 การเปลี่ยนแปลง 

คร่ึงปีแรก  
ปี 2564 

คร่ึงปีแรก  
ปี 2565 การเปลี่ยนแปลง 

 ลา้นยูโร ลา้นยูโร ร้อยละ ลา้นยูโร ลา้นยูโร ร้อยละ 
กลุม่บริษทัโคเวสโตร       
ยอดขาย 3,956 4,703 18.9 7,263 9,386 29.2 
การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย (ภายนอก)       

ปริมาณ 29.0% –2.1%  14.6% 0.5%  
ราคา 45.9% 14.5%  31.4% 18.3%  
ค่าเงิน –5.4% 6.5%  –5.0% 6.1%  
พอร์ตโฟลิโอ 14.0% 0.0%  6.1% 4.3%  

EBITDA 817 547 –33.0 1,560 1,353 –13.3 
EBIT 607 307 –49.4 1,163 896 –23.0 
รายไดสุ้ทธิ 449 199 –55.7 842 615 –27.0 
เงินสดจากการด าเนินงานหลงัหกัเงินลงทุน 374 (462) . 692 (445) . 

       
Performance Materials       
ยอดขาย (ภายนอก) 1,957 2,461 25.8 3,697 4,849 31.2 
การจ าหน่ายระหว่างส่วนงาน 468 524 12.0 951 1,181 24.2 
ยอดขาย (รวม) 2,425 2,985 23.1 4,648 6,030 29.7 
การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย (ภายนอก)       

ปริมาณ 19.5% 1.6%  7.1% 3.5%  
ราคา 71.2% 17.5%  49.5% 21.7%  
ค่าเงิน –5.2% 6.7%  –5.0% 6.0%  
พอร์ตโฟลิโอ 0.0% 0.0%  0.0% 0.0%  

EBITDA 644 367 –43.0 1,274 987 –22.5 
EBIT 502 204 –59.4 991 679 –31.5 
เงินสดจากการด าเนินงานหลงัหกัเงินลงทุน 373 (37) . 632 75 –88.1 

       
Solutions & Specialities       
ยอดขาย (ภายนอก) 1,951 2,165 11.0 3,480 4,387 26.1 
การจ าหน่ายระหว่างส่วนงาน 6 8 33.3 11 17 54.5 
ยอดขาย (รวม) 1,957 2,173 11.0 3,491 4,404 26.2 
การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย (ภายนอก)       

ปริมาณ 39.1% –7.3%  23.3% –4.4%  
ราคา 22.4% 11.8%  14.4% 15.2%  
ค่าเงิน –5.8% 6.5%  –5.3% 6.3%  
พอร์ตโฟลิโอ 28.4% 0.0%  12.5% 9.0%  

EBITDA 237 213 –10.1 418 437 4.5 
EBIT 170 139 –18.2 308 291 –5.5 
เงินสดจากการด าเนินงานหลงัหกัเงินลงทุน 29 (139) . 40 (285) . 

       

 
 
 
 


