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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหง์บกำรเงินบริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในกลุ่ม 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 และประจ ำปี 2563 

1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ตาราง 1: สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

ล้ำนบำท Q4/63 Q3/63 +/(-) 
 

Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 
ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ 
   ของกลุ่ม (kbd) 281 261 20  316 (35)  281 300 (19) 

ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม(1) (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 3.6 1.0 2.6  4.4 (0.8)  2.4 4.7 (2.3) 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 5.8 4.9 0.9  5.1 0.7  0.1 5.2 (5.1) 
        

ล้ำนบำท Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62(2) +/(-)  
 

2563 2562(2) +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 59,592 57,225 2,367  95,852 (36,260)  242,840 361,768 (118,928) 
ก าไร (ขาดทุน) จากเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิสุทธ ิ (254) 144 (398)  288 (542)  (174) 359 (533) 
EBITDA 3,493 3,819 (326)  4,243 (750)  (2,055) 14,149 (16,204) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรม 
เครือ่งมอืทางการเงนิ(3) (50) 

        
33  (83)  - (50)  (5) 

           
-    (5) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ(ิ4) 2,531 (453) 2,984  229 2,302  1,784 1,778 6 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 5,801 - 5,801  - 5,801  5,801 - 5,801 

ตน้ทุนทางการเงนิ (986) (1,172) 186  228 (1,214)  (4,292) (3,224) (1,068) 

กลบัรายการ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (2,384) (33) (2,351)  (346) (2,038)  647 (1,240) 1,887 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิ 7,257 715 6,542  1,984 5,273  (3,301) 6,277 (9,578) 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิต่อหุ้น (บำท) 3.56 0.35 3.21  0.97 2.58  (1.62) 3.08 (4.70) 

 
          

ก าไร (ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษ ี 1,791 2,986 (1,195)  619 1,172  (7,399) 1,581 (8,980) 
กลบัรายการ (รายการปรบัลด) มลูค่าสนิคา้คงเหลอื
น ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปูก่อนภาษี(5) 83 378 (295)  315 (232)  (549) 659 (1,208) 
           

อตัรำแลกเปล่ียน (บำทต่อเหรียญสหรฐัฯ) Q4/63 Q3/63 +/(-) 
 

Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 30.79 31.49 (0.71)  30.46 0.33  31.46 31.22 0.25 

อตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้งวด 30.21 31.83 (1.62)  30.33 (0.12)  30.21 30.33 (0.12) 
 
 

หมายเหตุ  (1) ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม (Gross Integrated Margin) เป็นก าไรขัน้ตน้จากการผลติรวมของโรงกลัน่ไทยออยล์, บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั, บรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั 
                     และบรษิทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) 
 (2) น าเสนอใหม ่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 เรื่อง สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

(3) เป็นการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 2563 
 (4) รวมก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธขิองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศใน Q4/63, Q3/63, Q4/62, 2563 และ 2562 จ านวน 2,866 ลา้นบาท, (641) ลา้นบาท,   
                      647 ลา้นบาท, 1,991 ลา้นบาท, และ 1,607 ลา้นบาท ตามล าดบั 

(5) ประกอบดว้ย กลบัรายการ (รายการขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่สนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูปใหเ้ท่ากบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั และ กลบัรายการ (รายการปรบัลด) มลูคา่น ้ามนั 
     ส าเรจ็รูปคงเหลอืตามราคาทนุ  

 

 

น าเสนอใหม ่น าเสนอใหม ่
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ใน Q4/63 เทยีบกบั Q3/63 กลุ่มไทยออยล์มปีรมิาณวตัถุดบิที่ป้อนเขา้สู่กระบวนการผลติของกลุ่มเพิม่ขึน้ตามสภาพตลาดที่เริม่ฟ้ืนตวัจากการแพร่

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ส่งผลให้มปีรมิาณการขายผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปเพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน ประกอบกบั ระดบัราคาผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปที่

ปรบัตวัสูงขึ้น ส่งผลให้มรีายได้จากการขาย 59,592 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 2,367 ล้านบาท โดยมกี าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบ

จากสต๊อกน ้ามนัอยูท่ี่ 3.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 2.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เน่ืองจาก Crude Premium ที่ปรบัตวัลดลง ประกอบกบั

สว่นต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากความตอ้งการใช้น ้ามนัก๊าดส าหรบัท าความรอ้นทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงฤดูหนาว แมส้่วนต่าง

ราคาน ้ามนัเบนซินจะปรบัตวัลดลงเล็กน้อยหลงัความต้องการใช้น ้ามนัเบนซินอ่อนตวัลงหลงัสิน้สุดฤดูกาลขบัขีแ่ละเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ขณะที่ส่วน

ต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบยงัถูกกดดนัจากความต้องการทีอ่่อนตวัจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ดา้นตลาดสารอะโรเมตกิส ์

ส่วนต่างราคาสารอะโรเมติกส์กบัน ้ ามนัเบนซิน 95 ปรบัตวัดีขึ้น จากอุปสงค์ของสารพาราไซลีนที่ดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่เริม่ฟ้ืนตวั และการเปิด

ด าเนินการของโรงพทีเีอแห่งใหม่ นอกจากน้ีอุปสงคใ์นผลติภณัฑป์ลายน ้าของสารเบนซนี เช่น บรรจุภณัฑ์ใส่อาหารและบรรจุภณัฑ์ที่มาพรอ้มกบั

การซื้อสนิคา้ออนไลน์ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงการใชม้าตรการปิดเมอืง ดา้นตลาดสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาดไดร้บัปัจจยัสนบัสนุน

จากอุปทานที่ลดลง และความต้องการใช้สาร LAB ที่เพิม่ขึน้ ดา้นตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน ไดร้บัปัจจยับวกจากอุปทานที่ลดลงเช่นกนั เน่ืองจาก

โรงกลัน่ในภูมภิาคปรบัลดก าลงัการผลติ ประกอบกบัอุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยีเริม่ฟ้ืนตวัจากการผอ่นคลายมาตรการปิดเมอืงและสภาพอากาศที่ดีขึน้

จากช่วงมรสุม นอกจากน้ี จากการคาดการณ์ว่าสถานการณ์โควดิ-19 จะมแีนวโน้มดขีึน้ หลงัมรีายงานผลการทดสอบวคัซนีว่ามปีระสทิธภิาพและ

พร้อมเริม่ใช้งานในวงจ ากดัภายในสิ้นปี ขณะที่ความต้องการใช้น ้ ามนัทัว่โลกปรบัตวัสูงขึ้นหลงัหลายประเทศในแถบเอเซียเริม่กลบัมาด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจนีและอินเดยี ประกอบกบัอุปทานน ้ามนัดบิจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามนัดบิและพนัธมติร 

(โอเปกพลสั) ยงัเพิม่สูงขึน้ไม่มากนัก ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิดูไบเฉลี่ยใน Q4/63 ปรบัตวัสูงขึน้จาก Q3/63 1.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ท าให้มี

ก าไรจากสต๊อกน ้ามนั 2.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 1,791 ล้านบาท ลดลง 1,195 ล้านบาท จาก Q3/63 ส่งผลให้มกี าไรขัน้ต้นจากการผลิต

ของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 5.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 0.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ทัง้น้ี มกีารบนัทกึการกลบัรายการ

มลูคา่สนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 83 ล้านบาท ลดลง 295 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน เมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่

เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ254 ล้านบาท ส่งผลใหก้ลุ่มไทยออยล์มี EBITDA 3,493 ล้านบาท ลดลง 326 ล้านบาท และมผีลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรม

เครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 50 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม กลุ่มไทยออยลม์กี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ2,531 ล้านบาท (โดยเป็นก าไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศจ านวน  2,866 ล้านบาท) เน่ืองจากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าจาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน 

นอกจากน้ี ยงัมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (GPSC) 5,801 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา 

ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้แล้ว ท าใหใ้น Q4/63 กลุ่มไทยออยล์มกี าไรสุทธ ิ7,257 ล้านบาท หรอื 3.56 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้ 6,542 

ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q4/63 กบั Q4/62 กลุ่มไทยออยล์มรีายไดจ้ากการขายลดลง 36,260 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากราคาขายผลติภณัฑ์และปรมิาณการขาย

ผลติภณัฑ์รวมที่ปรบัลดลง และมกี าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 0.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เหตุผล

หลกัมาจากค่าการกลัน่ที่ถูกกดดนัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซิน น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด และน ้ามนัดเีซลที่ปรบัลดลงจากอุปสงคท์ี่อ่อนตวั

ลงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ขณะที่มกี าไรขัน้ต้นจากกลุ่มอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาสารเบนซินกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ที่

ปรบัตวัสูงขึน้ นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานปรบัตวัดขีึน้ แมส้่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน เมื่อรวมก าไรจากจากสต๊อกน ้ามนั 1,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,172 ล้านบาทจาก Q4/62 และการกลบัรายการมูลค่าสินค้า

คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 83 ลา้นบาท ประกอบกบัมผีลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ254 ล้านบาท สง่ผลใหก้ลุ่ม

ไทยออยล์มี EBITDA ลดลง 750 ล้านบาท เมื่อรวมก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธทิี่เพิ่มขึ้น 2,302 ล้านบาท และก าไรจากการขายเงนิลงทุนใน 

GPSC 5,801 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ลุ่มไทยออยลม์กี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 5,273 ลา้นบาท 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 2563 กบั 2562 กลุ่มไทยออยล์มรีายไดจ้ากการขาย 242,840 ล้านบาท ลดลง 118,928 ล้านบาท สาเหตุหลกัจาก

ราคาขายผลิตภัณฑ์และปริมาณการขายผลิตภัณฑ์รวมที่ปรบัลดลงจากผลกระทบของสงครามราคาน ้ามนัและการระบาดของไวรสัโควิด-19 

นอกจากน้ีแมอ้ตัราก าไรขัน้ต้นของสาร LAB จะดขีึ้น แต่จากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่อ่อนตวัลงโดยเฉพาะส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน /

น ้ามนัก๊าด และน ้ามนัดเีซล แม้ว่า Crude Premium จะปรบัลดลงค่อนข้างมาก อกีทัง้ ส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 และส่วน
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ต่างราคาผลิตภณัฑ์พลอยได้ของธุรกิจผลิตน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานและยางมะตอยที่อ้างอิงราคาน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัเตาได้ปรบัตวัลดลง รวมทั ้ง

ปรมิาณการขายน ้ามนัยางสะอาดซึง่เป็นผลติภณัฑพ์เิศษปรบัลดลงจากปีก่อน สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่มไมร่วมผลกระทบจากสต๊อก

น ้ามนัลดลง 2.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล มาอยู่ที่ 2.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล นอกจากน้ี ในปี 2563 ยงัมผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 7,399 

ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรจากสต๊อกน ้ามนั 1,581 ลา้นบาทในปี 2562 นอกจากน้ียงัมขีาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิสทุธ ิ174 ลา้นบาท 

เทยีบกบัก าไรจากเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิสทุธ ิ359 ลา้นบาทจากปีก่อน อยา่งไรกต็าม ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกลุ่มไทยออยลใ์นปี 

2563 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกบัปีก่อน จากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนในปีที่แล้วประกอบกบัในปีน้ีกลุ่มไทยออยล์มกีารด าเนิน     

กลยุทธ์ดา้นการบรหิารจดัการต้นทุนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการในการบรหิารงานระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั  

โควดิ-19 ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์มผีลขาดทุน EBITDA 2,055 ล้านบาท เทียบกบั EBITDA 14,149 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มไทยออยล์มี

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธ ิ1,784 ล้านบาทจากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่า โดยมตีน้ทุนทางการเงนิ 4,292 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,068 ล้านบาท เมื่อรวม

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนใน GPSC 5,801 ลา้นบาท ดงันัน้ ในปี 2563 กลุ่มไทยออยลม์ผีลขาดทุนสทุธ ิ3,301 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ6,277 

ลา้นบาท ในปี 2562 

เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2563 ตามที่บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีติ

อนุมตักิารปรบัสดัสว่นและโครงสรา้งการถือหุน้ในกลุ่มธรุกจิไฟฟ้าของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ยการจ าหน่ายหุน้ของ GPSC ที่บรษิทัฯ ถอือยูโ่ดยตรง

ทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และการรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ โดย

ภายหลังจากการด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสร้างฯ สดัส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Shareholding) ของบริษัทฯ ใน GPSC จะลดลง

เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 20.8 จากการถือหุ้นโดยตรง โดยการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความ

ซบัซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าของบรษิทัฯ ท าให้การบรหิารจดัการและขบัเคลื่อนทิศทางการด าเนินธุรกิจมีความชดัเจน 

คล่องตวั และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น นอกจากน้ี หลงัจากการด าเนินแผนการปรบัโครงสรา้งฯ แล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสดส่วนเพิม่สุทธ ิซึ่ง

ช่วยส่งเสรมิสภาพคล่องและท าใหฐ้านะทางการเงินของบรษิทัฯ แขง็แกร่งขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ คาดว่าจะยงัสามารถรกัษาสดัส่วนก าไรที่จะได้

จากธุรกิจไฟฟ้าในอนาคตได้ตามเป้าหมายเดิม  ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสร้างฯ แล้ว โดยเมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563 

บรษิทัฯ ได้จ าหน่ายหุน้ของ GPSC ที่บรษิทัฯ ถืออยู่โดยตรงทัง้หมดใหแ้ก่ PTT ภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้ และเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2564 

บรษิทัฯ ไดร้บัโอนกิจการทัง้หมดจาก TP ภายใต้ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด ในการน้ี หาก TP ด าเนินการจดทะเบียนเลิกบรษิทัแล้วเสรจ็ 

บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบผา่นการแจง้ขา่วของบรษิทัฯ บนเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) ต่อไป 

เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัด าเนินการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธรุกจิ

เรอืขนส่งโดยการขายหุ้นที่ถืออยู่ทัง้หมดในบรษิทัไทยออยล์มารนี จ ากดั (“TM”) ให้กบับรษิทั ภูรชิ มารนี จ ากดั (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการซื้อหุน้ทัง้หมดใน Thaioil Marine International Pte.Ltd. (“TOMI”) จาก TM ใหเ้สรจ็

สิ้นก่อนการขายหุ้นที่ถืออยู่ทัง้หมดใน TM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ท าให้ TM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ       

บรษิทัฯ ทัง้น้ี TM ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มอื่นๆ ไดแ้ก่ บรษิทั ท๊อป มารไีทม ์เซอรว์สิ จ ากดั , บรษิทั ท๊อป นอตคิอล สตาร ์จ ากดั, บรษิทั 

ท.ีไอ.เอม็.ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั, TOP-NTL Shipping Trust และ TOP-NTL Pte.Ltd. โดยคาดว่าจะด าเนินการโอนหุ้นให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่

30 มถิุนายน 2564 ซึ่งการปรบัโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรอืขนส่งดงักล่าว สามารถรองรบัการเติบโตและแผนกลยุทธ์ของบรษิทัฯ  ในระยะยาว โดย

บรษิทัฯ และผูซ้ื้อจะไดเ้ขา้ท าสญัญาเพื่อเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ ตอบรบัความตอ้งการใช้เรอืในรูปแบบต่างๆ ส าหรบัการด าเนินธุรกจิในอนาคตของ

บรษิทัฯ อกีทัง้ยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัสรรทรพัยากรทีม่อียูเ่พื่อมุง่พฒันาในสว่นของธรุกจิหลกัอื่นๆ ไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสิทธภิาพมากขึน้ 
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2. ข้อมูลสรปุผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธรุกิจ 

ตาราง 2: ผลการด าเนินงานแยกตามกลุม่ธรุกจิ                      หน่วย: ลา้นบาท 

รำยได้จำกกำรขำย Q4/63 Q3/63 +/(-) 
 

Q4/62(1) +/(-)  
 

2563 2562(1) +/(-) 

งบกำรเงินรวม 59,592 57,225 2,367  95,852 (36,260)  242,840 361,768 (118,928) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 60,873 57,891 2,982  100,586 (39,713)  247,302 375,401 (128,099) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB(2) 8,752 7,553 1,199  13,867 (5,115)  36,676 52,198 (15,522) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 3,844 3,447 397  4,424 (580)  14,039 18,243 (4,204) 
   ผลติไฟฟ้า(3) 2,401 2,630 (229)  2,979 (578)  10,786 11,770 (984) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย(4) 2,344 1,942 402  2,160 184  8,188 9,102 (914) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล(5) 166 163 3  166 0  659 660 (1) 
   ผลติเอทานอล(6) 372 509 (137)  378 (6)  1,631 1,473 158 
   อื่นๆ(7) 1,646 1,538 108  1,427 219  5,792 4,295 1,497 

           

EBITDA Q4/63 Q3/63 +/(-) 
 

Q4/62(1) +/(-)  
 

2563 2562(1) +/(-) 

งบกำรเงินรวม 3,493 3,819 (326)  4,243 (750)  (2,055) 14,149 (16,204) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 890 1,773 (883)  1,505 (615)  (10,689) 5,902 (16,591) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 1,133 707 426  954 179  3,956 3,464 492 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 533 513 20  653 (120)  1,304 1,443 (139) 
   ผลติไฟฟ้า 587 629 (42)  632 (45)  2,513 2,404 109 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 285 139 146  110 175  632 430 202 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 25 42 (17)  7 18  160 68 92 
   ผลติเอทานอล 56 61 (5)  35 21  225 160 65 
   อื่นๆ 46 61 (15)  96 (50)  281 193 88 
           

ก ำไร / (ขำดทุน) สทุธิ Q4/63 Q3/63 +/(-) 
 

Q4/62(1) +/(-)  
 

2563 2562(1) +/(-) 

งบกำรเงินรวม 7,257 715 6,542  1,984 5,273  (3,301) 6,277 (9,578) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 8,628 (715) 9,343  742 7,886  (6,099) 2,161 (8,260) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 546 16 530  277 269  1,535 911 624 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 390 375 15  502 (112)  910 1,067 (157) 
   ผลติไฟฟ้า(8) 510 833 (323)  516 (6)  2,646 2,036 610 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 160 73 87  45 115  310 25 285 
   บรกิารขนส่งทางทะเล (54) 2 (56)  (125) 71  (20) (216) 196 
   ผลติเอทานอล 7 9 (2)  (7) 14  44 (10) 54 
   อื่นๆ(9) 96 100 (4)  115 (19)  383 263 120 

 

หมายเหตุ (1) น าเสนอใหมต่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 เรื่อง สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
 (2) บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในบรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั ซึง่ประกอบธรุกจิผลติสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
 (3) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 73.99 และบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
 (4) บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จ ากดั TOP Solvent (Vietnam) LLC และ PT Tirta Surya Raya  
 (5) บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัส่วนในบรษิทั Thaioil Marine International Pte. Ltd. บรษิทั ท๊อป มารไีทม ์เซอร์วสิ จ ากดั TOP-NTL Pte. Ltd. TOP-NTL Shipping Trust 

บรษิทั ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จ ากดั TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. และ บรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชพิ แมนเนจเมนท ์จ ากดั  
 (6) บรษิทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 
 (7) บรษิทั ไทยออยล์ เอนเนอร์ย ีเซอร์วสิ จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ซึ่งประกอบธุรกิจดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล และบรษิทั ไทยออยล์ ศูนย์บรหิารเงนิ จ ากดั ถอืหุ้นร้อยละ 

99.99 ซึง่ประกอบธรุกจิศูนยก์ลางธรุกจิระหว่างประเทศ (IBC) และศูนยบ์รหิารเงนิ (TC) ส าหรบับรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์ 
 (8) รวมสว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ของกลุ่มไทยออยล์ 
 (9) รวมก าไร / (ขาดทนุ) จากบรษิทั ไทยออยล์ เอนเนอรย์ ีเซอรว์สิ จ ากดั และบรษิทั ไทยออยล ์ศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั และรวมสว่นแบ่งก าไร / (ขาดทนุ) จากการลงทนุในบรษิทั บรษิทั พทีที ี

ดจิติอล โซลูชัน่ จ ากดั และ บรษิทั พทีที ีเอนเนอรย์ี ่โซลูชัน่ส ์จ ากดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

 

 

น าเสนอใหม ่ น าเสนอใหม ่

น าเสนอใหม ่ น าเสนอใหม ่

น าเสนอใหม ่ น าเสนอใหม ่
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2.1 สภำพตลำดน ้ำมนัปิโตรเลียมและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจกำรกลัน่น ้ำมนั 
ตาราง 3: ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปูและส่วนต่างราคาของน ้ามนัส าเรจ็รปู 

หน่วย: US$/bbl Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

น ้ามนัดบิดไูบ (Dubai)   44.6  42.9 1.7  62.1 (17.5)  42.2 63.5 (21.3) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95)   48.7  47.3 1.4  75.0 (26.3)  46.7 72.5 (25.8) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero)   47.0  42.2 4.8  76.0 (29.0)  44.8 77.2 (32.4) 

น ้ามนัดเีซล (GO)   48.3  47.1 1.2  76.4 (28.1)  48.4 77.2 (28.8) 

น ้ามนัเตา (HSFO)   44.1  40.4 3.7  43.4 0.7  39.2 58.6 (19.4) 

Crude Premium Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

Murban (0.4) 1.2 (1.6)  4.4 (4.8)  (0.4) 3.1 (3.5) 

Arab Light  (0.5) 0.8 (1.3)  2.9 (3.4)  (0.4) 1.9 (2.3) 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดิบดไูบ Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 4.1 4.4 (0.3)  12.9 (8.8)  4.5 9.0 (4.5) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 2.4 (0.7) 3.1  13.9 (11.5)  2.5 13.7 (11.2) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 3.7 4.2 (0.5)  14.3 (10.6)  6.2 13.7 (7.5) 

น ้ามนัเตา (HSFO) (0.6) (2.5) 1.9  (18.7) 18.1  (3.0) (4.9) 1.9 

น ้ามนัเตาก ามะถนัต ่า (VLSFO) 5.5 3.2 2.3  12.3 (6.8)  7.0 6.2 0.8 

หมายเหตุ  ราคาปิดของน ้ามนัดบิดูไบ ณ สิน้ Q4/63 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนธนัวาคม 2563 เท่ากบั 49.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล, ณ สิ้น Q3/63  คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนกนัยายน 2563 

เท่ากบั 41.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ ณ สิน้ Q4/62 คดิจากราคาเฉลีย่เดอืนธนัวาคม 2562 เท่ากบั 64.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

กราฟ 1: ราคาของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู 

ราคาน ้ ามันดิบใน Q4/63 ปรบัตัวเพิ่มขึ้นจาก Q3/63 โดย

ตลาดคาดว่าสถานการณ์โควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น หลัง

บรษิทัผลติวคัซนีป้องกนัไวรสัโควดิ-19 รายใหญ่อยา่งน้อย 2 

แห่งรายงานผลการทดสอบวัคซีนว่ามีประสิทธิภาพกว่า   

ร้อยละ 90 และพร้อมเริม่ใช้งานในวงจ ากัดในภายในสิ้นปี 

ขณ ะที่ กลุ่ มประเทศผู้ส่ งออกน ้ ามันดิบและพันธมิตร 

(โอเปกพลัส) มีมติจะปรบัเพิ่มการผลิตในเดือนมกราคม 

2564 ขึน้เพยีง 0.5 ล้านบารเ์รลต่อวนั ซึ่งต ่ากว่าทีค่าดการณ์

ไว้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะท าให้

อุปทานน ้ ามันดิบล้นตลาดไม่มากนัก นอกจากน้ี ความ

ต้องการใช้น ้ามนัทัว่โลก (ตามรายงานของส านักงานพลงังานสากล ( IEA) เดอืนธนัวาคม 2563) ปรบัตวัสูงขึน้จาก Q3/63 ราว 1.7 ล้านบารเ์รลต่อ

วนั แตะระดบั 94.7 ล้านบาร์เรลต่อวนั หลงัประเทศในแถบเอเซียเริ่มกลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเฉพาะจีนและอินเดีย    

อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัดบิในช่วง Q4/63 เมื่อเทยีบกบั Q4/62 และราคาน ้ามนัดบิในปี 2563 เทยีบกบัปี 2562 ปรบัลดลงอย่างมาก ทัง้น้ีเป็นผล

มาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 โดยเฉพาะการแพรร่ะบาดระลอกสองทีเ่กดิจากไวรสัสายพนัธุ์ใหมท่ี่ส่งผลใหห้ลายประเทศต้องกลบัมา

ปิดประเทศอกีครัง้ และสง่ผลกดดนัความตอ้งการใชน้ ้ามนั รวมถงึเศรษฐกจิโดยรวมของปี 2563 โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่วและการขนสง่ 

สว่นต่างราคาน ้ามนัดบิ Murban กบัราคาน ้ามนัดบิดไูบ และส่วนต่างราคาน ้ามนัดบิ Arab light กบัค่าเฉลีย่ราคาน ้ามนัดบิดูไบและโอมาน ใน Q4/63 

เมื่อเทยีบกบัทัง้ Q3/63 และ Q4/62 และในปี 2563 เทยีบกบัปี 2562 ปรบัลดลง เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัไดร้บัแรงกดดนัจากการแพรร่ะบาด

ของเชื้อไวรสัโควดิ-19 โดยเฉพาะการระบาดระลอกสองในยุโรปที่ท าให้หลายประเทศต้องบงัคบัใช้มาตรการปิดเมอืงอกีครัง้ ประกอบกบัปรมิาณ

น ้ามนัดบิคงคลงัทัว่โลกทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู 
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ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q4/63 ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบั Q3/63 หลงัความต้องการใช้น ้ามนัเบนซนิปรบัตวั

ลดลงหลงัสิน้สดุฤดูกาลขบัขีแ่ละเขา้สู่ช่วงฤดูหนาว นอกจากน้ี สว่นต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q4/63 เทยีบกบั Q4/62 และใน

ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 ปรบัตวัลดลงอย่างมาก เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 ส่งผลให้หลายประเทศประกาศใช้

มาตรการปิดเมอืงและนโยบายความเขม้งวดทางสงัคม นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัราคาน ้ามนัดบิดไูบใน Q4/63 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบ

กบั Q3/63 เน่ืองจากตลาดถูกกดดนัจากความต้องการที่อ่อนตวัจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ระลอกใหม่และการระบาดของไวรสัโควดิ-19 

สายพนัธุใ์หม่ในบางประเทศ รวมถึงส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q4/63 เทียบกบั Q4/62 และส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบั

ราคาน ้ามนัดบิดูไบในปี 2563 เทียบกบัปี 2562 ปรบัตวัลดลงอย่างมากเช่นกนั เน่ืองจากเศรษฐกจิที่ซบเซาส่งผลให้ความต้องการใช้หดตวัลงจาก

การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q4/63 ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเมื่อ

เทยีบกบั Q3/63 เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัก๊าดส าหรบัท าความรอ้นปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงฤดูหนาว ในขณะที่สว่นต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน/

น ้ามนัก๊าดกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q4/63 เทยีบกบั Q4/62 และในปี 2563 เทียบกบัปี 2562 ปรบัตวัลดลงอย่างมาก จากผลกระทบของการแพร่

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ที่ท าใหม้กีารจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงกบั

ราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q4/63 ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q3/63 และ Q4/62 รวมทัง้ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบในปี 

2563 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากอุปทานปรบัตวัลดลงหลงัโรงกลัน่น ้ามนัหลายแหง่ปรบัลดก าลงัการผลติเพราะความต้องการใช้

น ้ามนัทัว่โลกที่ลดลงจากผลกระทบของโควดิ-19 ด้านส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัต ่ากบัราคาน ้ามนัดบิดูไบในช่วง Q4/63 ปรบัตวัสูงขึน้เมื่อ

เทียบกบั Q3/63 เน่ืองจากความต้องการขนส่งสนิค้าปรบัตวัสูงขึ้นในช่วงเทศกาลวนัหยุด รวมถึงส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถันต ่ากบัราคา

น ้ามนัดบิดูไบในช่วงปี 2563 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เช่นกนัเน่ืองจากความตอ้งการใช้เป็นเชื้อเพลงิส าหรบัภาคการเดนิเรอืปรบัเพิม่ขึน้

ตามมาตรการป้องกนัมลพษิทางเรอืขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ซึง่ก าหนดใหน้ ้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่ตมิเรอืตอ้งมกี ามะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 

0.5 อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัต ่ากบัราคาน ้ามนัดบิดูไบในช่วง Q4/63 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q4/62 เน่ืองจากโรงกลัน่

หลายแหง่สามารถเพิม่ก าลงัการผลติน ้ามนัเตาก ามะถนัต ่าไดม้ากขึน้ 

ตาราง 4: ผลการด าเนินงานของธรุกจิการกลัน่น ้ามนั 

 
Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

อตัราการใชก้ าลงัการกลัน่(1) (%) 101% 93% 7%  113% (12%)  101% 107% (6%) 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ (kbd) 277 257 20  311  (34)  277 295  (18) 

ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (US$/bbl)           
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 1.2 (1.1) 2.3  2.7  (1.5)  0.4 3.1  (2.7) 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 3.4 2.9 0.5  3.4  -  (1.9) 3.6  (5.5) 

หมายเหตุ  (1) ค านวณจากก าลงัการกลัน่น ้ามนั 275,000 บารเ์รลต่อวนั 

ใน Q4/63 โรงกลัน่ไทยออยลม์อีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ 101% เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน 7% ตามสภาพตลาด

ที่เริม่ฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 และมปีรมิาณจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

โดยแบ่งเป็นสดัส่วนการขายผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ 90% และ Indochina 10% โดยมีรายได้จากการขาย 

60,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,982 ล้านบาท ตามปรมิาณการขายและราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี 

จาก Crude Premium ที่ปรบัตวัลดลง ประกอบกบัส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน /น ้ามนัก๊าดที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 

สง่ผลใหม้กี าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 1.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 2.3 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรลจากไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากน้ี ราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีก าไร

จากสต๊อกน ้ามนั 2.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 1,791 ล้านบาท ลดลง 1,195 ล้านบาทจาก Q3/63 อกีทัง้

ยงัมกีารกลบัรายการมูลค่าสนิค้าคงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 83 ล้านบาท ลดลง 295 ล้านบาทจาก

ไตรมาสก่อน เมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงนิที่เกิดขึ้นจรงิสุทธิ 346 ล้านบาทแล้ว โรงกลัน่ไทย

ออยล์ม ีEBITDA 890 ล้านบาท ลดลง 883 ล้านบาทจาก Q3/63 นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากการ

ใน Q4/63 โรงกลัน่ไทยออยล ์

มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลัน่ไม่

รวมผลกระทบจำกสต๊อก

น ้ำมนัปรบัตวัดขีึ้นจำก        

ไตรมำสก่อน ประกอบกบัมี

ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนใน 

GPSC แมว้ำ่จะรบัรูผ้ล

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จำก

กำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธรุกจิ

เรอืขนสง่สง่ผลใหโ้รงกลัน่  

ไทยออยลม์กี ำไรสทุธ ิ
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วดัมูลค่ายุติธรรมเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 19 ล้านบาท และมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2,549 ล้าน

บาท (โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศจ านวน 2,472 

ล้านบาท) เทียบกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ503 ล้านบาทในไตรมาสก่อน นอกจากน้ี ยงัมกี าไร

จากการขายเงินลงทุนใน GPSC 8,965 ล้านบาท  ในขณะที่รบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการปรบั

โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิเรอืขนส่ง 162 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ตน้ทุนทางการเงนิ และคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

สง่ผลใหม้กี าไรสทุธ ิ8,628 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ715 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบกบั Q4/62 โรงกลัน่ไทยออยล์มอีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ลดลง 12% จากการปรบัแผนการผลิตให้

สอดคล้องกบัสภาพตลาดที่ไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควดิ-19 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามนัอากาศยาน/

น ้ามนัก๊าดลดลงอย่างมาก เน่ืองจากมกีารจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศ และมีปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์

โดยรวมลดลง 22% จากผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 โดยมรีายได้จากการขายลดลง 39,713 ล้านบาทตาม

ปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัลดลง  อีกทัง้มีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจาก   

สต๊อกน ้ ามนัลดลง 1.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัอากาศยาน /

น ้ ามันก๊าด และน ้ ามันดีเซลที่ปรับลดลงจากอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19    

อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนัเพิ่มขึน้ 1,172 ล้านบาทจาก Q4/62 ในขณะที่มกีาร

กลบัรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือน ้ ามนัดิบและน ้ามนัส าเร็จรูปลดลง  232 ล้านบาท เมื่อรวมผลขาดทุนจาก

เครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึน้จรงิสุทธทิี่เพิม่ขึน้ 287 ล้านบาท ท าใหโ้รงกลัน่ไทยออยล์ม ีEBITDA ลดลง 615 

ล้านบาทจาก Q4/62  อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ

จ านวน 19 ล้านบาท และมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิเพิม่ขึน้ 2,333 ล้านบาท ประกอบกบัมกี าไรจากการ

ขายเงนิลงทุนใน GPSC 8,965 ล้านบาท ในขณะที่รบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการปรบัโครงสร้างกลุ่ม

ธุรกิจเรือขนส่ง 162 ล้านบาท ดงันัน้ โรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7,886 ล้านบาทจากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน 

หากเทยีบผลการด าเนินงานปี 2563 กบั 2562 โรงกลัน่ไทยออยล์มอีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ลดลง 6% โดยมี

รายไดจ้ากการขาย 247,302 ล้านบาท ลดลง 128,099 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละราคาขาย

เฉลี่ยที่ปรบัลดลงเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 โดยแบ่งเป็นสดัส่วนการขาย

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 87% Indochina 10% และส่งออก 3% และมีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ ไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 0.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลงถึง 2.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล สาเหตุ

หลกัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัลดลงโดยเฉพาะส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซิน น ้ามนัอากาศยาน/

น ้ามนัก๊าด และน ้ามนัดเีซลที่ปรบัตวัลดลง เน่ืองจากอุปสงค์ที่ปรบัตวัลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด -19 และการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ แม้ว่า Crude Premium จะปรับลดลง

ค่อนข้างมาก นอกจากน้ี ราคาน ้ามนัดบิที่ลดลงอย่างมากส่งผลให้โรงกลัน่ไทยออยล์มผีลขาดทุนจากสต๊อก

น ้ามนั 2.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 7,399 ล้านบาท เทยีบกบัก าไรจากสต๊อกน ้ามนั 1,581 ล้านบาทในปี

ก่อน ประกอบกบัโรงกลัน่ไทยออยลม์รีายการปรบัลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 549 ลา้น

บาท ในขณะที่มีการกลบัรายการมูลค่าสนิค้าคงเหลือน ้ ามนัดิบและน ้ามนัส าเรจ็รูป 659 ล้านบาทในปี 2562 

อย่างไรกต็าม ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของโรงกลัน่ไทยออยล์ในปี 2563 ลดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

จากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนในปีที่แล้วประกอบกบัในปีน้ีกลุ่มไทยออยล์มกีารด าเนินกลยุทธ์

ด้านการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการในการบริหารงานระหว่าง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกิดขึ้นจรงิสุทธ ิ

359 ล้านบาทซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 149 ล้านบาทจากปี 2562 โรงกลัน่ไทยออยล์มีผลขาดทุน EBITDA 10,689 

ส ำหรบัปี 2563 โรงกลัน่    

ไทยออยลม์ผีลขำดทุนสทุธิ

เทยีบกบัก ำไรสทุธใินปี 2562 

เนือ่งจำกมกี ำไรขัน้ตน้จำก

กำรกลัน่ไมร่วมผลกระทบจำก 

สต๊อกน ้ำมนัลดลงอยำ่งมำก

จำกผลกระทบจำกกำรแพร่

ระบำดของไวรสัโควดิ-19 

ประกอบกบัมผีลขำดทุนจำก 

สต๊อกน ้ำมนัจำกรำคำ

น ้ำมนัดบิทีป่รบัลดลงอยำ่ง

มำก แมว้ำ่ในปี 2563 จะมี

ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนใน 

GPSC  
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ล้านบาท เทียบกับ EBITDA 5,902 ล้านบาทในปี 2562 อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยนสุทธ ิ1,692 ล้านบาท ลดลง 155 ล้านบาทจากปีก่อน ประกอบกบัมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนใน 

GPSC 8,965 ล้านบาท ในขณะที่รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่จากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธรุกจิเรอืขนส่ง 162 

ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และรวมการกลบัรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ โรงกลัน่ไทย

ออยล์มผีลขาดทุนสุทธอิยู่ที่ 6,099 ล้านบาท (หากรวมเงนิปันผลรบัในปี 2563 โรงกลัน่ไทยออยล์มผีลขาดทุน

สทุธอิยูท่ี ่1,488 ลา้นบาท) เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ2,161 ลา้นบาทในปี 2562 
 

 

2.2 สภำพตลำดสำรอะโรเมติกสแ์ละผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรอะโรเมติกส ์ 

ตาราง 5: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนตา่งราคาของธรุกจิอะโรเมตกิส์ 
หน่วย: US$/Ton Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

พาราไซลนี (PX)(1) 561 546 15  801 (240)  577 901 (324) 

เบนซนี (BZ)(2) 529 427 102  671 (142)  486 641 (155) 

โทลอูนี (TL)(2) 434 404 30  659 (225)  438 644 (206) 

ส่วนต่ำงรำคำ ULG95 Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

พาราไซลนี (PX) 146 143 3  163 (17)  180 285 (105) 

เบนซนี (BZ) 115 25 90  33 82  89 25 64 

โทลอูนี (TL) 20 1 19  21 (1)  41 28 13 
หมายเหตุ (1) ราคาสารพาราไซลนีอา้งองิราคา CFR Taiwan 

             (2) ราคาสารเบนซนีและสารโทลอูนีอา้งองิราคา FOB Korea 
 

กราฟ 2: ราคาผลติภณัฑส์ารอะโรเมตกิสแ์ละน ้ามนัเบนซนิ 95 

ราคาสารพาราไซลีนและส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกับน ้ ามัน

เบนซิน 95 ใน Q4/63 มีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับ Q3/63 จาก

แรงหนุนจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เริม่ฟ้ืนตวั ประกอบกบัการเปิด

ด าเนินการของโรงพทีีเอแห่งใหม่ซึ่งมกี าลงัการผลิต 2.3 ล้านตนัใน

ประเทศจนี อย่างไรกต็าม ตลาดยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานที่

ปรบัตวัสูงขึ้น รวมถึงการระบาดของไวรสัโควดิ-19 ที่ท าให้อุปสงค์

เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในช่วงฤดูหนาวลดลง เมื่อเทียบกบั Q4/62 

ราคาสารพาราไซลีนและส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกับน ้ ามัน

เบนซนิ 95 ปรบัตวัลดลง ตามราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัลด นอกจากน้ียงั

ไดร้บัแรงกดดนัจากอุปสงคข์องสารพาราไซลนีทีล่ดลงจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 

ส าหรบัปี 2563 ราคาสารพาราไซลนีและส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 ตามราคาน ้ามนัดบิที่

ปรบัตวัลดลง นอกจากน้ี ตลาดสารพาราไซลนียงัถูกกดดนัจากความต้องการใช้สนิคา้ประเภทเสน้ใยส าหรบัเครื่องนุ่งห่มที่ปรบัลดลง ซึ่งเป็นผลมา

จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ประกอบกบัอุปทานสารพาราไซลนีที่เพิม่ขึน้จากการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารพาราไซลนีแห่งใหม่ราว 

3.8 ลา้นตนัในปี 2563  

ราคาสารเบนซนีใน Q4/63 ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q3/63 ตามราคาน ้ามนัดบิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั ประกอบกบัอุปทานสารเบนซนีที่ลดลงจากการปิดซ่อม

บ ารุงของโรงผลติสารอะโรเมตกิสท์ี่มากขึน้ในช่วงที่ความต้องการลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกบั Q4/62 ราคาสารเบนซนีปรบัลดลงตามราคา

น ้ามนัดบิ และแรงกดดนัจากความต้องการที่ลดลงเน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ดา้นส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 

ปรบัตวัสูงขึ้นเมื่อเทียบกบั Q3/63 และ Q4/62 เน่ืองจากอุปสงคข์องสารเบนซนีในการผลติบรรจุภณัฑป์รบัตวัเพิม่ขึน้ หลงัมาตรการปิดเมอืงส่งผล
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ใหป้ระชากรส่วนใหญ่อยู่บ้าน ซึ่งสนับสนุนการใช้บรรจุภณัฑ์ใส่อาหารและบรรจุภณัฑ์ที่มาพรอ้มกบัการซื้อสนิคา้ออนไลน์  ประกอบกบัมโีรงผลิต

สารสไตรนีมอนอเมอรใ์นสหรฐัฯ ซึง่มกี าลงัการผลติราว 0.8 ลา้นตนั ทีก่ลบัมาด าเนินการผลติเรว็กวา่ก าหนด 

ส าหรบัปี 2563 ราคาสารเบนซนีปรบัตวัลดลงจากปี 2562 ตามราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัลดลง อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัราคาน ้ามนั

เบนซิน 95 ปรบัตวัดขีึ้น เน่ืองจากมีความต้องการใช้สารเบนซีนในการผลิตบรรจุภณัฑ์ใส่อาหารและบรรจุภณัฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการใช้

มาตรการปิดเมอืงเพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 นอกจากน้ี ยงัมกีารเปิดด าเนินการของโรงผลติสารสไตรนีมอนอเมอรใ์นประเทศจนี

แหง่ใหมซ่ึ่งมกี าลงัการผลติราว 2 ลา้นตนั และโรงผลติสารสไตรนีมอนอเมอรใ์นสหรฐัฯ ซึง่มกี าลงัการผลติราว 0.8 ลา้นตนั ทีก่ลบัมาด าเนินการผลติ

เรว็กวา่ก าหนด 

ราคาสารโทลูอีนใน Q4/63 เพิ่มขึ้นจาก Q3/63 ตามราคาน ้ามนัดิบที่เริม่ฟ้ืนตวั ประกอบกบัมาตรการปิดเมอืงที่เริม่ผ่อนคลาย แต่ปรบัลดลงเมื่อ

เทยีบกบั Q4/62 ตามราคาน ้ามนัดบิที่ถูกกดดนัจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 ขณะที่ส่วนต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน 

Q4/63 ปรบัตวัสูงขึ้นจากช่วง Q3/63 และอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบั Q4/62 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ ที่เริม่ฟ้ืนตัว รวมถึง     

อุปสงคก์ารน าสารโทลูอนีไปผสมในน ้ามนัเบนซนิ 95 ที่เริม่สงูขึน้หลงัมกีารผ่อนคลายมาตรการปิดเมอืงในหลายประเทศ อย่างไรกต็าม 

ความตอ้งการใชส้ารโทลอูนียงัคงถูกจ ากดัตามความตอ้งการใชน้ ้ามนัเบนซนิ 95 ทีป่รบัลดลงหลงัหมดฤดกูาลขบัขีใ่นสหรฐัฯ 

ในปี 2563 ราคาสารโทลูอนีปรบัตวัลดลงจากปี 2562 ตามราคาน ้ามนัดบิที่อ่อนตวัลง อย่างไรกต็ามส่วนต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนั

เบนซนิ 95 ปรบัตวัสงูขึน้ จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมอืงในหลายประเทศ ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ เริม่ฟ้ืนตวั และ    

อุปสงคก์ารน าสารโทลูอนีไปผสมในน ้ามนัเบนซนิ 95 เริม่สงูขึน้ นอกจากนี้ จากราคาสารเบนซนีทีป่รบัตวัดขีึน้ ส่งผลใหม้คีวามต้องการ

น าสารโทลอูนีไปผลติเป็นสารเบนซนีเพิม่ขึน้อกีดว้ย 

ตาราง 6: ผลการด าเนินงาน TPX 

 
Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

อตัราการผลติสารอะโรเมตกิส์(1) (%) 70% 56% 14%  73% (3%)  71% 70% 1% 

ปรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์(พนัตนั) 148 119 29  153 (5)  592 589 3 

Product-to-feed Margin(2) (US$/Ton) 76 68 8  52 24  77 81 (4) 

หมายเหตุ (1) เทยีบกบัก าลงัการผลติตดิตัง้ (Nameplate Capacity) ที ่838,000 ตนัต่อปี (สารพาราไซลนี 527,000 ตนัต่อปี, สารเบนซนี 259,000 ตนัต่อปี, สารมกิซไ์ซลนี 52,000 ตนัต่อปี)  

(2) ค านวณก าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q4/63 เทียบกบั Q3/63 TPX มอีตัราการผลิตสารอะโรเมติกส์เพิม่ขึ้นมาอยู่ที่ 70% จากการปรบัแผนการ

ผลิตเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ของสารอะโรเมติกส์ที่ปรบัตวัดีขึ้น โดย  TPX มีรายได้จากการขาย 6,426 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 697 ล้านบาท จากปรมิาณการขายผลติภณัฑร์วมและราคาขายเฉลี่ยที่เพิม่ขึน้ และม ีProduct-to-feed 

Margin 76 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั เพิ่มขึ้น 8 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั เน่ืองจากส่วนต่างราคาสารอะโรเมติกส์กบั

น ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัตวัสูงขึน้ อย่างไรกต็าม TPX มกี าไรจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ93 ล้าน

บาท ลดลง 29 ล้านบาท จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ TPX มี EBITDA 797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178 ล้านบาท 

โดยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิจ านวน 100 ลา้นบาท เทยีบกบัขาดทุน

จากการวดัมูลค่ายตุธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 32 ล้านบาท และยงัมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ

20 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธ ิ30 ลา้นบาท ในไตรมาสก่อน เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา ตน้ทุน

ทางการเงนิและคา่ใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ลว้ ใน Q4/63 TPX มกี าไรสทุธ ิ408 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 172 ลา้นบาทจาก 

Q3/63 

เมื่อเทยีบกบั Q4/62 TPX มอีตัราการผลติสารอะโรเมตกิสล์ดลง 3% และมรีายไดจ้ากการขายลดลง 3,377 ลา้น

บาท จากปรมิาณการขายผลติภณัฑร์วมทีล่ดลงรอ้ยละ 11 และระดบัราคาสารอะโรเมตกิสท์ีล่ดลงอยา่งมากตาม

ราคาน ้ามนัดบิ อย่างไรกต็าม TPX ม ีProduct-to-feed Margin เพิม่ขึน้ 24 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั จากส่วนต่าง

ใน Q4/63 TPX มอีตัรำกำร

ผลติสำรอะโรเมตกิสเ์พิม่ขึ้น

และม ีProduct-to-feed 

Margin เพิม่ขึ้น จำกสว่นต่ำง

รำคำสำรอะโรเมตกิสท์ี ่

ปรบัตวัดขีึ้น สง่ผลใหม้กี ำไร

สทุธเิพิม่ขึ้นจำกไตรมำสก่อน 
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ราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ปรบัตวัสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ใน Q4/63 TPX มกี าไรจากเครื่องมือทาง

การเงนิที่เกดิขึน้จรงิลดลง 255 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ ีEBITDA เพิม่ขึน้ 73 ลา้นบาท โดยมกีารบนัทกึขาดทุนจาก

การวดัมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท และมีขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ

เพิม่ขึน้ 19 ล้านบาท ดงันัน้ ใน Q4/63 TPX จงึมกี าไรสุทธเิพิม่ขึ้น 143 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานใน 2563 เทียบกบั 2562 TPX มรีายได้จากการขาย 26,727 ล้านบาท ลดลง 8,871 

ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรบัลดลงตามราคาน ้ ามนัดิบ โดย TPX มี Product-to-feed 

Margin 77 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลง 4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคาสารพาราไซลีน

กบัน ้ามนัเบนซิน 95 ปรบัตวัลดลงอย่างมากจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 และอุปทานที่

เพิ่มขึ้นจากการเปิดด าเนินการใหม่ของโรงผลิตสารพาราไซลีน อย่างไรก็ตาม TPX มีปริมาณการขาย

ผลติภณัฑร์วมเพิม่ขึน้ และมคี่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่ลดลงเน่ืองจากมกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนในปีก่อน 

เมื่อรวมกบัก าไรจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกิดขึ้นจรงิ 244 ล้านบาท ลดลง 322 ล้านบาท ส่งผลให้ TPX ม ี

EBITDA 3,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 371 ล้านบาท นอกจากน้ียงัมีการบันทึกก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้ 8 ล้านบาท และมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ76 ล้านบาท  ดงันัน้ TPX จงึมี

ก าไรสทุธ ิ1,609 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 600 ลา้นบาทจากปี 2562 

ใน Q4/63 กลุ่มธุรกจิผลติสารอะโรเมติกส์ (รวมสดัส่วนการถอืหุน้ใน LABIX รอ้ยละ 75)  มรีายไดจ้ากการขาย

รวม 8,752 ล้านบาท EBITDA 1,133 ล้านบาท และก าไรสุทธิรวม 546 ล้านบาท ส าหรบัปี 2563 กลุ่มธุรกิจ

ผลติสารอะโรเมติกส์มีรายได้จากการขายรวม 36,676 ล้านบาท EBITDA 3,956 ล้านบาท และก าไรสุทธริวม 

1,535 ลา้นบาท 
 

2.3 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรตัง้ต้นส ำหรบัผลิตภณัฑส์ำรท ำควำมสะอำด 

ตาราง 7: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑส์ารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
หน่วย: US$/Ton Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

Linear Alkylbenzene (LAB)(1)    1,319     1,243  76      1,274  45   1,242   1,255  (13) 
หมายเหตุ (1) ราคา LAB อา้งองิราคา ICIS  

กราฟ 3: ราคาสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 

ราคาและส่วนต่างราคาสาร LAB กับราคาสารตัง้ต้นอย่างน ้ ามัน

อากาศยานและสารเบนซีนใน Q4/63 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 

Q3/63 และ Q4/62 หลังได้ร ับแรงหนุนจากอุปทานบางส่วนใน

ภูมภิาคที่ลดลง จากการปิดซ่อมบ ารุงที่เพิม่ขึน้ของโรงผลติสาร LAB 

หลักในประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย และไต้หวนั ในขณะที่ความ

ต้องการใช้สาร LAB ยงัคงเตบิโตตามจ านวนประชากร และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา รวมถึงความใส่ใจใน

สุขอนามัยที่มากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  

อย่างไรกต็าม ราคาและตลาดสาร LAB ไดร้บัแรงกดดนัจากการเริม่

ผลติของโรงผลติสาร LAB แหง่ใหมใ่นประเทศซาอุดอิาระเบยี ซึง่มกี าลงัการผลติ 0.12 ลา้นตนัต่อปีตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 

1,000

1,200

1,400
LAB Price

เหรยีญสหรฐัฯ/ตนั

Q1/62 Q2 Q3 Q4 Q1/63 Q2 Q3 Q4

ส ำหรบัปี 2563 TPX ม ี

Product-to-feed Margin อ่อน

ตวัลงจำกสว่นต่ำงรำคำสำร

พำรำไซลนีกบัน ้ ำมนัเบนซนิ 

95 ทีอ่่อนตวัลงอยำ่งมำก แต่

เมือ่รวมกบัปรมิำณกำรขำย

ผลติภณัฑร์วมทีเ่พิม่ขึ้น และ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซ่อมบ ำรงุที ่

ลดลง สง่ผลให ้TPX มผีลกำร

ด ำเนินงำนทีด่ขีึ้นจำกปีก่อน 
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ภาพรวมราคาสาร LAB ในปี 2563 ปรบัลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2562 ตามราคาสารตัง้ต้นซึ่งไดร้บัแรงกดดนัจากราคาน ้ามนัในตลาดโลกที่ปรบัลดลง 

อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาสาร LAB กบัราคาสารตัง้ต้นปรบัตวัดขีึน้อย่างมนีัยส าคญัเมื่อเทียบกบัปี 2562 จากอุปสงค์ของสาร LAB ในภูมภิาค

เอเชยีที่ยงัคงเตบิโต และเพิม่ขึน้ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ประกอบกบั อุปทานสาร LAB ในภูมภิาคยงัปรบัตวัลดลงจากการปิดซ่อม

บ ารงุกระทนัหนัของหน่วยการผลติในประเทศจนี ตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลท าใหเ้กดิภาวะอุปทานตงึตวัในช่วงครึง่

หลงัของปี 2563 

  ตาราง 8: ปรมิาณการผลติสาร LAB  

 
Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

อตัราการผลติสาร LAB (1)  (%) 115% 70% 45%  111% 4%  103% 113% (10%) 

ปรมิาณผลติ LAB (พนัตนั) 35 21 14  34 1  124 135 (11) 

หมายเหตุ (1) เทยีบกบัก าลงัการผลติตดิตัง้ (Nameplate Capacity) ที ่120,000 ตนัต่อปี 

ใน Q4/63 บรษิทั ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) มีอตัราการผลิตสาร LAB เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 115% หลงัเสรจ็สิ้นการ

หยุดซ่อมบ ารุงตามแผนตัง้แต่กลางเดอืนกรกฎาคมไปจนถึงปลายเดอืนสิงหาคม และมปีรมิาณการขายสาร 

LAB เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 ท าใหม้รีายไดจ้ากการขาย 2,485 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 564 ล้านบาท นอกจากน้ี จากแรง

หนุนจากอุปทานที่ลดลง และความต้องการใช้สาร LAB ที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 

ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัดีขึ้น เมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่ลดลงจากไตรมาสก่อน ท าให ้

LABIX มี EBITDA 346 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสน้ี LABIX มีก าไรจากการวดัมูลค่า

ยุติธรรมเครื่องมอืทางการเงนิ 5 ล้านบาท เทียบกบัขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมเครื่องมอืทางการเงนิ 5 

ล้านบาท และยงัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ22 ล้านบาท เทียบกบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ6 

ล้านบาทในไตรมาสก่อน เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิ LABIX มกี าไรสุทธ ิ184 ล้านบาท เทยีบ

กบัผลขาดทุนสทุธ ิ294 ลา้นบาท ใน Q3/63  

เมื่อเทียบกบั Q4/62 LABIX มรีายได้จากการขายลดลง 3,377 ล้านบาท จากราคาขายสาร LAB ที่ปรบัลดลง

ตามราคาสารตัง้ต้น อย่างไรก็ตาม LABIX มอีตัราก าไรขัน้ต้นที่สูงขึ้นจากอุปสงค์โดยรวมที่ดขีึ้น ส่งผลให้ ม ี

EBITDA เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท นอกจากน้ียงัมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ต้นทุนทาง

การเงนิปรบัลดลง 15 ลา้นบาท  สง่ผลใหใ้น Q4/63 LABIX มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 169 ลา้นบาท 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 เทยีบกบัปี 2562 LABIX มรีายไดจ้ากการขาย 10,584 ลา้นบาท ลดลง 6,889 

ล้านบาท ตามระดบัราคาสาร LAB ที่ปรบัตวัลดลงตามราคาสารตัง้ต้น และปรมิาณการขายผลิตภณัฑ์รวมที่

ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน อย่างไรก็ตาม จากอตัราก าไรขัน้ต้นของสาร LAB ที่ดีขึ้นจากความ

ตอ้งการใช้สาร LAB ที่เพิม่ขึน้โดยเฉพาะในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 แมจ้ะมคี่าใช้จ่ายในการหยุด

ซ่อมบ ารุง และขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงนิที่เกิดขึ้นจรงิสุทธ ิ60 ล้านบาท ส่งผลให้ LABIX ม ีEBITDA 

893 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 122 ล้านบาท เมื่อรวมขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ 177 ล้านบาท และต้นทุน

ทางการเงนิที่ลดลง 57 ล้านบาท ดงันัน้ LABIX มผีลขาดทุนสุทธ ิ99 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ131 

ลา้นบาท ในปี 2562 

 

 

 

 

ใน Q4/63 LABIX มอีตัรำกำร

ผลติสำร LAB เพิม่ขึ้น

หลงัจำกเสรจ็สิ้นกำรหยดุ

ซ่อมบ ำรงุในไตรมำสก่อน 

นอกจำกน้ียงัมอีตัรำก ำไร

ขัน้ตน้ทีด่ขีึ้น ประกอบกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซ่อมบ ำรงุที ่

ลดลง สง่ผลใหม้ผีลกำร

ด ำเนินงำนทีด่ขีึ้น 

ในปี 2563 LABIX มอีตัรำ

ก ำไรขัน้ตน้ทีด่ขีึ้นจำกควำม

ตอ้งกำรใชส้ำร LAB ที ่

เพิม่ขึ้นโดยเฉพำะในช่วงกำร

แพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-

19 แมจ้ะมกีำรหยดุซ่อมบ ำรงุ

ตำมแผน สง่ผลใหม้ผีล

ขำดทุนสทุธลิดลงจำกปีก่อน 
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2.4 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตน ้ำมนัหล่อลื่นพืน้ฐำน  

ตาราง 9: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนต่างราคาของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 

หน่วย: US$/Ton Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

500SN(1) 753 596 157  659 94  638 693 (55) 

Bitumen(2) 300 320 (20)  373 (73)  287 386 (99) 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

500SN 474 340 134  384 90  389 321 68 

Bitumen 21 63 (42)  97 (76)  38 14 24 
หมายเหตุ  (1) ราคา 500SN อา้งองิราคา Ex-tank Singapore 

  (2) ราคา Bitumen อา้งองิราคา FOB Singapore 

กราฟ 4: ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (500SN) ราคายางมะตอยและราคาน ้ามนัเตา 

ใน Q4/63 ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN และส่วนต่างราคา

น ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN กับน ้ ามนัเตาปรบัตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับ Q3/63 และ Q4/62 จากอุปทานที่ลดลง เน่ืองจากโรง

กลัน่ในภูมิภาคปรบัลดก าลงัการผลิตจากผลกระทบของการแพร่

ระบาดของไวรสัโควดิ-19  ประกอบกบัอุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยีเริม่

ฟ้ืนตวัจากการผอ่นคลายมาตรการปิดเมอืงและสภาพอากาศทีด่ขีึน้

จากช่วงมรสุมท าให้ความต้องการใช้น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานที่ใช้ใน

การเดนิเรอืเพิม่สงูขึน้ 

เมื่อเทยีบปี 2563 กบัปี 2562 ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN 

ปรบัตวัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ ขณะทีส่ว่นต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN กบัน ้ามนัเตาปรบัตวัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากราคาน ้ามนัเตาปรบัตวั

ลดลงอยา่งมากตามราคาน ้ามนัดบิทีล่ดลงอยา่งรนุแรงจากสงครามราคาน ้ามนัระหวา่งประเทศผูผ้ลติในช่วง Q1/63  

ใน Q4/63 ราคายางมะตอย และส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q3/63 และ Q4/62 สาเหตุหลกัจากอุปสงค์ใน

ภูมภิาคที่ลดลงจากงบประมาณการซ่อมแซมและสรา้งถนนที่มอียู่อย่างจ ากดั อกีทัง้ใน Q4/62 ราคาน ้ามนัเตาลดลงอย่างรุนแรงจากผลกระทบของ

การเตรยีมตวัก่อนที่จะมกีารบงัคบัใช้มาตรการป้องกนัมลพษิทางเรอืขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในปี 2563 ท าใหส้่วนต่างราคา

ยางมะตอยกบัน ้ามนัเตาใน Q4/62 อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู 

เมื่อเทียบปี 2563 กบัปี 2562 ราคายางมะตอยปรบัตวัลดลงตามราคาน ้ ามนัดิบ ขณะที่ส่วนต่างราคายางมะตอยกับน ้ ามนัเตาปรบัตัวเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากราคาน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิที่ลดลงอย่างรุนแรงจากสงครามราคาน ้ามนัระหว่างประเทศผูผ้ลติในช่วง Q1/63 ประกอบ

กบัอุปทานยางมะตอยทีล่ดลงจากการปรบัลดก าลงัการผลติของโรงกลัน่ในภูมภิาค 
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ตาราง 10: ผลการด าเนินงาน TLB 

 
Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

อตัราการผลติ Base Oil (1) (%) 93% 89% 4%  77% 16%  88% 83% 5% 

ปรมิาณผลติ Base Oil (พนัตนั) 63 60         3   52        11   236 222        14  

Product-to-feed Margin (2)  (US$/Ton) 105 100    5   119    (14)  79 89     (10) 

หมายเหตุ   (1) เทยีบกบัก าลงัการผลติตดิตัง้ (Nameplate Capacity) ที ่267,015 ตนัต่อปี  

    (2) ค านวณก าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q4/63 เทียบกบั Q3/63 บรษิทั ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) มอีตัราการผลิต Base oil อยู่ที่ 93% 

เพิม่ขึน้ 4% จากการปรบัแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดทีด่ขีึน้ โดยมรีายไดจ้ากการขาย 3,844 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ 397 ล้านบาท สาเหตุจากทัง้ราคาขายเฉลี่ยทีป่รบัเพิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิ และปรมิาณจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์โดยรวมเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาน ้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานกับน ้ ามันเตาปรบัตัวเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากอุปทานลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากโรงกลัน่ในภูมภิาคปรบัลดก าลงัการผลิตจากผลกระทบของการแพร่

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 แม้ว่าส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลง  เน่ืองจากอุปสงค์ที่ลดลง

จากงบประมาณการซ่อมแซมและสรา้งถนนที่มอียู่อย่างจ ากดั ส่งผลให TLB ม ีProduct-to-feed Margin 105 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิม่ขึน้ 5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และม ีEBITDA 533 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 20 ล้านบาทจาก 

Q3/63 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได ้ท าให้ TLB มกี าไรสุทธ ิ390 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 15 ล้านบาท

จากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q4/63 กบั Q4/62 TLB มีอตัราการผลิตเพิ่มขึ้น 16% จากการปรบัแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ

สภาพตลาดที่ดขีึน้ แต่มรีายไดจ้ากการขายลดลง 580 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากราคาขายเฉลี่ยปรบัลดลงตาม

ราคาน ้ามนัดบิ ประกอบกบัสว่นต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาที่อ่อนตวัลงคอ่นขา้งมาก แมว้่าส่วนต่างราคา

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานเทียบกบัน ้ามนัเตาจะปรบัเพิม่ขึน้ก็ตาม ส่งผลให ้TLB ม ีProduct-to-feed Margin ลดลง 

14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่งผลให้มี EBITDA และก าไรสุทธิ ลดลง 120 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท 

ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 เทียบกับปี 2562 TLB มีรายได้จากการขาย 14,039 ล้านบาท ลดลง 

4,204 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากราคาขายเฉลี่ยปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดิบ อีกทัง้ TLB ม ีProduct-to-feed 

Margin 79 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลง 10 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์

พลอยไดซ้ึ่งสว่นใหญ่อ้างองิราคาน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลง ประกอบกบัปรมิาณจ าหน่ายน ้ามนัยาง

สะอาดซึ่งเป็นผลติภณัฑพ์เิศษที่มมีลูค่าสูงลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 

สง่ผลให ้TLB ม ีEBITDA 1,304 ล้านบาท ลดลง 139 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได ้

ท าให ้TLB มกี าไรสทุธ ิ910 ลา้นบาท ลดลง 157 ลา้นบาท จากปีก่อน 

 

 

 

 

 

ใน Q4/63 TLB มรีำยไดจ้ำก

กำรขำยเพิม่ขึ้น และม ี

Product-to-feed Margin 

เพิม่ขึ้น สำเหตุหลกัจำกส่วน

ต่ำงรำคำน ้ำมนัหล่อลืน่

พื้นฐำนกบัน ้ำมนัเตำทีด่ขีึ้น 

สง่ผลใหม้ผีลก ำไรสทุธิ

เพิม่ขึ้นจำกไตรมำสก่อน 

ในปี 2563 TLB มผีลกำร

ด ำเนินงำนลดลงจำกปีก่อน 

เนือ่งจำกรำคำขำยเฉลีย่และ

สว่นต่ำงรำคำผลติภณัฑ์

พลอยไดก้บัน ้ ำมนัเตำปรบั

ลดลง ประกอบกบัมปีรมิำณ

จ ำหน่ำยผลติภณัฑพ์เิศษ

ลดลง 
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2.5 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตไฟฟ้ำ 

ตาราง 11: ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าจ าหน่ายของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า  

TP + TOP SPP (1) Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

ปรมิาณไฟฟ้าจ าหน่าย  (GWh) 601 620 (19)  634 (33)  2,455 2,491 (36) 

ปรมิาณไอน ้าจ าหน่าย (kton)  1,013 1,007 6  1,063 (50)  4,126 4,125 1 

หมายเหตุ (1) ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้า 100%  

ใน Q4/63 เมื่อเทียบกับ Q3/63 บรษิัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั (TP) มีรายได้จากการขาย 922 ล้านบาท 

ลดลง 101 ลา้นบาท จากปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน ประกอบกบัราคา

ขายเฉลี่ยที่ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ และจากค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน ส่งผลให้ TP ม ีEBITDA 

178 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 33 ล้านบาท จากเงินปันผลรบัใน     

ไตรมาสก่อน เมื่อหกัคา่เสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิแล้ว TP มขีาดทุนสทุธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการ

ลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอรซ์ินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC)) 2 ล้านบาท เทียบกบัขาดทุนสุทธ ิ15 

ลา้นบาทในไตรมาสก่อน ส าหรบับรษิทั ท็อป เอสพพี ีจ ากดั (TOP SPP) มรีายไดจ้ากการขาย 1,479 ล้านบาท 

ลดลง 127 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่ลดลงตามความต้องการของลูกค้า ประกอบกบัราคาขาย

เฉลีย่ที่ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาต ิสง่ผลให ้TOP SPP ม ีEBITDA 410 ลา้นบาท ลดลง 21 ลา้นบาท เมื่อหกั

ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TOP SPP มกี าไรสุทธ ิ198 ล้านบาท ลดลง 21 

ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์ยงัรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC เฉพาะส่วนของกลุ่มบรษิทั 

314 ล้านบาท ลดลง 311 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน จากผลประกอบการโรงไฟฟ้าน ้าของ GPSC ที่ลดลงตาม

ฤดูกาล และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า โกลวเ์อสพพี ี3 และโกลว์เอสพพีี 11 ใน Q4/63 

นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน ระยะที่ 5 มีการหยุดเดินเครื่องตัง้แต่ช่วงเดอืนธนัวาคม 2563 ที่ผ่านมา 

ประกอบกบัสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน GPSC ที่ลดลงตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมตัิให้มีการปรบั

โครงสรา้งของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้าในเดอืนตุลาคม 2563  

เมื่อเทยีบ Q4/63 กบั Q4/62 TP มรีายไดจ้ากการขายลดลง 187 ลา้นบาท จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตามราคา

ก๊าซธรรมชาต ิและปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่ลดลงจากการหยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผน ส่งผลให ้TP ม ีEBITDA 

ลดลง 14 ลา้นบาท ประกอบกบัตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 4 ลา้นบาท จากการกู้ยมืเงนิเพื่อซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน GPSC เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TP มขีาดทุนสุทธ ิ(ไม่รวม

สว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) 2 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรสุทธ ิ20 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน ส าหรบั TOP SPP มีรายได้จากการขายลดลง 391 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายที่ลดลงตามความ

ต้องการของลูกคา้ ประกอบกบัราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให ้TOP SPP ม ีEBITDA 

ลดลง 30 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TOP SPP มีก าไร

สทุธลิดลง 27 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 เทียบกบัปี 2562 TP มรีายได้จากการขาย 4,132 ล้านบาท ลดลง 259 ล้าน

บาท ตามราคาขายเฉลีย่ทีล่ดลงตามราคาก๊าซธรรมชาต ิแต่จากราคาก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัเตาซึง่เป็นตน้ทุน

หลกัปรบัตวัลดลงอยา่งมาก ส่งผลให ้TP ม ีEBITDA 775 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 94 ล้านบาท ในขณะที่มตี้นทุนทาง

การเงนิเพิม่ขึน้ 329 ล้านบาท จากการกู้ยมืเงนิเพื่อซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นใน GPSC เมื่อ

หกัค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว TP มีขาดทุนสุทธิ (ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน 

GPSC) 29 ล้านบาท เทียบกบัก าไรสุทธิ 253 ล้านบาทจากปีก่อน ส าหรบั TOP SPP มีรายได้จากการขาย 

6,654 ล้านบาท ลดลง 725 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายที่ลดลงตามความต้องการของลูกค้า ประกอบกบั

ใน Q4/63 TP มรีำยไดล้ดลง

ตำมปรมิำณจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที ่

ลดลงจำกกำรหยดุซ่อมบ ำรงุ

ใหญ่ตำมแผน ในขณะทีม่ี

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิไดล้ดลง 

ท ำให ้TP มขีำดทุนสทุธลิดลง

ในไตรมำสน้ี  ส ำหรบั TOP 

SPP มรีำยไดล้ดลงตำม

ปรมิำณจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและ

รำคำขำยเฉลีย่ทีล่ดลง ท ำให ้

TOP SPP มกี ำไรสทุธลิดลง 

ส ำหรบัปี 2563 TP และ TOP 

SPP มรีำยไดล้ดลงตำมรำคำ

ขำยเฉลีย่ทีล่ดลง แต่จำก

ตน้ทุนหลกัทีล่ดลงตำมรำคำ

ก๊ำซธรรมชำตแิละน ้ำมนัเตำ 

ท ำให ้TOP SPP มกี ำไรสทุธิ

เพิม่ขึ้น ในขณะที ่TP มี

ขำดทุนสทุธจิำกต้นทุนทำง

กำรเงนิทีเ่พิม่ขึ้น 
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ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ แต่จากราคาก๊าซธรรมชาติและน ้ามนัเตาซึ่งเป็นต้นทุนหลกั

ปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งผลให ้TOP SPP ม ีEBITDA 1,738 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 15 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TOP SPP มกี าไรสุทธ ิ884 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 19 ล้าน

บาทจากปีก่อน 

 

2.6 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยสำรท ำละลำย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานของไทยออยล ์โซลเวน้ท ์

 
Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

อตัราการผลติสารท าละลาย(1) (%) 118% 104% 14%   107% 11%  112% 118% (6%) 

ปรมิาณผลติสารท าละลาย(1) (พนัตนั) 42 37 5  38 4  156 166 (10) 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลาย (พนัตนั) 110 95 15  86 24  386 372 14 

หมายเหตุ  (1) ผลติสารท าละลายโดยบรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจ ากดั (บรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 80.52) 

ใน Q4/63 เทยีบกบั Q3/63 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลติสาร

ท าละลายอยู่ที่ 118% เพิม่ขึ้น 14% เน่ืองจากบรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจ ากดั มกีารขายสารท าละลายเพิม่ขึ้นโดย

สว่นใหญ่เป็นการส่งออกไปยงัต่างประเทศ อีกทัง้ใน Q4/63 สภาพเศรษฐกจิโดยรวมฟ้ืนตวัขึน้จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจมีปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายในไทย เวยีดนาม 

อินโดนีเซียและประเทศอื่นเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 15,000 ตนั นอกจากน้ี ราคาสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วย

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามทศิทางราคาน ้ามนัดบิ ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกจิมรีายไดจ้ากการขาย 2,344 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 402 

ลา้นบาท ทัง้น้ี กลุ่มธรุกจิม ีEBITDA 285 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 146 ล้านบาท เน่ืองจากอตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัดี

ขึ้นในกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่มอีุปทานตึงตวัขึ้นจากการขนส่งที่ล่าช้าและการหยุดซ่อมบ ารุงของผู้ผลิตรายใหญ่ใน 

Q4/63 อยา่งไรกต็าม กลุ่มธุรกจิมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ8 ล้านบาท เทยีบกบัก าไรสุทธจิากอตัรา

แลกเปลี่ยนสุทธ ิ9 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงนิ 18 ล้านบาท เท่ากบัไตรมาสก่อน เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงนิไดแ้ละส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมแล้ว ท าใหใ้น Q4/63 กลุ่มธุรกจิไทยออยล ์โซลเวน้ท์มี

ก าไรสทุธ ิ160 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 87 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q4/63 กบั Q4/62 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลิต

สารท าละลายเพิ่มขึ้น 11% เน่ืองจากใน Q4/62 บริษัท ศกัดิไ์ชยสิทธ ิจ ากัด มีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่เป็น

ระยะเวลา 20 วนั แม้ว่าใน Q4/63 ราคาสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัตัวลดลงมากตามทิศทางราคา

น ้ามนัดบิ แต่กลุ่มธุรกจิสามารถจ าหน่ายสารท าละลายเพิม่ขึ้นประมาณ 24,000 ตนั เน่ืองจากอุปทานในตลาด

ของบางกลุ่มผลติภณัฑต์งึตวัขึน้จากการหยุดซ่อมบ ารุงของผูผ้ลติรายใหญ่ สง่ผลใหก้ลุ่มธุรกจิมรีายไดจ้ากการ

ขายเพิม่ขึน้ 184 ลา้นบาท และม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 175 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัราก าไรขัน้ต้นที่ดขีึน้ตามเหตุผล

ขา้งต้น เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิตน้ทุนทางการเงนิ คา่ใช้จา่ยภาษเีงนิได ้และ

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคมุแล้ว สง่ผลใหใ้น Q4/63 กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มีก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 115 

ลา้นบาท 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 เทียบกบัปี 2562 กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซล

เว้นท์ มีอตัราการผลิตสารละลาย 112% แต่สามารถจ าหน่ายสารท าละลายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 14,000 ตัน 

เน่ืองจากปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายไปยงัเวยีดนาม อนิโดนีเซยีและประเทศอื่นเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม ราคา

จ าหน่ายสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิที่อ่อนตวัลงจากปีก่อน ส่งผลใหม้รีายไดจ้าก

ใน Q4/63 ปรมิำณจ ำหน่ำย

สำรท ำละลำยปรบัเพิม่ขึ้น

เป็นอยำ่งมำก อกีทัง้ทศิทำง

รำคำน ้ ำมนัทีป่รบัเพิม่ขึ้น 

สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำย

ของกลุ่มธรุกจิเพิม่ขึ้น 

นอกจำกน้ี กลุ่มธุรกจิ

สำมำรถขำยผลติภณัฑท์ี ่

อุปทำนในตลำดตงึตวัได้

เพิม่ขึ้น ท ำใหม้ ีEBITDA และ

ก ำไรสทุธเิพิม่ขึ้นจำกไตรมำส

ก่อน 

ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มธรุกจิมี

ปรมิำณจ ำหน่ำยสำรท ำ

ละลำยและอตัรำก ำไรขัน้ตน้

ปรบัตวัดขีึ้น สง่ผลใหม้ ี

EBITDA เพิม่ขึ้น นอกจำกน้ี 

ยงัมกี ำไรจำกอตัรำ

แลกเปลีย่น สง่ผลใหก้ลุ่ม

ธรุกจิมกี ำไรสทุธเิพิม่ขึ้นจำก

ปีก่อนเป็นอยำ่งมำก 
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การขาย 8,188 ล้านบาท ลดลง 914 ล้านบาท ทัง้น้ี ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึ้นจากการ

ขายผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกบัสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บางกลุ่มที่มี อุปทานขาด

หายไปในตลาด ท าใหก้ลุ่มธุรกจิม ีEBITDA 632 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 202 ล้านบาท ทัง้น้ี ในปี 2563 กลุ่มธุรกจิมี

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ14 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ106 ล้านบาทในปี

ก่อน ซึ่งมาจากการปรบัปรุงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่

เกี่ยวข้องกบัการคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย TOP Solvent (Vietnam) LLC จ านวน 82 ล้านบาท เมื่อ

หกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดแ้ล้ว กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเว้นท์มกี าไรสุทธ ิ

310 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 285 ลา้นบาทจากปีก่อน 

 

2.7 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจขนส่งน ้ำมนัดิบ น ้ำมนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทำงเรือ ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนกำรบริหำร

จดักำรเรอื และเดินเรอืรบัส่งลูกเรอื และ/หรอื ขนส่งสมัภำระ 

ตาราง 13: อตัราการใชเ้รอื 

 
Q4/63 Q3/63 +/(-)  Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

อตัราการใชเ้รอื: TM (%)  97% 95%(1) 2%  91% 6%  95% 90% 5% 

อตัราการใชเ้รอื: TOP-NYK (%) - - -  100% (100%)  45% 100% (55%) 

อตัราการใชเ้รอื: TMS (%) 71% 76% (5%)  76% (5%)  77% 64% 13% 

หมายเหตุ     (1) ปรบัปรุงอตัราการใชเ้รอืยอ้นหลงั  

ใน Q4/63 เทยีบกบั Q3/63 บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั (TM) มรีายไดจ้ากการให้บรกิาร ซึ่งรวมรายได้จาก 

TMS (TM ถือหุ้นร้อยละ 100) 166 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 3 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากอตัราการใช้กอง

เรอืของ TM ปรบัเพิม่ขึ้น แต่จากรบัรู้ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายอะไหล่เรอืและอุปกรณ์ที่ล้าสมยั ส่งผลให ้TM 

ม ีEBITDA 25 ลา้นบาท ลดลง 17 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน ทัง้น้ี ใน Q4/63 TM รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิ

ลงทุนใน TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) 3 ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่งก าไร 19 ล้านบาทใน 

Q3/63 ประกอบกบัมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL) และ บรษิทั ที.ไอ.เอ็ม. 

ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากัด (TIM) รวม 1 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน TOP-NTL 

Shipping Trust และ บรษิทั ทอ็ป นอติคอล สตาร ์จ ากดั (TOP Nautical Star) รวม 4 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

เกดิจากรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย์ เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

แลว้ TM รบัรูข้าดทุนสทุธ ิ54 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ2 ลา้นบาทใน Q3/63 

เมื่อเทียบ Q4/63 กับ Q4/62 TM มีรายได้จากการให้บริการใกล้เคียงกัน แต่จากค่าใช้จ่ายในการขายและ

ให้บริการที่ปรบัลดลงอย่างมาก ส่งผลให้มี EBITDA เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาทจาก Q4/62 ทัง้น้ี TM มีส่วนแบ่ง

ขาดทุนจากการลงทุนใน TOP-NYK ลดลง 27 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL 

Pte. Ltd. (TOP-NTL) และ บรษิทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (TIM) ใกล้เคียงเดมิ ในขณะที่มีส่วน

แบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน TOP-NTL Shipping Trust และ บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากัด (TOP 

Nautical Star) ลดลงรวม 26 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว 

TM มผีลขาดทุนสทุธลิดลง 71 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 เทยีบกบัปี 2562 TM มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 659 ล้านบาท ลดลง 1 ล้าน

บาท แต่จากค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารที่ลดลงอย่างมีนัยส าคญั ท าให้ TM ม ีEBITDA เพิม่ขึ้น 92 ล้าน

บาท มาอยู่ที่ 160 ล้านบาท ทัง้น้ี TM มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NYK เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท 

ใน Q4/63 ถงึแม ้TM มรีำยได้

เพิม่ขึ้น แต่จำกกำรรบัรูผ้ล

ขำดทุนกำรจ ำหน่ำยอะไหล่

เรอืและอุปกรณ์ทีล่ำ้สมยัและ

สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุน

รวมสทุธลิดลง ท ำให ้TM มี

ผลก ำไรสทุธลิดลงเมือ่เทยีบ

กบัไตรมำสก่อน 

ในปี 2563 TM ม ีEBITDA 

เพิม่ขึ้น จำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ขำยและบรหิำรทีล่ดลง 

ประกอบกบัจำกส่วนแบ่ง

ก ำไรจำกกำรลงทุนทีป่รบั

เพิม่ขึ้น ท ำให ้TM มผีล

ขำดทุนสทุธลิดลง 
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ในขณะที่มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NTL, TOP-NTL Shipping Trust, TOP-Nautical Star และ 

TIM รวมลดลง 15 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว TM มี

ขาดทุนสทุธ ิ20 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ216 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ทัง้น้ี ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยออยล์ จากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวนัที ่  

25 พฤศจกิายน 2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด าเนินการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิเรอืขนสง่ โดยการขายหุน้ทีถ่อื

อยู่ทัง้หมดในบรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั (“TM”)  ให้กบัผู้ซื้อ โดยบรษิทัฯ และผู้ซื้อจะด าเนินการลงนามใน

สญัญาซื้อขายหุน้บรษิทั TM ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในวนัที่ 24 ธนัวาคม 2563 โดยบรษิทัฯ จะท าการขายหุน้ที่ถอือยู่

ทัง้หมดในบริษัท TM ซึ่งท าให้บริษัท TM สิ้นสภาพการเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ อน่ึงในการด าเนินการ

ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือของบริษัทฯ ในครัง้ น้ี  บริษัทฯ จะซื้อหุ้นทัง้หมดใน Thaioil Marine 

International Pte Ltd. (“TOMI”) จากบริษัท TM คาดว่าจะด าเนินการโอนหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 30 

มถิุนายน 2564 ทัง้น้ี ในเดอืนธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ได้จดัประเภทรายการเงนิลงทุนของบรษิทัฯ TM เป็น

สนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 5 เรื่อง สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้

เพื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

 
 

2.8 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจเอทำนอล 
ตาราง 14: อตัราก าลงัการผลติของ TET 

 

Q4/63 Q3/63 +/(-) 
 

Q4/62 +/(-)  2563 2562 +/(-) 

อตัราการผลติเอทานอล           

- ทรพัยท์พิย ์ 105% 108% (3%)  107% (2%)  100% 103% (3%) 
- อุบล ไบโอ เอทานอล 109% 80% 29%  109% -  94% 94% - 

ใน Q4/63 บรษิัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากัด (TET) รบัรู้รายได้จากการขายจากบรษิัท ทรพัย์ทิพย์ จ ากัด 

(TET ถือหุ้นร้อยละ 50) จ านวน 372 ล้านบาท ลดลง 137 ล้านบาท จาก Q3/63 สาเหตุหลกัจากปรมิาณการ

จ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยส าคญัจากการแข่งขนัดา้นราคา ท าให้ใน Q4/63 TET ม ีEBITDA 

56 ล้านบาท  ลดลง 5 ล้านบาท นอกจากน้ี  ใน Q4/63 TET มีส่วนแบ่ งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท 

อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัส่วนแบ่งขาดทุน จ านวน 1 ล้านบาท

จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากปรมิาณการขายเอทานอล และราคาที่ปรบัตวัสูงขึ้น ท าให้ใน Q4/63 TET มกี าไร

รวมสทุธ ิ7 ลา้นบาท บาท ลดลง 2 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q4/63 กบั Q4/62 TET รบัรู้รายได้จากการขายจากบริษัท ทรพัย์ทิพย์ จ ากดั ลดลง 6 ล้านบาท 

สาเหตุหลกัจากปรมิาณการจ าหน่ายเอทานอลทีล่ดลง แมว้่าจะมอีตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิม่สงูขึน้จากราคาจ าหน่าย

เอทานอลเฉลี่ยต่อหน่วยที่ปรบัตวัสูงขึ้น ตามทิศทางราคากากน ้าตาลที่ปรบัตวัสูงขึ้น โดย TET มี EBITDA 

เพิม่ขึน้ 21 ล้านบาท นอกจากน้ีใน Q4/63 TET รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล 

จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนจ านวน 5 ล้านบาทใน Q4/62 

สาเหตุหลกัมาจากราคาเอทานอลที่ปรบัตวัสงูขึน้ ส่งผลให ้TET มกี าไรรวมสทุธ ิ7 ล้านบาทใน Q4/63 เทยีบกบั

ผลขาดทุนรวม 7 ลา้นบาท ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 TET รบัรู้รายได้จากการขายจากบรษิทั ทรพัย์ทิพย์ จ ากดั 1,631 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 158 ล้านบาท จากราคาจ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตัวเพิ่มขึ้นรวมไปถึงมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์ ส่งผลให้ TET มี EBITDA 225 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท นอกจากน้ี TET มสี่วนแบ่งก าไร

จากเงนิลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 19 ล้านบาท เทยีบกบัส่วนแบ่งขาดทุน 

ใน Q4/63 TET รบัรูร้ำยได้

จำกกำรขำยลดลงตำม

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำย          

เอทำนอลทีป่รบัตวัลดลง จงึ

ท ำให ้TET ม ีEBITDA ลดลง 

และก ำไรสทุธลิดลง 

ส ำหรบัปี 2563 TET มรีำยได้

เพิม่ขึ้นจำกทัง้ปรมิำณ และ

รำคำขำยเอทำนอลทีป่รบัตวั

สงูขึ้น รวมไปถงึมกีำร

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์

แอลกอฮอล ์ท ำให ้TET ม ี

ก ำไรรวมสทุธเิพิม่ขึ้น 
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จ านวน 9 ล้านบาทในปี 2562 ส่งผลให้ TET มกี าไรรวมสุทธ ิ44 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุนรวม 10 ล้าน

บาทในปี 2562 

 

3. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของกลุ่มไทยออยล ์

3.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของกลุ่มไทยออยล ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

ตาราง 15: งบแสดงฐานะการเงนิอย่างย่อ (งบการเงนิรวม) 

(ล้ำนบำท) ณ 31 ธนัวำคม 2563 ณ 31 ธนัวำคม 2562 +/(-) +/(-) % 

สินทรพัย ์     

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้(1) 71,681 76,937 (5,256) (6.8%) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 42,548 57,739 (15,191) (26.3%) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 191,958 148,768 43,190 29.0% 

รวมสินทรพัย ์ 306,188 283,445 22,743 8.0% 

หน้ีสิน     

หนี้สนิหมนุเวยีน 20,668 37,331 (16,663) (44.6%) 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 144,189 116,623 27,566 23.6% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 21,212 5,568 15,644 281.0% 

รวมหน้ีสิน 186,069 159,521 26,548 16.6% 

ส่วนของเจ้ำของ     

ส่วนของบรษิทัใหญ่ 116,229 119,973 (3,744) (3.1%) 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 3,889 3,951 (62) (1.6%) 

รวมส่วนของเจ้ำของ 120,118 123,924 (3,806) (3.1%) 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 306,188 283,445 22,743 8.0% 

หมายเหตุ (1) รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 327 ลา้นบาท และ 325 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มไทยออยล์มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิ้น 306,188 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 22,743 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 8.0 สาเหตุหลกัจาก 

- เงนิสด รายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนระยะสัน้ลดลง 5,256 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากมีเงนิสดจ่ายในโครงการต่างๆ ตาม

แผนงาน ขณะทีม่เีงนิสดรบัจากการออกหุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ จ านวน 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

- สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นลดลง 15,191 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากลูกหน้ีการค้าลดลง 9,763 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลือลดลง 7,831 

ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากปรมิาณจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูและราคาน ้ามนัดบิเฉลีย่ในเดอืนธนัวาคม 2563 ปรบัลดลงจากเดอืนธนัวาคม 

2562 อกีทัง้ กลุ่มไทยออยล์มภีาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลจา่ยล่วงหน้าลดลง 1,020 ล้านบาท เน่ืองจากมกีารรบัคนืและปรบัปรงุรายการภาษี

เงนิไดนิ้ติบุคคลของปี 2562 ขณะที่สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพื่อขายเพิม่ขึน้ 2,763 ล้านบาท จากการจดัประเภทเงนิลงทุนใน 

TM ใหมต่ามการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธรุกจิเรอืขนส่ง 

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 43,190 ล้านบาท เน่ืองจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้สุทธ ิ38,666 ล้านบาท จากการลงทุนใน

โครงการต่างๆ ตามแผนงาน และสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 2,007 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานที่ขาดทุนในปี 
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2563 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยลไ์ดบ้นัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้สทุธ ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

เป็นจ านวนสุทธิ 14,729 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรพัย์สิทธกิารใช้ตามสญัญาเช่าที่ดิน ขณะที่เงนิลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 

7,921 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน GPSC เพื่อปรบัสดัสว่นและโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า 

 

หน้ีสนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มไทยออยล์มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 186,069 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 26,548 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 16.6 สาเหตุหลกัจาก 

- หน้ีสนิหมุนเวยีนลดลง 16,663 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้ลดลง 15,498 ลา้นบาท เน่ืองจากปรมิาณซื้อวตัถุดบิและราคา

น ้ามนัดบิเฉลี่ยในเดอืนธนัวาคม 2563 ลดลงจากเดอืนธนัวาคม 2562 เป็นอย่างมาก เจ้าหน้ีอื่นลดลง 3,357 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา

จากเจา้หน้ีค่าก่อสรา้งโครงการ CFP ของโรงกลัน่ไทยออยล์ซึง่ไดม้กีารช าระในเดอืนมกราคม 2563 และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิลดลง 863 ล้านบาท ขณะที่หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขายเพิม่ขึ้น 1,576 ล้านบาท จากการจดัประเภทเงนิลงทุนใน TM 

ใหมต่ามการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธรุกจิเรอืขนส่ง นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์ไดบ้นัทกึหน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี-สทุธ ิ839 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า  

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 15,644 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกหน้ีสินตามสญัญาเช่าสุทธิ 11,272 ล้านบาท ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า การบนัทึกหน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 1,832 ล้านบาท ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 2,416 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการ

รบัช าระเงนิล่วงหน้าจาก GPSC จากการจ าหน่ายหน่วยผลติไฟฟ้า ERU ตามความคบืหน้าของการพฒันาโครงการเป็นจ านวน 2,192 

ล้านบาท และมกีารบนัทึกประมาณการหน้ีสนิส าหรบัต้นทุนในการรื้อถอน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 เรื่อง ประมาณการ

หน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้และสนิทรพัยท์ี่อาจเกดิขึน้ จ านวน 625 ลา้นบาท 

- เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) เพิม่ขึน้ 27,566 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก 

:  หุน้กู้สกุลดอลลารส์หรฐัฯ ของ TTC เพิม่ขึน้ เน่ืองจากในเดอืนมถิุนายน 2563 TTC ไดอ้อกหุ้นกู้ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ

ขายให้แก่นักลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จ านวน 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 29,906 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 โดยโรงกลัน่ไทยออยลเ์ป็นผูค้ ้าประกนัหุน้กู้ทัง้จ านวน ซึ่งแบ่งเป็นหุน้กู้อายุ 10 ปี จ านวน 400 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในอตัรา

ดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี และ หุน้กูอ้าย ุ30 ปี จ านวน 600 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.75 ต่อปี  

:  เงนิกู้สกุลเงนิบาทของ TM ลดลง 1,459 ล้านบาท เน่ืองจาก TM อยู่ในระหว่างการการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจเรอืขนส่ง จงึจดั

ประเภทเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นหน้ิสนิไมห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

:  เงนิกูส้กุลเงนิบาทและเงนิกูส้กุลอื่นๆ ของ LABIX , TOP SPP, TS ลดลง เน่ืองจากการช าระคนืตามก าหนด  

ตาราง 16: หนี้เงนิกูร้ะยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์

(ล้ำนบำท) Thaioil LABIX TP TOP SPP TS TM TET TTC รวม 

หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ(1) 11,604 - - - - - - 94,733 106,337 

หุน้กูส้กุลเงนิบาท 20,500 - - - - - - - 20,500 

เงนิกูส้กุลเงนิบาท - 4,870 3,999 7,609 487 - 105 - 17,070 

เงนิกูส้กุลเงนิอื่นๆ(1) - - - - 282 - - - 282 

รวม ณ 31 ธนัวำคม 2563 32,104 4,870 3,999 7,609 769 - 105 94,733 144,189 

รวม ณ 31 ธนัวาคม 2562 32,129 5,057 3,999 7,921 908 1,459 94 65,055 116,623 

เพ่ิม / (ลด) (25) (187) - (312) (139) (1,459) 11 29,678 27,566 

หมายเหตุ (1) รวมก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหนี้สนิสกุลเงนิต่างประเทศ 
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สว่นของเจา้ของ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มไทยออยล์มสี่วนของเจา้ของรวมทัง้สิน้ 120,118 ล้านบาท ลดลง 3,806 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 3.1 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 มาจากผลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 3,108 ล้านบาท เงนิปันผลจ่ายจ านวน 1,399 ล้านบาท 

และผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกซึ่งมผีลขาดทุนจ านวน 744 ล้านบาท ขณะที่มสี่วนแบ่งก าไรจาก

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 1,445 ลา้นบาท 

3.2 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงนิสดส าหรบัปี 2563 ของกลุ่มไทยออยลแ์ละโรงกลัน่ไทยออยล ์มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ตาราง 17: งบกระแสเงนิสดอย่างย่อ 

(ล้ำนบำท) งบกำรเงินรวม งบเฉพำะกิจกำร 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 2,435 (5,781) 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (47,490) (41,029) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 20,575 20,431 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิ (24,480) (26,379) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 74,854 71,042 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 2,870 2,836 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 53,244(1) 47,500 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใช้เป็น
หลกัประกนั และเงินลงทุนระยะสัน้ปลำยปี 

71,681 65,610 

หมายเหตุ (1) ไม่รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 327 ลา้นบาท 

กลุ่มไทยออยล์มีกระแสเงนิสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,435 ล้านบาท ประกอบด้วยผลขาดทุนสุทธิส าหรบัปี 2563 จากการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองสุทธภิาษี จ านวน 2,595 ล้านบาท โดยมเีงนิสดรบัจากรายการปรบัปรุงก าไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสด 820 ล้านบาท เงนิสดรบัจาก

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงาน 4,522 ล้านบาท เงนิสดรบัคนืภาษเีงนิได ้26 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายจากการด าเนินงานส าหรบั

กจิการทีย่กเลกิรวม 338 ลา้นบาท ส าหรบัเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนของกลุ่มไทยออยลม์จี านวน 47,490 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดจา่ย

จากเงนิลงทุนระยะสัน้สุทธ ิ17,221 ลา้นบาท และเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 48,377 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของโรงกลัน่ไทย

ออยล์ 47,578 ลา้นบาท โดยมโีครงการหลกั เช่น โครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project)  โครงการขยายท่าเรอืหมายเลข 7 และหมายเลข 

8 โครงการกลุ่มอาคารโรงกลัน่ศรรีาชา เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมกีารลงทุนของบรษิทัในกลุ่มอกี 799 ล้านบาท เช่น การซือ้สารเร่งปฏกิริยิาของ TPX 

และการซื้อสารดูดซบัส าหรบัเปลี่ยนแทนในการซ่อมบ ารุงตามวาระของ LABIX เป็นตน้ ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์ไดร้บัเงนิปันผลรบัจ านวน 1,281 ล้าน

บาท โดยส่วนใหญ่มาจากบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (GPSC) และใน Q4/63 มเีงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั

รว่มและบรษิทัรว่มคา้ รวมจ านวน 17,029 ลา้นบาท 

ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์มีกระแสเงนิสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิจ านวน 20,575 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้-สุทธ ิ

30,997 ล้านบาท ขณะที่มเีงนิสดจ่ายจากการจ่ายต้นทุนทางการเงนิ 6,262 ล้านบาท การจ่ายเงนิปันผลรวม 1,399 ล้านบาท การจ่ายคนืเงนิกู้ยมื

ระยะสัน้-สทุธ ิ522 ลา้นบาท การจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาว-สทุธ ิ637 ลา้นบาท และการจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า 1,159 ลา้นบาท 

จากรายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมขา้งต้น ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิ24,480 ล้านบาท จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์มกี าไรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 2,870 ล้านบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 74,854 ล้านบาท ดงันัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มไทยออยลจ์งึมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 53,244 ล้านบาท 

เมื่อรวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 327 ล้านบาท และเงนิลงทุนระยะสัน้ 18,110 ลา้นบาทแลว้ กลุ่มไทยออยลม์เีงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั และเงนิลงทุนระยะสัน้รวม 71,681 ลา้นบาท 
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3.3 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

  ตาราง 18: อตัราสว่นทางการเงนิส าหรบัปี 2563 (งบการเงนิรวม) 
          อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร Q4/63 Q3/63 +/(-) 

 
2563 2562 +/(-) 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%) 6% 7% (1%)  (1%) 4% (5%) 

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%) 5% 5% -  (2%) 4% (6%) 

อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 11% 1% 10%  (1%) 2% (3%) 

 

   

 

   

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Q4/63 Q3/63 +/(-) 
 

2563 2562 +/(-) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 4.0 4.8 (0.8)  4.0 3.5 0.5 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 2.9 3.6 (0.7)  2.9 2.6 0.3 

 
   

 
   

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน Q4/63 Q3/63 +/(-) 
 

2563 2562 +/(-) 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)      1.5         1.7  (0.2)          1.5  1.3 0.2 

อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)       0.7         0.8  (0.1)          0.7  0.3 0.4 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)       1.3         1.5  (0.2)          1.3  0.9 0.4 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) (1)       3.5         3.3  0.2  (0.5) 4.3 (4.8) 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%) 57% 60% (3%)  57% 48% 9% 

 
กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%)   = EBITDA / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (%)    =   ก าไรขัน้ตน้(1) / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(%)    =   ก าไรส าหรบังวด / รายไดร้วม 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)    =  สนิทรพัยห์มนุเวยีน / หน้ีสนิหมุนเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า)   =  (เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด + เงนิลงทุนระยะสัน้ + ลูกหน้ี  

                       การคา้) / หน้ีสนิหมนุเวยีน 

อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  = หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  =   หน้ีสนิสทุธ ิ/ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)   = หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว(2)     = เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ + หุน้กู ้(รวมส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี) + หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี) 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า)    =  EBITDA / ตน้ทุนทางการเงนิ(3) 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%)  =  หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / เงนิทุนระยะยาว 

เงนิทุนระยะยาว     =   หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว + สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิสทุธ(ิ2)     = หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ + หน้ีสนิตามสญัญาเช่า – เงนิสดและรายการ 

เทยีบเท่าเงนิสด – เงนิลงทุนระยะสัน้ 
   หมายเหตุ (1) ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

(2) ตัง้แต่ปี 2563 กลุ่มไทยออยลไ์ดบ้นัทกึหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเชา่  

  (3) รวมตน้ทุนทางการเงนิที่ บรษิทั ไทยออยล ์ศนูยบ์รหิารเงนิ จ ากดั จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุ้นกู้ 
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4. แนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมในไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 และ ครึง่ปีแรกของปี 2564 

ภำวะตลำดน ้ำมนัดิบและผลิตภณัฑ ์

ราคาน ้ามนัดบิใน Q1/64 มแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/63 หลงัการพฒันาวคัซนีตา้นเชือ้ไวรสัโควดิ-19 มคีวามคบืหน้าไปใน

ทศิทางทีด่ ี โดยหลายประเทศไดเ้ริม่ฉีดวคัซนีใหป้ระชาชนแลว้ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2563 สง่ผลใหต้ลาดมคีวามเชื่อมัน่มากขึน้ว่าความ

ตอ้งการใชน้ ้ามนัจะฟ้ืนตวั ประกอบกบักลุ่มโอเปกพลสัยงัคงด าเนินนโยบายปรบัลดก าลงัการผลติทีร่ะดบั 7.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในชว่ง 

Q1/64 และซาอุดอิาระเบยีอาสาปรบัลดก าลงัการผลติมากกว่าขอ้ตกลงอกี 1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ซึง่มสีว่นช่วยลดอุปทานสว่นเกนิในตลาด 

อย่างไรกต็าม ความตอ้งการใชน้ ้ามนัยงัคงไดร้บัปัจจยักดดนัจากการกลายพนัธุข์องเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีม่กีารแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ใน

ประเทศองักฤษ และทวปียโุรป ท าใหต้อ้งมกีารประกาศใชม้าตรปิดเมอืงอกีครัง้  

ราคาน ้ามนัดบิในช่วงครึง่แรกของปี 2564 มแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้กว่าครึง่หลงัของปี 2563 หลงัตลาดคาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโค

วดิ-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟ้ืนตวัขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์น ้ ามนัโลกมีแนวโน้มขยายตวั ตามการขยายตวัของ

เศรษฐกจิโลก ที่คาดว่าจะฟ้ืนตวัจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิผ่านทัง้นโยบายการคลงัและนโยบายการเงนิเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกดิจาก

การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี การพฒันาและส่งมอบวคัซีนต้านเชื้อไวรสัโควดิ -19 คาดว่าจะมคีวามคบืหน้าไปใน

ทิศทางที่ดี โดยคาดว่าจะสามารถผลิตวคัซีนที่มีประสิทธภิาพและเพียงพอต่อประชากรทัว่โลกในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 อย่างไรก็ตาม ราคา

น ้ามนัดบิในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ยงัถูกกดดนัจากอุปทานน ้ามนัดิบที่มีแนวโน้มปรบัตวัเพิ่มขึ้น จากประเทศนอกกลุ่มโอเปก เช่น ประเทศ

นอรเ์วยแ์ละบราซลิ รวมถงึสหรฐัฯ ทีม่แีนวโน้มปรบัเพิม่ก าลงัการผลติเช่นกนั 

ภาพรวมธุรกจิการกลัน่ในช่วง Q1/64 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/63 โดยไดร้บัแรงหนุนจากความต้องการใชน้ ้ามนัส าเรจ็รูป

ทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อย หลงับางประเทศในเอเชยีเริม่ผ่อนคลายมาตรการเขม้งวดในการเดนิทางและการท ากจิกรรมของประชาชน สง่ผล

ให้ความต้องการใช้น ้ามนัเบนซนิและดเีซลฟ้ืนตวั ประกอบกบัความต้องการใชน้ ้ามนัก๊าดยงัคงได้รบัแรงหนุนจากสภาพอากาศทีห่นาว

เยน็โดยเฉพาะในเอเชยีเหนือ (มกราคม – กุมภาพนัธ)์ นอกจากนี้ ความตอ้งการใชน้ ้ามนัเตาก ามะถนัต ่ายงัคงเพิม่ขึน้ หลงัภาคการขนส่ง

เริม่ฟ้ืนตวั อย่างไรกต็าม ตลาดปิโตรเลยีมยงัถูกกดดนั หลงัยุโรปเกดิการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ -19 สายพนัธุ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้

หลายประเทศ เช่น องักฤษ อติาล ีฝรัง่เศส เนเธอรแ์ลนด ์และเยอรมนีตอ้งใชม้าตรการปิดเมอืงอกีครัง้ รวมทัง้ปรมิาณน ้ามนัดเีซลคงคลงั

ทีย่งัคงอยู่ในระดบัสงู ซึง่สง่ผลกดดนัสว่นต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัดไูบใหอ้ยู่ในระดบัต ่า ขณะทีต่ลาดน ้ามนัเตาก ามะถนัสงูมแีนวโน้มอ่อน

ตวัลงหลงัความตอ้งการจากประเทศในเอเชยีใตล้ดลง    

ครึง่แรกของปี 2564 ธุรกิจการกลัน่คาดว่าจะไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงค์ที่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ หลงัหลายประเทศเริม่มกีารสัง่ซื้อวคัซีนโควดิ-19 และ

เริม่มกีารฉีดใหก้บัประชาชน ประกอบกบัแรงหนุนจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกจิของหลายประเทศทัว่โลกซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการใช้

น ้ามนัเบนซนิและน ้ามนัดเีซลส าหรบัภาคคมนาคมขนสง่ และภาคอุตสาหกรรมใหฟ้ื้นตวัดขีึน้ อยา่งไรกต็าม ตลาดน ้ามนัอากาศยานยงัมแีนวโน้มถูก

กดดนัต่อเน่ือง แมว้า่การเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศเริม่ฟ้ืนตวั แต่คาดการณ์ว่าการเดนิทางโดยเที่ยวบนิระหวา่งประเทศจะยงัมอียูอ่ยา่ง

จ ากดั เน่ืองจากหลายประเทศจะยงัคงเขม้งวดในการคดักรองนักท่องเทีย่วเขา้ประเทศ ดา้นตลาดน ้ามนัเตาก ามะถนัต ่ามแีนวโน้มไดร้บัแรงหนุนจาก

ภาคการการเดนิเรอืขนส่ง ในขณะที่ตลาดน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงมแีนวโน้มทรงตวั จากอุปทานที่ตงึตวัจากการที่โรงกลัน่ทัว่โลกยงัคงด าเนินการผลติ

อย่างจ ากดั เน่ืองจากความกงัวลเกีย่วกบัความต้องการใช้น ้ามนัที่ยงัถูกกดดนัจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 (แหล่งที่มา: FGE-Asia Pacific 

Petroleum Monthly เดือนธันวาคม 2563, Energy Aspects Oil Fundamentals, S&P Global Platts Asia-Pacific Oil Market Forecast เดือน

ธนัวาคม 2563 และ International Energy Agency (IEA) เดอืนธนัวาคม 2563) 
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ภำวะตลำดสำรอะโรเมติกส ์ 

ตลาดสารพาราไซลนีในช่วง Q1/64 จะปรบัตวัดขีึ้นเมื่อเทยีบกบั Q4/63 เน่ืองจากอุปสงค์ในภูมภิาคเอเชียที่คาดว่าจะปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัจากผ่าน

เทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจนี ประกอบกบัอุปสงค์สารพาราไซลีนมีแนวโน้มปรบัตวัเพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาสก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนของ

ประเทศส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยี ทีจ่ะมกีารน าสารพาราไซลนีไปใช้ในอุตสาหกรรมปลายน ้าในการผลติเสน้ใยส าหรบัท าเสือ้ผา้และผลติขวดน ้าดื่ม 

รวมถงึการเปิดด าเนินการของโรงพทีเีอในประเทศจนีซึ่งมกี าลงัการผลติราว 2.5 ล้านตนั อย่างไรกต็าม อุปทานสารพาราไซลนีมแีนวโน้มขยายตวั

ขึน้เลก็น้อยจากการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารพาราไซลนีในประเทศซาอุดอีาระเบยีซึง่มกี าลงัการผลติราว 0.8 ลา้นตนัต่อปี  

ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 คาดการณ์ว่าตลาดสารพาราไซลนีจะปรบัตวัดขีึ้นเมื่อเทียบกบัช่วงครึ่งหลงัของปี 2563 เน่ืองจากอุปสงค์ในภูมภิาค

เอเชยีคาดการณ์ว่าจะปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ ประกอบกบัการเปิดด าเนินการของ

โรงพทีเีอในประเทศจนี ซึ่งมกี าลงัการผลติรวมราว 8.0 ล้านตนั รวมถงึการปิดซ่อมบ ารุงของโรงงานผลติสารพาราไซลนีในภูมภิาคที่มากขึน้ ท าให้

อุปทานในภูมภิาคตงึตวั (แหล่งทีม่า: WMChemical Monthly Report, เดอืนธนัวาคม 2563) 

ตลาดสารเบนซีนในช่วง Q1/64 คาดการณ์ว่าจะปรบัตวัดีขึ้นเมื่อเทียบกบั Q4/63 จากอุปทานที่ลดลงอนัเน่ืองมาจากการลดก าลงัการผลิตของ

โรงงานผลติสารเบนซนีหลงัประสบกบัผลประกอบการที่มกี าไรลดลงในปี 2563 ที่ผ่านมา ประกอบกบัการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารสไตรนีมอ

นอเมอร์ในประเทศจีนที่มีก าลงัการผลิตรวม 0.5 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตาม อุปทานสารเบนซีนมีแนวโน้มขยายตวัขึ้นเล็กน้อยจากการเปิด

ด าเนินการของโรงผลติสารเบนซนีในประเทศเกาหลใีต ้และประเทศซาอุดอีาระเบยีซึง่มกี าลงัการผลติรวมกนักวา่ 0.4 ลา้นตนัต่อปี  

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 คาดการณ์ว่าตลาดสารเบนซนีจะปรบัตวัดขีึ้นเมื่อเทียบกบัช่วงครึง่หลงัของปี 2563 เน่ืองจากคาดการณ์ว่าอุปสงคใ์น

ภูมิภาคเอเชียจะปรบัตวัเพิ่มขึ้นหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 มแีนวโน้มปรบัตวัดีขึ้น รวมถึงอุปสงค์สารเบนซีนคาดว่าจะ

ปรบัตวัสูงขึ้นจากการเปิดด าเนินการของโรงผลิตสารสไตรนีมอนอเมอร์ในประเทศจนีซึ่งมกี าลงัการผลิตรวม 0.6 ล้านตนัต่อปี (แหล่งที่มา: IHS 

Markit Report, Fall Edition 2563) 

ตลาดสารโทลูอนีในช่วง Q1/64 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จาก Q4/63 เน่ืองจากอุปสงคส์ารโทลูอนีเพื่อน าไปเป็นสารเพิม่ออกเทนในการผลติน ้ามนัเบนซิน

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรบัตวัดขีึ้น รวมถึงอุปสงค์ของสารโทลูอีนเพื่อน าไปผลิตเป็นสารพาราไซลีนและสารเบนซีนปรบัตวัดขีึ้น 

สง่ผลใหผู้ผ้ลติบางแหง่ทีม่ตีน้ทุนต ่าเริม่กลบัมาด าเนินการผลติอกีครัง้  

ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 คาดการณ์ว่าตลาดสารโทลูอนีจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทียบกบัช่วงครึง่หลงัของปี 2563 จากแรงหนุนจากความต้องการใช้

สารโทลูอีนเป็นสารเพิม่ออกเทนในการผลติน ้ามนัเบนซินที่สูงขึ้นในช่วงปลายของครึ่งปีแรก ซึ่งเริม่เป็นช่วงฤดูขบัขีข่องทางสหรฐัฯ ประกอบกบั

อุปทานสารโทลูอีนที่มีแนวโน้มเบาบางลงจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตในประเทศจีนจีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ (แหล่งที่มา: IHS Markit 

Report, Fall Edition 2563) 

 

ภำวะตลำดสำร LAB  

ตลาดสาร LAB ในช่วง Q1/64 คาดว่าจะอ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบั Q4/63 เน่ืองจากคาดว่าอุปทานจะปรบัเพิม่ขึน้ จากการกลบัมาด าเนินการของโรง

ผลติสาร LAB ในภูมภิาคเอเชยีเหนือและประเทศอนิเดยี หลงัจากหยุดด าเนินการผลติเพื่อซ่อมบ ารุงไปในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรกต็าม อุปสงค์

ในภูมภิาคเอเชยีคาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้หลงัช่วงวนัหยุดเทศกาลปีใหม่และวนัหยุดเทศกาลตรุษจนีในภูมภิาคเอเชยี ประกอบกบัอุปสงค์สาร LAB มี

แนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนมนีาคมก่อนเขา้สูช่่วงฤดรูอ้นของประเทศส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยี  

ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 คาดการณ์ว่าตลาดสาร LAB จะอ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบัช่วงครึง่หลงัของปี 2563 เน่ืองจากอุปทานจะปรบัเพิม่ขึน้ จาก

การกลบัมาด าเนินการของโรงผลติสาร LAB ในภูมภิาคเอเชยีเหนือและประเทศอนิเดยี ประกอบกบัในช่วงครึง่แรกของปี 2564 คาดว่าโรงผลติสาร 
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LAB แห่งใหม่ในประเทศซาอุดอิาระเบยีจะด าเนินการผลติอย่างเตม็ก าลงั อย่างไรกต็าม ตลาดสาร LAB ยงัไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคส์าร LAB ใน

ภูมภิาคเอเชยีทีป่รบัตวัดขีึน้ในช่วงฤดรูอ้นซึง่เป็นช่วงทีม่ปีรมิาณความต้องการใช้ผงซกัฟอกสูงเมื่อเทยีบกบัช่วงฤดฝูนและฤดูหนาวซึง่อยูใ่นช่วงครึง่

ปีหลงัของปี (แหล่งทีม่า: ICIS LAB Weekly Report, เดอืนมกราคม 2564 และ CAHA Monthly Report, เดอืนธนัวาคม 2563) 

 

ภำวะตลำดน ้ำมนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในช่วง Q1/64 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/63 จากอุปทานในภูมภิาคที่ตงึตวั จากผลกระทบของการปรบัลด

ก าลงัการผลิตและปริมาณวตัถุดิบที่มีอยู่อย่างจ ากดัในภูมิภาคช่วงไตรมาสก่อนหน้า ประกอบกับสภาวะภูมิอากาศปรบัตัวดีขึ้นในช่วงเดือน

กุมภาพนัธ ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุปสงคจ์ากการขบัขีแ่ละการท าเกษตรกรรม อย่างไรกด็ ีอุปสงคม์แีนวโน้มอ่อนตวัลงโดยเฉพาะอุปสงคจ์ากประเทศ

จนี ซึง่มกีารน าเขา้ต ่าในช่วงวนัหยุดปีใหมแ่ละวนัหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจนี  

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานในช่วงครึง่แรกของปี 2564 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทียบกบัช่วงครึง่หลงัของปี 2563 เน่ืองจากตลาดไดร้บัแรงหนุน

จากอุปสงคท์ี่ปรบัตวัดขีึ้นในช่วงฤดูรอ้น ซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายน ้ามนัหล่อลื่นส าหรบัภาคการขนส่งและเกษตรกรรม ประกอบกบัสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 มแีนวโน้มคลี่คลาย และกจิกรรมทางเศรษฐกจิฟ้ืนตวัขึน้หลงัการทดสอบวคัซนีประสบความส าเรจ็ อยา่งไรกด็ ีอุปทาน

มแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้นจากการเพิม่ก าลงัการผลิตของโรงกลัน่ในภูมภิาคเอเชีย ที่จะส่งผลให้มีวตัถุดบิในการผลิตน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานปรบัตวั

สงูขึน้ (แหล่งทีม่า: ICIS Base Oil Weekly Report, เดอืนมกราคม 2564 และ Argus Base Oil Weekly Report, เดอืนมกราคม 2564) 

 

ภำวะตลำดยำงมะตอย  

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q1/64 คาดว่าจะปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q4/63 เน่ืองจากอุปสงค์ในประเทศจนีตอนเหนือยงัคงอ่อนแอจากสภาวะ

ภูมอิากาศที่ยงัคงหนาวเยน็และมหีมิะตก ประกอบกบัเทศกาลตรุษจนี และการเบกิจ่ายงบประมาณประมาณประจ าปี 2564 ที่ล่าช้าจากผลกระทบ

ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรสัโควดิ-19 ส่งผลกดดนัความต้องการในการซ่อมแซมและสร้างถนนในภูมิภาค  อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัได้ร ับปัจจยั

สนบัสนุนจากการปรบัลดก าลงัการผลติของโรงกลัน่ในประเทศสงิคโ์ปร  

ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 ตลาดยางมะตอยคาดว่าจะปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงครึง่หลงัของปี 2563 เน่ืองจากอุปสงคใ์นภูมภิาคยงัคงเตบิโต

อย่างจ ากดั จากสภาวะเศรษฐกจิที่ถูกกดดนัจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ประกอบกบัการเบกิจ่ายงบประมาณที่จ ากดัในหลายประเทศ 

อย่างไรก็ด ีตลาดคาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 มแีนวโน้มคลี่คลาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟ้ืนตวัขึ้น หลงัการทดสอบวคัซีน

ประสบความส าเรจ็และเริม่ใชก้บัประชาชนในหลายประเทศทัว่โลก (แหล่งทีม่า: Argus Bitumen Weekly Report, เดอืนมกราคม 2564) 
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5. ภำคผนวก 

5.1 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรในอนำคต  

บรษิทัฯ และ บรษิทัในกลุ่มมแีผนการลงทุนโครงการในอนาคต ตัง้แต่ปี 2564 ถงึ ปี 2567 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  2,248 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดย

สว่นใหญ่เป็นโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) 1,903 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ตามรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยส าหรบัแผนการลงทุน

ปี 2564 – 2567 ดงัแสดงในตารางดา้นล่างน้ี      
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5.2 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรพลงังำนสะอำด (Clean Fuel Project: CFP) 

โครงการ CFP มวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ดว้ยการปรบัปรงุประสทิธภิาพกระบวนการผลติ เพื่อเพิม่คณุคา่

ผลติภณัฑซ์ึง่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและขยายก าลงัการกลัน่น ้ามนัเพื่อเพิม่ความยดืหยุน่ท าใหส้ามารถกลัน่น ้ามนัดบิไดม้ากและหลากหลายชนิดขึน้ 

ก่อใหเ้กดิการประหยดัดา้นขนาด (Economies of Scale) และลดตน้ทุนวตัถุดบิ นอกจากน้ี ยงัช่วยเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานและสนบัสนุน

การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาวอกีดว้ย ซึง่โครงการมมีลูคา่การลงทุนประมาณ 4,825 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยโครงการดงักล่าว

ไดร้บัอนุมตัแิลว้จากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2561 ทัง้น้ี คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่1 ปี 2566 โดยเป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานโครงการ CFP ดงัสรปุดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้น้ี เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 ตามที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิการขายทรพัย์สินเพื่อโอนกรรมสิทธิห์น่วยผลิตพลังงาน (Energy 

Recovery Unit) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) มูลค่ารวมประมาณไมเ่กนิ 757 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และ

การเขา้ท าสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สญัญาซื้อขายทรพัย์สนิ สญัญาจดัหาเชื้อเพลงิและสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สญัญาด าเนินการและ

บ ารุงรกัษา และสญัญาเช่าช่วงที่ดนิ (รวมเรยีกว่า “สญัญาที่เกี่ยวขอ้ง”) ตลอดจนสญัญาการรบัโอนสทิธแิละหน้าที่ และสญัญาอื่นใดที่จ าเป็นและ

เกี่ยวข้องกบัการขายทรพัย์สินเพื่อโอนกรรมสิทธิใ์น Energy Recovery Unit (“โครงการ ERU”) กบับรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 

(มหาชน) (“GPSC”) หรอื บรษิทัย่อยของ GPSC ซึ่ง GPSC ถือหุ้นรอ้ยละ 100 โดยโครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อลดภาระเงนิลงทุน

โครงการ CFP เพิม่สภาพคล่องและรองรบัการลงทุนเพิม่เตมิในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากน้ี ยงัส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนการ

ลงทุนโครงการ CFP สูงขึ้น ในขณะที่บรษิทัฯ ยงัสามารถบรหิารจดัการและควบคุมดูแลคุณภาพในการด าเนินโครงการ CFP และหน่วย ERU ทัง้

ในช่วงการก่อสร้าง (Construction) และการเดินเครื่องจกัร (Operation) ในด้านความปลอดภัย (Safety) ความมัน่คงในการด าเนินการผลิต 

(Reliability) การด าเนินการเกีย่วกบัการก าหนดสภาวะการเดนิเครื่องหน่วย ERU เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ (Plant Optimization) ไดเ้ช่นเดมิ 
 

5.3 แผนกำรหยดุซ่อมบ ำรงุตำมวำระประจ ำปี 2563 

หน่วยผลิต เหตผุล ช่วงเวลำ 

โรงผลติสาร LAB* หยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ตามวาระ 
16 กรกฎาคม – 21 สงิหาคม 2563 

(ประมาณ 37 วนั) 
  หมายเหตุ * ก าลงัการผลติตดิตัง้ (Nameplate Capacity) ประมาณ 120,000 ตนัต่อปี  


