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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหง์บกำรเงินบริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในกลุ่ม 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสท่ี 1/2564 

1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ตาราง 1: สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

ล้ำนบำท Q1/64 Q4/63 +/(-) 
 

Q1/63 +/(-) 
ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ 
   ของกลุ่ม (kbd) 277 281 (4)  309 (32) 

ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม(1) (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 4.1 3.6 0.5  2.1 2.0 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 10.2 5.8 4.4  (10.1) 20.3 
       

ล้ำนบำท Q1/64 Q4/63(2) +/(-)  Q1/63(2) +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 73,449 59,592 13,857  76,569 (3,120) 

ขาดทุนจากเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิสุทธ ิ (119) (254) 135  (19) (100) 
EBITDA 8,272 3,492 4,780  (12,248) 20,520 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครือ่งมอืทางการเงนิ(3)         217  (50) 267  (377) 594 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ(ิ4) (2,604) 2,538 (5,142)  (2,342) (262) 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 5,801 (5,801)  - - 

ตน้ทุนทางการเงนิ (796) (1,039) 243  (1,085) 289 

กลบัรายการ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (388) (2,384) 1,996  3,557 (3,945) 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิ 3,360 7,257 (3,897)  (13,754) 17,114 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิต่อหุ้น (บำท) 1.65 3.56 (1.91)  (6.74) 8.39 

 
      

ก าไร (ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษ ี 4,656 1,791 2,865  (10,772) 15,428 
กลบัรายการ (รายการปรบัลด) มลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและ
น ้ามนัส าเรจ็รปูก่อนภาษ(ี5) 109 83 26  (3,480) 3,589 
       

อตัรำแลกเปล่ียน (บำทต่อเหรียญสหรฐัฯ) Q1/64 Q4/63 +/(-) 
 

Q1/63 +/(-) 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 30.46 30.79 (0.33)  31.45 (0.99) 

อตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้งวด 31.51 30.21 1.30  32.83 (1.32) 
 
 

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 Q1/64, Q4/63 และ Q1/63 จ านวน (2,078) ลา้นบาท, 2,866 ลา้นบาท และ (1,772)  
                      ลา้นบาท ตามล าดบั  

(5) ประกอบดว้ย กลบัรายการ (รายการขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่สนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูปใหเ้ท่ากบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั และ กลบัรายการ (รายการปรบัลด) มลูคา่น ้ามนั 
     ส าเรจ็รูปคงเหลอืตามราคาทนุ  
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ใน Q1/64 เทยีบกบั Q4/63 กลุ่มไทยออยล์มปีรมิาณวตัถุดบิที่ป้อนเขา้สู่กระบวนการผลติของกลุ่มลดลงเลก็น้อย โดยมรีายได้จากการขาย 73,449 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 13,857 ล้านบาท จากระดบัราคาผลิตภณัฑส์ าเรจ็รูปที่ปรบัตวัสูงขึน้จากสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 ที่มแีนวโน้มดขีึน้ และมกี าไร

ขัน้ต้นจากการผลติของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัอยู่ที ่4.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 0.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เน่ืองจาก

ได้รบัปัจจยับวกจากตลาดสารอะโรเมติกส์ที่ปรบัตวัดีขึ้นจากอุปสงค์ของสารอะโรเมติกส์ที่ดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่เริม่ฟ้ืนตวั ประกอบกบัการเปิด

ด าเนินการของโรงพทีเีอและโรงผลติสารสไตรนีมอนอเมอรแ์หง่ใหมใ่นประเทศจนี ขณะทีอุ่ปทานของสารเบนซนีปรบัลดลงเน่ืองจากโรงผลติในสหรฐั

และจนี ประสบปัญหาการผลติ ส่งผลใหส้่วนต่างราคาสารอะโรเมตกิสก์บัน ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัสงูขึน้ นอกจากน้ี ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกไ็ดร้บั

ปัจจยับวกจากอุปทานที่ลดลงเช่นกนั เน่ืองจากการปรบัลดก าลงัการผลติของโรงกลัน่ในภูมภิาค ประกอบกบัอุปสงค์ในภูมภิาคเอเชยีที่ฟ้ืนตวัจาก

สภาพอากาศที่ดขีึน้ ส่งผลใหส้่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัดขีึน้อย่างมาก ดา้นตลาดสารตัง้ต้นส าหรบัผลติภณัฑส์ารท า

ความสะอาดไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากความต้องการใช้สาร LAB ที่ดอีย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัอุปทานของสาร LAB ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุง

ของโรงผลิตสาร LAB ในประเทศจนีและอินเดยี อย่างไรก็ตาม LABIX มปีรมิาณการขายสาร LAB ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุง ส่งผลให้มีก าไร

ขัน้ต้นจากการผลติใหก้บักลุ่มไทยออยล์ลดลง นอกจากน้ี ราคาน ้ามนัดบิและ Crude Premium ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัความต้องการใช้น ้ามนัเริม่ฟ้ืน

ตวั แม้ว่าส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัอากาศยาน /น ้ามนัก๊าดและน ้ามนัดีเซลจะเริ่มปรบัตวัดีขึ้น ท าให้มีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 0.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลง 0.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลจากไตรมาสที่ผา่นมา ทัง้น้ีราคาน ้ามนัดบิใน Q1/64 

ไดร้บัแรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผูส้่งออกน ้ามนัดบิและพนัธมติร (โอเปกพลสั) คงการลดก าลงัการผลติ  รวมถงึซาอุดอิาระเบยีที่อาสาลดก าลงั

การผลิตเพิม่เติม ประกอบกบัภาวะอากาศหนาวเยน็ผดิปกติที่รฐัเท็กซสั ท าให้อุปทานน ้ามนัดบิสหรฐัฯ หายไปมากกว่า 3-4 ล้านบารเ์รลต่อวนั

ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 สง่ผลใหร้าคาน ้ามนัดบิดไูบเฉลีย่ใน Q1/64 ปรบัตวัสงูขึน้จาก Q4/63 ถงึ 15.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ท าใหม้กี าไร

จากสต๊อกน ้ามนั 6.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 4,656 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,865 ล้านบาทจาก Q4/63 ส่งผลให้มกี าไรขัน้ต้นจากการผลติของ

กลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 10.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 4.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และมกีารบนัทกึการกลบัรายการมูลค่า

สนิคา้คงเหลือน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 109 ล้านบาท เมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึ้นจรงิสุทธ ิ119 ล้านบาท กลุ่มไทย

ออยล์ม ีEBITDA 8,272 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,780 ล้านบาท นอกจากน้ี ยงัมกี าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิจ านวน 217 ล้าน

บาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มไทยออยล์มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2,604 ล้านบาท (โดยเป็นผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิของ

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศจ านวน 2,078 ล้านบาท) เน่ืองจากค่าเงนิบาทที่อ่อนค่าจาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน ในขณะที่ Q4/63 มี

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธจิ านวน 2,538 ล้านบาท และมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

(GPSC) 5,801 ล้านบาท นอกจากน้ียงัมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 243 ล้านบาท จากการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของ

สนิทรพัย์ เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว ท าให้ใน Q1/64 กลุ่มไทยออยล์มีก าไรสุทธ ิ3,360 ล้านบาท หรอื 1.65 บาทต่อหุ้น 

ลดลง 3,897 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q1/64 กบั Q1/63 กลุ่มไทยออยล์มปีรมิาณวตัถุดบิที่ป้อนเขา้สู่กระบวนการผลติของกลุ่มลดลงจากการปรบัแผนการผลติใหส้อดคล้องกบั

สภาพตลาดทีไ่ดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควดิ-19 และมปีรมิาณการขายผลติภณัฑล์ดลง ส่งผลใหม้รีายไดจ้ากการขายลดลง 3,120 ลา้นบาท อย่างไร

ก็ตาม กลุ่มไทยออยล์มีก าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัเพิ่มขึ้น 2.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล จาก Crude 

Premium ที่อ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน แมส้่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดและน ้ามนัดเีซลจะปรบัลดลงจากอุป

สงค์ที่อ่อนตวัลงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ขณะที่มกี าไรขัน้ต้นจากกลุ่มอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนั

เบนซิน 95 ที่ปรบัตวัสูงขึ้น นอกจากน้ี ตลาดสาร LAB ยงัคงได้รบัปัจจยัสนับสนุนจากอุปสงค์ที่ดใีนช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 รวมถึง

ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานปรบัตวัดขีึน้อย่างมากจากอุปทานที่ตึงตวัเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน นอกจากน้ี ยงัมกี าไรจากส

ต๊อกน ้ามนั 4,656 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 10,772 ล้านบาทใน Q1/63 ประกอบกบัมกีารกลบัรายการมูลค่าสนิคา้คงเหลือ

น ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 109 ล้านบาท ในขณะที่มรีายการปรบัลดมูลค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 3,480 ล้านบาทใน Q1/63 

เมื่อรวมกบัผลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึน้จรงิ สง่ผลใหก้ลุ่มไทยออยลม์ ีEBITDA เพิม่ขึน้ 20,520 ล้านบาท เมื่อหกัต้นทุนทางการเงนิ

ทีล่ดลง 289 ลา้นบาท จากการรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย ์และหกัค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดท้ี่เพิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ลุ่มไทย

ออยลม์กี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 17,114 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 
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ตามที่บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2563 เกี่ยวกบั

การปรบัสดัสว่นและโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มธรุกจิไฟฟ้าของบรษิทัฯ (“แผนการปรบัโครงสรา้งฯ”) ซึง่ประกอบดว้ย ขัน้ตอนที ่1 การจ าหน่ายหุน้

ของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) (“GPSC”) ที่บรษิทัฯ ถอือยู่โดยตรงทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“PTT”) 

จ านวน 251,173,540 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 8.91 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ GPSC (“ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น”) 

และขัน้ตอนที่ 2 การรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ไทยออยล์เพาเวอร ์จ ากดั (“TP”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 74.0 

ของหุน้ทัง้หมดของ TP และ PTT ถอืหุน้ในสดัสว่นที่เหลอืรอ้ยละ 26.0 ของหุน้ทัง้หมดของ TP (“ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด”) ทัง้น้ี บรษิทัฯ 

ได้ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสร้างฯ แล้ว โดยเมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ได้จ าหน่ายหุ้นของ GPSC ที่บรษิัทฯ ถืออยู่โดยตรง

ทัง้หมดให้แก่ PTT ภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น เป็นราคารวมทัง้สิ้นประมาณ 16,757 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มไทยออยล์รบัรู้ก าไรจากการขายเงนิ

ลงทุนใน GPSC จ านวน 5,801 ล้านบาทใน Q4/63 และเมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัฯ ไดร้บัโอนกจิการทัง้หมดจาก TP ภายใตธุ้รกรรมการ

รบัโอนกิจการทัง้หมด โดยกลุ่มไทยออยล์มีกระแสเงนิสดจ่ายประมาณ 9,930 ล้านบาทใน Q1/64 ภายหลงัจากธุรกรรมดงักล่าวบรษิทัฯ ถือหุ้น

โดยตรงใน GPSC จ านวน 586,071,567 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 20.78 

เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 TP ได้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกบรษิทักบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรยีบร้อยแล้ว ในการน้ี TP    

จะเริ่มต้นการช าระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกบัปีบัญชีที่มีการโอนกิจการทัง้หมด เมื่อด าเนินการช าระบญัชีแล้วเสรจ็ TP จะ

ด าเนินการจดทะเบียนช าระบญัชีเสรจ็กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเมื่อ TP ด าเนินการดงักล่าวแล้วเสร็จ บรษิทัฯ จะแจง้ให้

ทราบผา่นการแจง้ขา่วของบรษิทัฯ บนเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) ต่อไป 
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2. ข้อมูลสรปุผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธรุกิจ 

ตาราง 2: ผลการด าเนินงานแยกตามกลุม่ธรุกจิ                      หน่วย: ลา้นบาท 

รำยได้จำกกำรขำย Q1/64 Q4/63 +/(-) 
 

Q1/63(1)  +/(-) 

งบกำรเงินรวม 73,449 59,592 13,857  76,569 (3,120) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 74,580 61,293(2) 13,287  80,772(2) (6,192) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB(3) 10,696 8,752 1,944  12,477 (1,781) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 4,962 3,844 1,118  3,879 1,083 
   ผลติไฟฟ้า(4) 1,852 2,401 (549)  2,876 (1,024) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย(5) 2,904 2,344 560  2,141 763 
   บรกิารขนส่งทางทะเล(6) 155 166 (11)  142 13 
   ผลติเอทานอล(7) 379 372 7  386 (7) 
   อื่นๆ(8) 1,452 1,646 (194)  1,308 144 

       

EBITDA Q1/64 Q4/63 +/(-) 
 

Q1/63 +/(-) 

งบกำรเงินรวม 8,272 3,492 4,780  (12,248) 20,520 
   โรงกลัน่น ้ามนั 5,050 1,068(2) 3,982  (14,292)(2)  19,342 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 1,297 1,133 164  1,098 199 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 1,030 533 497  379 651 
   ผลติไฟฟ้า 478 587 (109)  643 (165) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 360 285 75  103 257 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 27 25 2  11 16 
   ผลติเอทานอล 91 56 35  64 27 
   อื่นๆ 31 46 (15)  124 (93) 
       

ก ำไร / (ขำดทุน) สทุธิ Q1/64 Q4/63 +/(-) 
 

Q1/63 +/(-) 
งบกำรเงินรวม 3,360 7,257 (3,897)  (13,754) 17,114 
   โรงกลัน่น ้ามนั 898 8,928(2) (8,030)  (14,956)(2)  15,854 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 634 546 88  459 175 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 797 390 407  284 513 
   ผลติไฟฟ้า(9) 594 510 84  586 8 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 246 160 86  37 209 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 16 (54) 70  (15) 31 
   ผลติเอทานอล 35 7 28  29 6 
   อื่นๆ(10) 52 96 (44)  123 (71) 

 

หมายเหตุ (1) น าเสนอใหมต่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 เรื่อง สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
 (2) ปรบัปรุงใหม ่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธรุกจิ 

 (3) บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในบรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั ซึง่ประกอบธรุกจิผลติสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
 (4) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 73.99 และบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
 (5) บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จ ากดั TOP Solvent (Vietnam) LLC และ PT Tirta Surya Raya  
 (6) 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  
 (7) บรษิทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 
 (8) บรษิทั ไทยออยล์ เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ซึ่งประกอบธุรกิจดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล และบรษิทั ไทยออยล์ ศูนย์บรหิารเงนิ จ ากดั ถอืหุ้นร้อยละ 

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

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

 

 

น าเสนอใหม ่
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2.1 สภำพตลำดน ้ำมนัปิโตรเลียมและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจกำรกลัน่น ้ำมนั 
ตาราง 3: ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู ส่วนตา่งราคาน ้ามนัดบิ และส่วนตา่งราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูกบัน ้ามนัดบิดูไบ 

หน่วย: US$/bbl Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

น ้ามนัดบิดไูบ (Dubai)   60.0  44.6 15.4  50.9 9.1 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95)   67.1  48.7 18.4  57.6 9.5 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero)   63.3  47.0 16.3  59.5 3.8 

น ้ามนัดเีซล (GO)   64.8  48.3 16.5  62.0 2.8 

น ้ามนัเตา (HSFO)   56.6  44.1 12.5  43.4 13.2 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดิบ (Crude Premium) Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

Murban 0.7 (0.4) 1.1  2.4 (1.7) 

Arab Light  0.9 (0.5) 1.4  3.4 (2.5) 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดิบดไูบ Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95)     7.1  4.1 3.0  6.7 0.4 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero)     3.3  2.4 0.9  8.6 (5.3) 

น ้ามนัดเีซล (GO)     4.7  3.7 1.0  11.1 (6.4) 

น ้ามนัเตา (HSFO) (3.5)  (0.6) (2.9)  (7.5) 4.0 

น ้ามนัเตาก ามะถนัต ่า (VLSFO)     7.6  5.5 2.1  14.0 (6.4) 

หมายเหตุ  ราคาปิดของน ้ามนัดิบดูไบ ณ สิ้น Q1/64 คิดจากราคาเฉลี่ยเดือนมนีาคม 2564 เท่ากบั 64.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล, ณ สิ้น Q4/63 คดิจากราคาเฉลี่ยเดือนธนัวาคม 2563 

เท่ากบั 49.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ ณ สิน้ Q1/63 คดิจากราคาเฉลีย่เดอืนมนีาคม 2563 เท่ากบั 33.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

กราฟ 1: ราคาของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู 

ราคาน ้ ามนัดิบใน Q1/64 ปรบัตวัสูงขึ้นเมื่อเทียบกบั Q4/63 และ 

Q1/63 จากสถานการณ์ไวรสัโควิด-19 ที่มีแนวโน้มปรบัตัวดีขึ้น 

หลงัหลายประเทศทัว่โลกมกีารแจกจ่ายและฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสั

โควดิ-19 อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะประเทศที่มอีตัราการบรโิภค

น ้ ามันสูง เช่น สหรัฐฯ และจีน  นอกจาก น้ีมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของสหรฐัฯ มูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ ที่มีผล

บังคับใช้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สนับสนุนการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจ ท าให้ความต้องการใช้น ้ าม ันดิบฟ้ืนตัว อีกทัง้ราคา

น ้ ามันดิบยังได้ร ับแรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออก

น ้ามนัดบิและพนัธมติร (โอเปกพลสั) คงการลดก าลงัการผลติที่ระดบั 7.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในช่วง Q1/64 และซาอุดอิาระเบยีอาสาลดก าลงัการผลติ

เพิม่จากขอ้ตกลงอกีราว 1 ล้านบารเ์รลต่อวนัในเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเดอืนมนีาคม 2564 ช่วยลดความกงัวลเรื่องอุปทานส่วนเกนิ ขณะที่ภาวะอากาศ

หนาวเยน็ผดิปกตทิีร่ฐัเทก็ซสั สหรฐัฯ ท าใหอุ้ปทานน ้ามนัดบิสหรฐัฯ หายไปมากกวา่ 3-4 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2564   

สว่นต่างราคาน ้ามนัดบิ Murban กบัราคาน ้ามนัดบิดูไบ และสว่นต่างราคาน ้ามนัดบิ Arab light กบัค่าเฉลีย่ราคาน ้ามนัดบิดไูบและโอมานใน Q1/64 

ปรบัเพิม่ขึน้จาก Q4/63 เน่ืองจากความต้องการใช้น ้ามนัที่เริม่ฟ้ืนตวั อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาใน Q1/64 ปรบัลดลงจาก Q1/63 เน่ืองจากความ

ตอ้งการใชน้ ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q1/64 ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกบั Q4/63 และ Q1/63 เน่ืองจากอุปทานน ้ามนัเบนซินปรบั

ลดลง หลงัโรงกลัน่หลายแหง่ในสหรฐัฯ ต้องหยุดด าเนินการผลติชัว่คราวจากปัญหาภาวะอุณหภูมใินรฐัเทก็ซสัปรบัลดลงต ่าสุดในรอบ 30 ปี เมื่อช่วง

กลางเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 ประกอบกบัปรมิาณน ้ามนัเบนซินคงคลงัทัว่โลกเริม่ปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัถูกกดดนัจากการประกาศ

มาตรการลอ็กดาวน์อกีครัง้โดยเฉพาะทางฝัง่ยุโรป ขณะที่ส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q1/64 ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบั 
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Q4/63 หลงัตวัเลขทางเศรษฐกจิในหลายประเทศมทีศิทางฟ้ืนตวัจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ประกอบกบัอุปสงคท์ี่เริม่ฟ้ืนตวัหลงัมกีารฉีดวคัซนี

ตา้นไวรสัโควดิ-19 เพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบั Q1/63 ส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบปรบัตวัลดลง เน่ืองจากความต้องการใชน้ ้ามนัดเีซล

ในฝัง่ยุโรปอ่อนตวัลง หลงัตวัเลขผู้ติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 ปรบัตวัสูงขึน้ ท าให้มกีารใช้มาตรการลอ็กดาวน์อกีครัง้ ด้านส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศ

ยาน/น ้ ามนัก๊าดกบัราคาน ้ามนัดิบดูไบใน Q1/64 ปรบัตวัเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบั Q4/63 หลงัจ านวนเที่ยวบินทัว่โลกเริม่ปรบัตวัสูงขึ้น โดยเฉพาะ

เที่ยวบนิในประเทศ อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบปรบัตวัลดลง เมื่อเทยีบกบั Q1/63 เน่ืองจากมี

การจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 เพิม่ขึน้จาก Q1/63 ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงกบั

ราคาน ้ามนัดบิดไูบใน Q1/64 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q4/63 เน่ืองจากอุปทานปรบัตวัสูงขึน้ หลงัโรงกลัน่น ้ามนัเริม่ปรบัเพิม่ก าลงัการผลติเพราะ

ความต้องการใช้น ้ามนัทัว่โลกที่เริม่ฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงกบัราคาน ้ามนัดิบดูไบปรบัตวัเพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกบั 

Q1/63 เน่ืองจากอุปทานทีล่ดลงจากการปรบัลดก าลงัการผลติน ้ามนัดบิของกลุ่มโอเปกพลสัและซาอุดอิาระเบยี สง่ผลใหก้ารผลติน ้ามนัเตาปรบัลดลง 

ประกอบกบัปรมิาณน ้ามนัเตาคงคลงัในสงิคโปร์อยู่ในระดบัต ่า ด้านส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัต ่ากบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q1/64 ปรบัตวั

สงูขึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/63 เน่ืองจากความต้องการขนส่งสนิคา้ปรบัตวัสูงขึน้ในช่วงเทศกาลวนัหยุด แต่ปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q1/63 เน่ืองจากโรง

กลัน่หลายแหง่สามารถเพิม่ก าลงัการผลติน ้ามนัเตาก ามะถนัต ่าไดม้ากขึน้ 

ตาราง 4: ผลการด าเนินงานของธรุกจิการกลัน่น ้ามนั 

 
Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

อตัราการใชก้ าลงัการกลัน่(1) (%) 100% 101% (1%)  111% (11%) 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ (kbd) 274 277 (3)          306  (32) 
ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (US$/bbl)       
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 0.7 1.2 (0.5)           0.1  0.6 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 6.9 3.4 3.5  (12.2) 19.1 

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

ใน Q1/64 โรงกลัน่ไทยออยล์มีอตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ 100% และมีปริมาณจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวม

เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนเลก็น้อย แบ่งเป็นสดัสว่นการขายผลติภณัฑภ์ายในประเทศ 83% Indochina 14% และ

ส่งออก 3% โดยมีรายได้จากการขาย 74,580 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 13,287 ล้านบาท ตามราคาขายเฉลี่ยที่ปรบั

เพิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิจากสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 ที่มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ อย่างไรกต็าม โรงกลัน่ไทย

ออยล์มีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 0.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 0.5 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลจากไตรมาสที่ผ่านมา จากราคาน ้ามนัดบิและ Crude Premium ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงั

ความต้องการใช้น ้ ามนัเริม่ฟ้ืนตวั แม้ว่าส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซิน น ้ ามนัอากาศยาน /น ้ามนัก๊าด และน ้ามนั

ดเีซล จะเริม่ปรบัตวัดขีึ้นเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมาก ส่งผลให้มกี าไรจาก 

สต๊อกน ้ามนั 6.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 4,656 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,865 ล้านบาทจาก Q4/63 อกีทัง้ยงั

มกีารกลบัรายการมูลค่าสนิค้าคงเหลือน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป  109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาทจาก 

ไตรมาสก่อน เมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงนิที่เกิดขึ้นจรงิสุทธิ 106 ล้านบาทแล้ว โรงกลัน่ไทย

ออยลม์ ีEBITDA 5,050 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,982 ล้านบาทจาก Q4/63 นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจาก

การวดัมูลค่ายุติธรรมเครื่องมอืทางการเงนิจ านวน 275 ล้านบาท ในขณะที่มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน

สุทธ ิ2,663 ล้านบาท (โดยเป็นผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศจ านวน 2,191 ล้านบาท) เทยีบกบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ2,549 ล้านบาทในไตรมาสก่อน 

อย่างไรก็ตาม ใน Q4/63 มกี าไรจากการขายเงนิลงทุนใน GPSC 8,965 ล้านบาท ประกอบกบัรบัรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจเรอืขนส่ง 162 ล้านบาท ทัง้น้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มตี้นทุนทาง

การเงนิ 797 ล้านบาทลดลง 204 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการบนัทึกต้นทุนการกู้ยมืเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน

ใน Q1/64 โรงกลัน่ไทยออยลม์ ี

EBITDA เพิม่ขึ้นจากก าไร

จากสต๊อกน ้ามนั ในขณะทีม่ี

ก าไรสทุธลิดลงจากไตรมาส

ก่อน เนือ่งจากมกีารรบัรู้ก าไร

จากการขายเงนิลงทุนใน 

GPSC ใน Q4/63 
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สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ และการคนืเงนิกู้ของ บรษิทั ไทยออยล ์เพาเวอร ์จ ากดั (TP) ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของธุรกรรมการ

รบัโอนกิจการทัง้หมด เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ส่งผลให้มีก าไรสุทธ ิ

898 ล้านบาท ลดลง 8,030 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน (หากรวมเงนิปันผลรบัใน Q1/64 โรงกลัน่ไทยออยล์มี

ก าไรสุทธอิยู่ที่ 16,959 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงนิปันผลรบัจาก TP ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของธุรกรรมการรบั

โอนกจิการทัง้หมด)  

เมื่อเทียบกบั Q1/63 โรงกลัน่ไทยออยล์มอีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ลดลง 11% จากการปรบัแผนการผลิตให้

สอดคล้องกบัสภาพตลาดที่ไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควดิ-19 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามนัอากาศยาน/

น ้ามนัก๊าดลดลงอย่างมาก เน่ืองจากมกีารจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศ และมีปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์

โดยรวมลดลง 12% จากผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 เช่นกนั โดยมรีายไดจ้ากการขายลดลง 6,192 ล้านบาท

ตามปริมาณการขายที่ปรบัลดลง  อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์ม ีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ ไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัเพิม่ขึ้น 0.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จาก Crude Premium ที่ลดลง นอกจากน้ี 

โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 4,656 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 10,772 ล้าน

บาทใน Q1/63 ประกอบกบัมกีารกลบัรายการมูลค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 109 ล้านบาท 

ในขณะที่มรีายการปรบัลดมูลค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู 3,480 ล้านบาทใน Q1/63 เมื่อรวม

ผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงสุทธิ 106 ล้านบาท ท าให้โรงกลัน่ไทยออยล์มี EBITDA 

เพิม่ขึน้ 19,342 ล้านบาทจาก Q1/63 นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอื

ทางการเงนิจ านวน 275 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยตุธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ 352 ล้าน

บาทใน Q1/63 ในขณะที่มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิเพิม่ขึน้ 251 ล้านบาท และมตี้นทุนทางการเงนิ

ลดลง 298 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการบนัทกึต้นทุนการกู้ยมืเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ ดงันัน้ 

โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรสุทธ ิ898 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ14,956 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่เทยีบกบั Q1/63 โรงกลัน่

ไทยออยลม์กี าไรขัน้ตน้จาก

การกลัน่ไมร่วมผลกระทบจาก 

สต๊อกน ้ามนัเพิม่ขึ้นจาก 

Crude Premium ทีป่รบัตวั

ลดลง และรบัรูก้ าไรจากสต๊อก

น ้ามนัตามราคาน ้ามนัดบิที ่

ปรบัตวัเพิม่สงูขึ้น สง่ผลใหโ้รง

กลัน่ไทยออยลม์กี าไรสทุธิ

เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธิ

ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
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2.2 สภำพตลำดสำรอะโรเมติกสแ์ละผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรอะโรเมติกส ์ 

ตาราง 5: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนตา่งราคาของธรุกจิอะโรเมตกิส์ 
หน่วย: US$/Ton Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

พาราไซลนี (PX)(1) 766 561 205  708 58 

เบนซนี (BZ)(2) 753 529 224  616 137 

โทลอูนี (TL)(2) 633 434 199  564 69 

ส่วนต่ำงรำคำ ULG95 Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

พาราไซลนี (PX) 195 146 49  218 (23) 

เบนซนี (BZ) 182 115 67  126 56 

โทลอูนี (TL) 63 20 43  75 (12) 
หมายเหตุ (1) ราคาสารพาราไซลนีอา้งองิราคา CFR Taiwan 

             (2) ราคาสารเบนซนีและสารโทลอูนีอา้งองิราคา FOB Korea 
 

กราฟ 2: ราคาผลติภณัฑส์ารอะโรเมตกิสแ์ละน ้ามนัเบนซนิ 95 

ราคาสารพาราไซลีนและส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกับน ้ ามัน

เบนซิน 95 ใน Q1/64 ปรบัเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q4/63 ตามราคา

น ้ ามันดิบที่ได้รบัแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัว 

ประกอบกบัความเชื่อมัน่ของตลาดที่เพิ่มขึ้นหลงัมีการพฒันาวคัซีน

และเริม่มกีารฉีดวคัซนีตา้นไวรสัโควดิ-19 ในหลายประเทศ นอกจากน้ี  

ยงัมีการเปิดด าเนินการของโรงผลิตสารพีทีเอแห่งใหม่ในประเทศจนี

ซึ่งมีก าลังการผลิต 4.9 ล้านตัน รวมทัง้อุปสงค์ในภูมิภาคเอเชียที่

ปรบัตวัเพิม่ขึ้นในช่วงปลายไตรมาสก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูรอ้น ซึ่งจะมกีาร

น าสารพาราไซลีนไปใช้ในอุตสาหกรรมปลายน ้ าในการผลิตเส้นใย

ส าหรบัท าเสือ้ผา้และขวดน ้าดื่ม อย่างไรกต็าม อุปสงคข์องสารพาราไซลนียงัคงถูกจ ากดัจากมาตรการปิดเมอืงในหลายประเทศเพื่อป้องกนัการแพร่

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ระลอกใหม ่สง่ผลใหส้ว่นต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน Q1/64 ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ Q1/63 

ราคาสารเบนซีนและส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ใน Q1/64 ปรบัเพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกบั Q4/63 และ Q1/63 ตามราคาน ้ามนัดบิที่

ไดร้บัแรงหนุนจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั รวมถงึอุปสงคท์ีป่รบัเพิม่ขึน้หลงัการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารสไตรนีมอนอเมอรแ์หง่ใหม่

ในประเทศจนีซึ่งมกี าลงัการผลติราว 0.35 ล้านตนั นอกจากน้ี อุปทานสารเบนซนีโดยรวมยงัปรบัลดลงหลงัผูผ้ลิตสารเบนซีนในสหรฐัฯ ซึ่งมกี าลงั

การผลติราว 1.9 ล้านตนั ต้องหยุดด าเนินการผลติชัว่คราวในช่วงที่เผชญิกบัพายุหมิะในรฐัเท็กซสั ประกอบกบัการหยุดซ่อมบ ารุงเร่งด่วนของโรง

ผลติสารเบนซนีในประเทศจนีซึง่มกี าลงัการผลติราว 1.3 ลา้นตนั เน่ืองจากพบปัญหาทางเทคนิค 

ราคาสารโทลูอนีและสว่นต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ใน Q1/64 ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/63 ตามราคาน ้ามนัดบิและกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิต่างๆ ที่เริม่ฟ้ืนตวั รวมถงึอุปสงคก์ารน าสารโทลูอีนไปผสมในน ้ามนัเบนซนิ 95 ที่เริม่สูงขึน้หลงัสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 เริม่คลี่คลาย

และมกีารฉีดวคัซีนต้านไวรสัโควดิ-19 ในหลายประเทศ รวมถึงอุปสงคข์องสารโทลูอีนเพื่อน าไปผลติเป็นสารพาราไซลีนและเบนซีนปรบัตวัดขีึ้น 

เน่ืองจากผู้ผลติบางแห่งซึ่งมตี้นทุนการผลติต ่ากว่าเริม่กลบัมาด าเนินการผลติอีกครัง้  อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามนัเบนซนิ 95 ที่ปรบัเพิม่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง สง่ผลใหส้ว่นต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน Q1/64 ยงัอยูใ่นระดบัทีต่ ่ากวา่ Q1/63 
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ตาราง 6: ผลการด าเนินงาน TPX 

 
Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

อตัราการผลติสารอะโรเมตกิส์(1) (%) 80% 70% 9%  81% (1%) 

ปรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์(พนัตนั)           165            148              16             169               (4) 

Product-to-feed Margin(2) (US$/Ton)           106              76              30               85              21  

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 Q1/64 เทียบกบั Q4/63 TPX มอีตัราการผลิตสารอะโรเมติกส์เพิม่ขึ้นมาอยู่ที่ 80% จากการปรบัแผนการ

ผลิตเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ของสารอะโรเมติกส์ที่ปรบัตวัดีขึ้น โดย TPX มีรายได้จากการขาย 8,177 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 1,751 ล้านบาท จากปรมิาณการขายผลิตภณัฑ์รวมและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และม ีProduct-to-

feed Margin 106 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  เพิ่มขึ้น 30 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เน่ืองจากส่วนต่างราคาสาร           

อะโรเมตกิสก์บัน ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัตวัสงูขึน้ตามอุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ หลงัสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 มแีนวโน้มดี

ขึ้นจากการพฒันาวคัซีนและเริม่มีการฉีดวคัซีนต้านไวรสัโควิด-19 ในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม TPX มี

ขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกิดขึ้นจรงิสุทธ ิ14 ล้านบาท เทียบกบัก าไรจากเครื่องมือทางการเงนิ 93 

ล้านบาทในไตรมาสก่อน จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ TPX ม ีEBITDA 995 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208 ล้านบาท 

โดยมกีารบนัทึกผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิจ านวน 38 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 

63 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม TPX มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 47 ล้านบาท เทียบกบัขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่นสทุธ ิ20 ลา้นบาท ในไตรมาสก่อน เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้

แลว้ ใน Q1/64 TPX มกี าไรสทุธ ิ579 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 171 ลา้นบาทจาก Q4/63 

เมื่อเทียบกบั Q1/63 TPX มอีตัราการผลิตสารอะโรเมติกสล์ดลงเล็กน้อย และมรีายไดจ้ากการขายลดลง 461 

ล้านบาท สาเหตุหลักจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์รวมที่ลดลง อย่างไรก็ตาม TPX มี Product-to-feed 

Margin เพิม่ขึน้ 21 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั จากส่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัตวัสูงขึน้จาก

อุปสงคท์ี่ดขีึน้ ประกอบกบัอุปทานที่ตงึตวั เมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึน้จรงิ ส่งผลใหม้ ี

EBITDA เพิม่ขึน้ 99 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม เมื่อรวมผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ

จ านวน 38 ล้านบาท เทยีบกบัก าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ 19 ล้านบาท และก าไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ลดลง 39 ล้านบาท ดงันัน้ ใน Q1/64 TPX จึงมีก าไรสุทธเิพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ใน Q1/64 กลุ่มธุรกจิผลติสารอะโรเมติกส์ (รวมสดัส่วนการถอืหุน้ใน LABIX รอ้ยละ 75)  มรีายไดจ้ากการขาย

รวม 10,696 ลา้นบาท EBITDA 1,297 ลา้นบาท และก าไรสทุธริวม 634 ลา้นบาท  

 

. 

 

 

 

 
 

ใน Q1/64 TPX มอีตัราการ

ผลติสารอะโรเมตกิสเ์พิม่ขึ้น

และม ีProduct-to-feed 

Margin เพิม่ขึ้น จากสว่นต่าง

ราคาสารอะโรเมตกิสท์ี ่

ปรบัตวัดขีึ้นหลงัสถานการณ์

ไวรสัโควดิ-19 มแีนวโน้มดี

ขึ้น สง่ผลให ้TPX มผีลการ

ด าเนินงานทีด่ขีึ้นจากไตร

มาสก่อน 

เมือ่เทยีบกบั Q1/63 TPX ม ี

Product-to-feed Margin 

เพิม่ขึ้นจากส่วนต่างราคาสาร

เบนซนีทีเ่พิม่ขึ้น สง่ผลใหม้ี

ก าไรสทุธเิพิม่ขึ้น 

 

 

 



                                                  
  
 

                      11 
  

2.3 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรตัง้ต้นส ำหรบัผลิตภณัฑส์ำรท ำควำมสะอำด 

ตาราง 7: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑส์ารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
หน่วย: US$/Ton Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

Linear Alkylbenzene (LAB)(1)    1,426     1,319  107      1,249  177 
หมายเหตุ (1) ราคา LAB อา้งองิราคา ICIS  

กราฟ 3: ราคาสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 

ราคาสาร LAB ใน Q1/64 ปรบัตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับ  Q4/63 และ 

Q1/63 หลงัได้รบัแรงหนุนตามราคาสารตัง้ต้นอย่างน ้ ามนัอากาศ

ยานและสารเบนซีนที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิ ประกอบ

กบัอุปทานของสาร LAB ในภูมภิาคที่ยงัคงตงึตวัต่อเน่ือง จากการ

ปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลติสาร LAB หลกัในประเทศจนี และอินเดยี 

ในขณะที่ความต้องการใช้สาร LAB ยังคงเติบโตตามจ านวน

ประชากรและคุณภาพชวีติที่ดขีึน้ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และ

ความใส่ใจในสขุอนามยัทีด่อีย่างต่อเน่ืองในช่วงการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควดิ-19 ประกอบกบัแรงหนุนจากอุปสงคใ์นภูมภิาคที่เพิม่ขึน้

ตามความตอ้งการทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้หลงัหมดฤดูหนาว                       

  ตาราง 8: ปรมิาณการผลติสาร LAB  

 
Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

อตัราการผลติสาร LAB (1)  (%) 91% 115% (24%)  113% (22%) 

ปรมิาณผลติ LAB (พนัตนั)          27         35           (8)           34           (7) 

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

ใน Q1/64 บรษิทั ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) มีอตัราการผลิตสาร LAB ลดลงมาอยู่ที่ 91% เน่ืองจากมีการหยุด

ซ่อมบ ารุงจ านวน 18 วนั ส่งผลใหม้ปีรมิาณการขายสาร LAB ลดลงรอ้ยละ 14 อยา่งไรกต็ามจากระดบัราคาสาร 

LAB ที่ปรบัตวัสงูขึน้ท าใหม้รีายไดจ้ากการขาย 2,697 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 212 ล้านบาท ขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้น

ยงัอยู่ในระดบัที่ดเีน่ืองจากได้รบัแรงหนุนจากความต้องการใช้สาร LAB ที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควดิ-19 และอุปทานที่ตงึตวัจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลติสาร LAB ในประเทศจนีและอนิเดยี ส่งผล

ให้ LABIX มี EBITDA 302 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสน้ี LABIX มีผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนสทุธ ิ15 ล้านบาท เทยีบกบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ22 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน นอกจากน้ี

ยงัมีขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงิน 30 ล้านบาท  เทียบกับก าไรจากการวดัมูลค่า

ยตุธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ 5 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิ LABIX มี

ก าไรสทุธ ิ73 ลา้นบาท ลดลง 111 ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน  

เมื่อเทียบกบั Q1/63 LABIX มอีตัราการผลติสาร LAB ลดลงร้อยละ 22 และมปีรมิาณการขายสาร LAB ลดลง

ร้อยละ 13 ส่งผลให้มีรายได้จากการขายลดลง 1,384 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม LABIX มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่

สูงขึ้นจากอุปสงค์โดยรวมของสาร LAB ที่ดีขึ้น ส่งผลให้มี EBITDA เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท นอกจากน้ียงัมี

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลง 11 ล้านบาท และมขีาดทุนจากการวดัมูลค่าเครื่องมอืทางการเงนิลดลง 13 

ล้านบาท ดงันัน้ LABIX มีก าไรสุทธิ 73 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุน 88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน 

ใน Q1/64 LABIX ม ีEBITDA 

และก าไรสทุธลิดลงจากอตัรา

การผลติและปรมิาณการขาย

สาร LAB ทีล่ดลง ขณะที ่

อตัราก าไรขัน้ต้นยงัอยูใ่น

ระดบัทีด่จีากความตอ้งการใช้

สาร LAB ทีเ่พิม่ขึ้นในช่วง

การแพร่ระบาดของไวรสัโค

วดิ-19 และอุปทานทีต่งึตวั  

เมือ่เทยีบกบั Q1/63 LABIX 

มอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึ้น

จากอุปสงคข์องสาร LAB ทีด่ี

ขึ้น สง่ผลใหม้ผีลการ

ด าเนินงานดขีึ้น 
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2.4 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตน ้ำมนัหล่อลื่นพืน้ฐำน  

ตาราง 9: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนต่างราคาของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 

หน่วย: US$/Ton Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

500SN(1) 1,142 753 389  645 497 

Bitumen(2) 382 300 82  302 80 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

500SN 783 474 309  369 414 

Bitumen 23 21 2  26 (3) 
หมายเหตุ  (1) ราคา 500SN อา้งองิราคา Ex-tank Singapore 

  (2) ราคา Bitumen อา้งองิราคา FOB Singapore 

กราฟ 4: ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (500SN) ราคายางมะตอยและราคาน ้ามนัเตา 

ใน Q1/64 ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN และส่วนต่างราคา

น ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN กับน ้ ามันเตาปรบัตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกบั Q4/63 และ Q1/63 จากอุปทานในภูมภิาคที่ลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากโรงกลัน่ในภูมิภาคปรบัลดก าลงัการผลิตจาก

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19  ประกอบกับ    

อุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยีเริม่ฟ้ืนตวัจากสภาพอากาศทีด่ขีึน้ ส่งผลให้

ความตอ้งการใชน้ ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการเดนิเรอืเพิม่สงูขึน้ 

ราคายางมะตอยใน Q1/64 ปรบัตวัสูงขึน้เมื่อเทียบกบั Q4/63 และ 

Q1/63 ตามราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัสูงขึน้ ประกอบกบัการปรบัลดก าลงัการผลติยางมะตอยของโรงกลัน่ในประเทศสงิคโปร ์อย่างไรกต็าม ส่วนต่าง

ราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาใน Q1/64 อยู่ในระดบัทรงตวัเมื่อเทียบกบั Q4/63 และ Q1/63 จากอุปสงคใ์นภูมภิาคที่ยงัทรงตวัจากงบประมาณการ

ซ่อมแซมและสรา้งถนนทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั ซึง่เป็นผลมาจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 

ตาราง 10: ผลการด าเนินงาน TLB 

 
Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

อตัราการผลติ Base Oil (1) (%) 93% 93% -  81% 12% 
ปรมิาณผลติ Base Oil (พนัตนั) 61 63 (2)  54 7 
Product-to-feed Margin (2)  (US$/Ton) 170 105 65  86 84 

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

    (2) ค านวณก าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q1/64 บรษิทั ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) มีอตัราการผลิต Base oil อยู่ที่ 93% โดยมีรายได้จาก

การขาย 4,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,118 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน สาเหตุหลกัจากราคาเฉลี่ยผลิตภณัฑ์ต่อ

หน่วยที่ปรบัเพิ่มขึ้นตามราคาน ้ามนัดิบ นอกจากน้ี จากส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกบัน ้ ามนัเตาที่

ปรบัตวัสูงขึ้นกว่า 300 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั หลงัอุปทานตึงตวัจากการปรบัลดก าลงัการผลิตของโรงกลัน่ใน

ภูมภิาค และอุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยีทีฟ้ื่นตวัจากสภาพอากาศทีด่ขีึน้ ส่งผลให ้TLB ม ีProduct-to-feed Margin 

170 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิ่มขึ้น 65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และช่วยให้ TLB มี EBITDA 1,030 ล้านบาท 

เพิม่ขึ้น 497 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ท าให้ TLB มกี าไร

สทุธ ิ797 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 407 ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน 

ใน Q1/64 TLB มรีายไดจ้าก

การขายเพิม่ขึ้น และม ี

Product-to-feed Margin 

เพิม่ขึ้น จากสว่นต่างราคา

น ้ามนัหล่อลืน่พื้นฐานกบั

น ้ามนัเตาทีป่รบัตวัสงูขึ้นมาก 

สง่ผลใหม้ผีลก าไรสทุธิ

เพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน 
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เมื่อเทียบกบั Q1/63 TLB มอีตัราการผลติเพิม่ขึน้ 12% จากการปรบัแผนการผลติให้สอดคล้องกบัสภาพตลาด

ที่ดขีึน้ และมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึ้น 1,083 ล้านบาท จากทัง้ปรมิาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รวมและราคา

เฉลี่ยผลติภณัฑต์่อหน่วยทีป่รบัเพิม่ขึน้ นอกจากน้ี จากส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกบัน ้ามนัเตาปรบัตวั

เพิม่ขึ้นอย่างมาก ส่งผลให ้TLB ม ีProduct-to-feed Margin เพิม่ขึน้ 84 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และม ีEBITDA 

และก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 651 ลา้นบาทและ 513 ลา้นบาทตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

2.5 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตไฟฟ้ำ 

ตาราง 11: ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าจ าหน่ายของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า  

TP + TOP SPP (1) Q1/64 (2) Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

ปรมิาณไฟฟ้าจ าหน่าย  (GWh) 455 601 (146)  612 (156) 

ปรมิาณไอน ้าจ าหน่าย (kton)  700 1,013 (313)  1,058 (358) 
 

หมายเหตุ (1) ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้า 100%  
 (2) ส าหรบั Q1/64 ธุรกจิผลติไฟฟ้ารวมปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าของ บรษิทัไทยออยเพาเวอร ์จ ากดั ถงึสิน้มกราคม 2564 

เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP)  ไดโ้อนกจิการทัง้หมดใหบ้รษิทั ไทยออยล ์

จ ากดั (มหาชน) (TOP) ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า โดยในเดอืนมกราคม 2564 

TP มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 324 ล้านบาท และมี EBTIDA 63 ล้านบาท ในขณะที่มีต้นทุนทาง

การเงนิ 37 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TP มผีลก าไรสุทธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่ง

ก าไรจากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอรซ์นิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (GPSC)) 2 ลา้นบาท ใน Q1/64 

เมื่อเทียบ Q1/64 กบั Q4/63 บรษิทั ท็อป เอสพีพี จ ากดั (TOP SPP) มรีายได้จากการขาย 1,528 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท ตามปริมาณจ าหน่ายไอน ้ าที่มากขึ้น ส่งผลให้ TOP SPP มี EBITDA 415 ล้านบาท 

เพิม่ขึ้น 5 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TOP SPP มกี าไร

สุทธิ 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์ยงัรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน 

GPSC เฉพาะส่วนของกลุ่มบรษิทั 382 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 69 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากค่าใช้จา่ยใน

การซ่อมบ ารุงทีน้่อยลงเมื่อเทยีบกบั Q4/63 อนัไดแ้ก่ การซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า โกลวเ์อสพพี ี3 และ

โกลวเ์อสพพี ี11  

เมื่อเทยีบ Q1/64 กบั Q1/63 TOP SPP มรีายไดจ้ากการขายลดลง 244 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากราคาขาย

เฉลีย่ทีล่ดลงตามราคาก๊าซธรรมชาต ิประกอบกบัปรมิาณจ าหน่ายลดลงตามความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี 

ตน้ทุนน ้าซึง่เป็นตน้ทุนหลกัปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมากตามราคาน ้ามนัเตา ส่งผลให ้TOP SPP ม ีEBITDA ลดลง 

23 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ TOP SPP มกี าไรสทุธลิดลง 

12 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

ใน Q1/64 TP ไดโ้อนกจิการ

ทัง้หมดไปยงั TOP สง่ผลให้

ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์

2564 เป็นตน้ไป TOP มี

สดัสว่นการถอืหุน้ทัง้หมดใน 

GPSC เท่ากบัรอ้ยละ 20.8 

ส าหรบั TOP SPP มรีายได้

เพิม่ขึ้นตามปรมิาณจ าหน่าย

ทีเ่พิม่ขึ้น ท าใหม้กี าไรสทุธิ

เพิม่ขึ้น 

เมือ่เทยีบ Q1/63 TOP SPP 

มรีายไดล้ดลงจากราคาขาย

เฉลีย่และปรมิาณจ าหน่ายที ่

ลดลง ประกอบกบัตน้ทุน

หลกัทีเ่พิม่ขึ้นตามราคา

น ้ามนัเตา สง่ผลให ้TOP 

SPP มกี าไรสทุธลิดลง 

 

 

เมือ่เทยีบกบั Q1/63 TLB ม ี

ผลการด าเนินงานเพิม่ขึ้น 

เนือ่งจากส่วนต่างราคา

น ้ามนัหล่อลืน่พื้นฐานกบั

น ้ามนัเตาทีป่รบัตวัสงูขึ้น

อยา่งมาก 
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2.6 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยสำรท ำละลำย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานของไทยออยล ์โซลเวน้ท ์

 
Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

อตัราการผลติสารท าละลาย(1) (%) 140% 118% 22%  101% 39% 

ปรมิาณผลติสารท าละลาย(1) (พนัตนั) 49 42 7  35 14 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลาย (พนัตนั) 115 110 5  87 28 

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

ใน Q1/64 เทยีบกบั Q4/63 กลุ่มธรุกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์มอีตัราการผลติสาร

ท าละลายอยู่ที่ 140% เพิม่ขึน้ 22% สาเหตุหลกัมาจากความต้องการใช้สารท าละลายปรบัเพิม่ขึน้ เน่ืองมาจาก

สภาพเศรษฐกจิโดยรวมฟ้ืนตวัขึน้จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 คลี่คลายลง โดยกลุ่มธุรกจิ

มปีรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายเพิม่ขึน้ประมาณ 5,000 ตนั และมรีายไดจ้ากการขาย 2,904 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

560 ล้านบาท เน่ืองจากราคาขายสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นตามราคาเฉลี่ยน ้ ามนัดิบ ทัง้น้ี กลุ่ม

ธรุกจิม ีEBITDA 360 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 75 ลา้นบาท ตามอตัราก าไรขัน้ต้นที่ปรบัตวัดขีึน้ในกลุ่มผลติภณัฑท์ี่มี

อุปทานตึงตวัขึ้นจากการหยุดซ่อมบ ารุงของผู้ผลิตรายใหญ่ใน Q1/64 นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจมีก าไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยนสุทธ ิ24 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 8 ล้านบาทใน Q4/63 เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคา 59 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงนิ 16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 43 ล้านบาท และส่วนได้เสยีที่ไม่มี

อ านาจควบคุมแล้ว ท าใหใ้น Q1/64 กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มีก าไรสุทธ ิ246 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 86 ล้าน

บาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q1/64 กบั Q1/63 กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลิต

สารท าละลายเพิม่ขึ้น 39% โดยมีปรมิาณผลิตสารท าละลายเพิม่ขึ้นประมาณ 14,000 ตนั เน่ืองจากอุปสงค์ที่

เพิ่มขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมฟ้ืนตัวขึ้นจากการระบาดของไวรสัโควิด -19 ทัง้น้ี กลุ่มธุรกิจมีปริมาณ

จ าหน่ายสารท าละลายเพิ่มขึ้นประมาณ 28,000 ตนั ประกอบกบัราคาจ าหน่ายสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วย

เพิ่มขึ้นตามราคาเฉลี่ยน ้ ามนัดบิ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจมรีายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 763 ล้านบาท อีกทัง้ ก าไร

ขัน้ตน้ใน Q1/64 ปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/63 เน่ืองจากอุปทานของสารท าละลายภายในประเทศขาดตลาด 

ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจมี EBITDA เพิ่มขึ้น 257 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ

เพิม่ขึน้ 20 ลา้นบาทจาก Q1/63 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได ้และส่วนไดเ้สยี

ที่ไม่มอี านาจควบคุมแล้ว ส่งผลใหใ้น Q1/64 กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มกี าไรสุทธิเพิม่ขึ้น 209 ล้านบาท 

เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

ใน Q1/64 ราคาจ าหน่ายสาร

ท าละลายเฉลีย่ต่อหน่วย

เพิม่ขึ้นตามราคาเฉลีย่

น ้ ามนัดบิ สง่ผลใหร้ายไดจ้าก

การขายของกลุ่มธุรกจิ

เพิม่ขึ้น โดยมปีรมิาณ

จ าหน่ายสารท าละลายและ

อตัราก าไรขัน้ต้นทีป่รบัสงูขึ้น

เนือ่งจากอุปสงคท์ีฟ้ื่นตวัและ

อุปทานของบางผลติภณัฑ์

ลดลง ท าใหก้ าไรสทุธปิรบัตวั

เพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน 

เมือ่เทยีบกบั Q1/63 ราคา

จ าหน่ายสารท าละลายเฉลีย่

ต่อหน่วยและปรมิาณ

จ าหน่ายสารท าละลายปรบั

เพิม่ขึ้นเป็นอยา่งมาก สง่ผล

ใหร้ายไดจ้ากการขายและ

ก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัดขีึ้น และ

ท าใหม้กี าไรสทุธเิพิม่ขึ้นจาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
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2.7 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจขนส่งน ้ำมนัดิบ น ้ำมนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทำงเรือ ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนกำรบริหำร

จดักำรเรอื และเดินเรอืรบัส่งลูกเรอื และ/หรอื ขนส่งสมัภำระ 

ตาราง 13: อตัราการใชเ้รอื 

 
Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63(1) +/(-) 

อตัราการใชเ้รอื: TM (%)  96% 97% (1%)  87% 9% 
อตัราการใชเ้รอื: TMS (%) 56% 71% (15%)  80% (24%) 

หมายเหตุ     (1) ปรบัปรุงอตัราการใชเ้รอืยอ้นหลงั  

ใน Q1/64 บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั (TM) มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ซึ่งรวมรายไดจ้าก TMS (TM ถอืหุ้น

รอ้ยละ 100) 155 ล้านบาท จากอตัราการใช้กองเรอืของ TMS ที่ปรบัตวัลดลง ประกอบกบัการหยุดซ่อมบ ารุง

ตามแผนของเรอืบางล าในไตรมาสน้ี ทัง้น้ี TM ม ีEBITDA 27 ล้านบาท เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ของเรอืและค่าใช้จ่ายในการบรหิารลดลง เมื่อหกัต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TM รบัรู้ผล

ก าไรสทุธ ิ16 ลา้นบาท 

ทัง้น้ี ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ไทยออยล์ จากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวนัที ่  

25 พฤศจกิายน 2563 มมีติอนุมตัใิห้บรษิทัฯ ด าเนินการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิเรอืขนส่ง โดยการขายหุ้นที่

ถอือยู่ทัง้หมดในบรษิทั ไทยออยลม์ารนี จ ากดั (“TM”)  ใหก้บัผูซ้ื้อ โดยบรษิทัฯ และผูซ้ือ้จะด าเนินการลงนามใน

สญัญาซื้อขายหุน้บรษิทั TM ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในวนัที่ 24 ธนัวาคม 2563 โดยบรษิทัฯ จะท าการขายหุน้ที่ถอือยู่

ทัง้หมดในบริษทั TM ซึ่งท าให้บรษิัท TM สิ้นสภาพการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ อน่ึงในการด าเนินการ

ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือของบ ริษัทฯ ในครัง้ น้ี  บริษัทฯ จะซื้อหุ้นทัง้หมดใน Thaioil Marine 

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

เมษายน 2564 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้จดัประเภทรายการเงนิลงทุนของบรษิทัฯ TM เป็นสนิทรพัย์ที่ถือไวเ้พื่อขาย 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 5 เรื่อง สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงาน

ทีย่กเลกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใน Q1/64 TM มรีายไดจ้าก

การใหบ้รกิารรวมลดลง จาก

อตัราการใชเ้รอืทีล่ดลง 

อยา่งไรกต็าม TM มี

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน

และการบรหิารลดลง ท าให ้

TM มผีลก าไรสทุธใินไตรมาส

น้ี 
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2.8 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจเอทำนอล 
ตาราง 14: อตัราก าลงัการผลติของ TET 

 
Q1/64 Q4/63 +/(-)  Q1/63 +/(-) 

อตัราการผลติเอทานอล       

- ทรพัยท์พิย ์ 86% 105% (19%)  106% (20%) 

- อุบล ไบโอ เอทานอล 96% 109% (13%)  100% (4%) 

ใน Q1/64 บรษิทั ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั (TET) มอีตัราการผลติเอทานอลลดลงจากการปรบัลดก าลงัการ

ผลติตามปรมิาณการขายที่ปรบัตวัลดลงจากอุปสงคท์ี่อ่อนตวัลงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19  อยา่งไร

กต็ามมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการขายจากบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั (TET ถอืหุน้รอ้ยละ 50) จ านวน 379 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท จาก Q4/63 สาเหตุหลกัจากราคาจ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตวัสูงขึ้น ตามราคาวตัถุดิบ

โดยเฉพาะอย่างยิง่จากราคากากน ้าตาลที่ปรบัตวัสูงขึน้ นอกจากน้ี จากอตัราก าไรขัน้ต้นที่สูงขึน้ค่อนข้างมาก

ส่งผลให้ ใน Q1/64 TET ม ีEBITDA 91 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 35 ล้านบาท นอกจากน้ี ใน Q1/64 TET มสี่วนแบ่ง

ก าไรจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 10 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก Q4/63 

จ านวน 5 ลา้นบาท โดยท าใหใ้น Q1/64 TET มกี าไรสทุธ ิ35 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบกบั Q1/63 TET รบัรูร้ายได้การขายจาก บรษิทั ทรพัย์ทิพย์ จ ากดั ลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อนมรีายได้พิเศษจากการขายแอลกอฮอล์เพื่อท าความสะอาด อย่างไรก็ตาม จากอตัรา

ก าไรขัน้ต้นที่สูงขึ้นค่อนข้างมาก ท าให้ TET ม ีEBITDA เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม TET มสี่วนแบ่ง

ก าไรจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) ลดลง 6 ลา้นบาทจากปรมิาณการขายเอทา

นอลลดลงรวมไปถงึปรมิาณการขายแป้งจากปัญหาค่าขนส่ง รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรข์อง

ประเทศไทย อยา่งไรกต็าม TET มผีลก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 6 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใน Q1/64 TET มรีายไดจ้าก

การขายเพิม่ขึ้นเลก็น้อยตาม

ราคาเอทานอลทีป่รบัตวั

สงูขึ้น ท าให ้TET ม ีEBITDA 

และก าไรสทุธสิงูขึ้นจาก 

Q4/63 

เมือ่เทยีบกบั Q1/63 TET มี

รายไดจ้ากการขายลดลงแต่

จากอตัราก าไรขัน้ต้นทีส่งูขึ้น

ท าใหม้ ีEBITDA และก าไร

สทุธเิพิม่ขึ้น 
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3. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของกลุ่มไทยออยล ์

3.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของกลุ่มไทยออยล ์ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

ตาราง 15: งบแสดงฐานะการเงนิอย่างย่อ (งบการเงนิรวม) 

(ล้ำนบำท) ณ 31 มีนำคม 2564 ณ 31 ธนัวำคม 2563 +/(-) +/(-) % 

สินทรพัย ์     

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้(1)          46,231  71,681 (25,450) (35.5%) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่          56,844  42,548 14,296  33.6% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         200,782  191,958 8,824  4.6% 

รวมสินทรพัย ์            303,857  306,188 (2,331) (0.8%) 

หน้ีสิน     

หนี้สนิหมนุเวยีน          24,182  20,668 3,514  17.0% 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี)         141,815  144,189 (2,374) (1.6%) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น          20,337  21,212 (875) (4.1%) 

รวมหน้ีสิน            186,334  186,069 265  0.1% 

ส่วนของเจ้ำของ     

ส่วนของบรษิทัใหญ่         114,800  116,229 (1,429) (1.2%) 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม            2,723  3,889 (1,166) (30.0%) 

รวมส่วนของเจ้ำของ            117,523  120,118 (2,595) (2.2%) 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ            303,857  306,188 (2,331) (0.8%) 

หมายเหตุ (1) รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 327 ลา้นบาท  

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มไทยออยล์มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 303,857 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 2,331 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 0.8 สาเหตุหลกัจาก 

- เงนิสด รายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนระยะสัน้ลดลง 25,450 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการจ่ายเงนิลงทุนในโครงการต่างๆ 

ตามแผนงานจ านวน 9,835 ล้านบาท เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 5,931 ล้านบาท จา่ยคนืเงนิกู้ยมืระยะยาว

จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,999 ลา้นบาท และเงนิสดจา่ยเพื่อไถ่ถอนหุน้กู้ 3,000 ลา้นบาท 

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึ้น 14,296 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากทัง้สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 6,358 ล้านบาท และลูกหน้ีการคา้เพิม่ขึ้น 

7,139 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดบิเฉลี่ยในเดอืนมนีาคม 2564 ที่ปรบัเพิ่มขึ้นจากเดอืนธนัวาคม 2563 อีกทัง้ลูกหน้ีกองทุนน ้ามนั

เชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ 180 ลา้นบาท และภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนืเพิม่ขึน้ 502 ลา้นบาท 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิ่มขึ้น 8,824 ล้านบาท เน่ืองจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ 8,679 ล้านบาท จากการลงทุนใน

โครงการต่างๆ ตามแผนงาน 
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หน้ีสนิรวม 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มไทยออยล์มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 186,334 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 265 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 0.1 สาเหตุหลกัจาก 

- หน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 3,514 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 3,873 ล้านบาท เน่ืองจากราคาน ้ามนัดบิเฉลีย่ในเดอืน

มนีาคม 2564 ปรบัเพิม่ขึน้จากเดอืนธนัวาคม 2563 

- เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) ลดลง 2,374 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก 

:  TP ช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 3,999 ล้านบาท ขณะที่หุ้นกู้สกุลดอลลารส์หรฐัฯ ของโรงกลัน่ไทยออยล ์

และ TTC เพิม่ขึน้ 1,622 ล้านบาท เน่ืองจากค่าเงนิบาทที่อ่อนค่าขึ้นเมื่อเทยีบกบัสกุลดอลลารส์หรฐัฯ จากสิน้ปี 2563 แมว้่ามเีงนิสด

จา่ยเพื่อไถ่ถอนหุน้กู ้3,000 ลา้นบาท 

- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นลดลง 875 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากหน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิลดลง 708 ลา้นบาท 

ตาราง 16: หนี้เงนิกูร้ะยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์

(ล้ำนบำท) Thaioil LABIX TP TOP SPP TS TM(2) TET TTC รวม 

หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ(1) 12,111 - - - - - - 98,848 110,959 

หุน้กูส้กุลเงนิบาท 17,500 - - - - - - - 17,500 

เงนิกูส้กุลเงนิบาท - 4,871 - 7,611 487 - 112 - 13,778 

เงนิกูส้กุลเงนิอื่นๆ(1) - - - - 275 - - - 278 

รวม ณ 31 มีนำคม 2564 29,611 4,871 - 7,611 762 - 112 98,848 141,815 

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

เพ่ิม / (ลด) (2,493) 1 (3,999) 2 (7) - 7 4,115 (2,374) 

หมายเหตุ  (1) รวมก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหนี้สนิสกุลเงนิต่างประเทศ 
           (2) ไม่รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของกลุ่มบรษิทั ไทยออยลม์ารนี จ ากดั 1,220 ลา้นบาท และ 1,295 ลา้นบาท ณ 31 มนีาคม 2564 และ ณ 31 ธนัวาคม 2563 
               ตามล าดบั เนื่องจากจดัประเภทรายการเป็นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตรงกบัสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มไทยออยล์มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมทัง้สิน้ 117,523  ล้านบาท ลดลง 2,595 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 2.2  จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 มาจากผลก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวด Q1/64 จ านวน 3,336 ล้านบาท หกัลบกบัเงนิปันผลจ่ายจ านวน 

5,931 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมอนัเน่ืองมาจากธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ไทยออยล ์

เพาเวอร ์จ ากดั 
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3.2 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงนิสดส าหรบังวด Q1/64 ของกลุ่มไทยออยลแ์ละโรงกลัน่ไทยออยล ์มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ตาราง 17: งบกระแสเงนิสดอย่างย่อ 

(ล้ำนบำท) งบกำรเงินรวม งบเฉพำะกิจกำร 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน (3,364) (4,278) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (4,727) (2,414) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (13,815) (18,407) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิ (21,906) (25,099) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 53,244  47,643  
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 800  797  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 32,138(1)  23,341  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใช้เป็น
หลกัประกนั และเงินลงทุนระยะสัน้ปลำยงวด 

46,231 37,108 

หมายเหตุ (1) ไม่รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 จ านวน 327 ลา้นบาท 

ใน Q1/64 กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,364 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากเงนิสดใช้ไปในสนิทรพัย์และหน้ีสนิ

ด าเนินงาน โดยเฉพาะในสนิคา้คงเหลอืและลูกหน้ีการคา้ และมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 4,727 ล้านบาท โดยมาจากเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อ

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 9,835 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนของโรงกลัน่ไทยออยลจ์ านวน 9,702 ล้านบาท โดยมโีครงการหลกั เช่น 

โครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project)  และการลงทุนโครงการขยายก าลงัการผลติไฟฟ้าและไอน ้าของ TOP SPP จ านวน 107 ล้านบาท 

ขณะทีม่เีงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้สทุธ ิ5,252 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิจ านวน 13,185 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการจ่ายต้นทุนทางการเงนิ 

1,302 ล้านบาท เงนิปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 5,931 ล้านบาท จ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 3,999 

ลา้นบาท เงนิสดจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสทุธ ิ13 ลา้นบาท และมเีงนิสดจา่ยเพื่อไถ่ถอนหุน้กู้ 3,000 ลา้นบาท ขณะทีม่เีงนิสดรบั

สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จ านวน 746 ลา้นบาท 

จากรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมข้างต้น ท าให้กลุ่มไทยออยล์มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 21,906 ล้านบาทจาก 31 

ธนัวาคม 2563 ทัง้น้ีใน Q1/64 กลุ่มไทยออยล์มผีลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนท าให้เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้น 

800 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 53,244 ล้านบาท ดงันัน้กลุ่มไทยออยลจ์งึมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

32,138 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564  เมื่อรวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ใช้เป็นหลกัประกนั 327 ล้านบาท และเงนิลงทุนระยะสัน้ 13,767 

ล้านบาทแล้ว กลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ใช้เป็นหลกัประกนั และเงนิลงทุนระยะสัน้รวม  46,231 

ลา้นบาท 
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3.3 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

 ตาราง 18: อตัราส่วนทางการเงนิส าหรบังวด Q1/64 (งบการเงนิรวม)  

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร Q1/64 Q4/63 +/(-) 
 

Q1/63(1) +/(-) 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%) 11% 6% 5%  (16%) 27% 

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%) 10% 5% 5%  (17%) 27% 

อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 4% 11% (7%)  (18%) 22% 

 

   

 

  

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Q1/64 Q4/63 +/(-) 
 

Q1/63(1) +/(-) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 4.1 4.0 0.1  3.6 0.5 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 2.6 2.9 (0.3)  2.7 (0.1) 

 
   

 
  

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน Q1/64 Q4/63 +/(-) 
 

Q1/63(1) +/(-) 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)        1.6       1.5         0.1   1.5 0.1 

อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)        0.9        0.7         0.2   0.7 0.2 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)        1.3        1.2         0.1   1.2 0.1 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า)       10.4        3.5  6.9  (11.3) 21.7 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%) 57% 55% 2%  55% 2% 

กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%)   = EBITDA / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (%)    =   ก าไรขัน้ตน้(2) / 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(3)     = เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ + หุน้กู ้(รวมส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี) + หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี) 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า)    =  EBITDA / ตน้ทุนทางการเงนิ(4) 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%)  =  หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / เงนิทุนระยะยาว 

เงนิทุนระยะยาว     =   หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว + สว่นของผูถ้อืหุ้น 

หน้ีสนิสทุธ(ิ3)     = หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ + หน้ีสนิตามสญัญาเช่า – เงนิสดและรายการ 

เทยีบเท่าเงนิสด – เงนิลงทุนระยะสัน้ 
   หมายเหตุ (1) น าเสนอใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 เรื่อง สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

(2) ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

(3) ตัง้แต่ปี 2563 กลุ่มไทยออยลไ์ดบ้นัทกึหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเชา่  

  (4) รวมตน้ทุนทางการเงนิที่ บรษิทั ไทยออยล ์ศนูยบ์รหิารเงนิ จ ากดั จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุ้นกู้ 

น าเสนอใหม ่

น าเสนอใหม ่

น าเสนอใหม ่
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4. แนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมในไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 และ ครึง่หลงัของปี 2564 

ภำวะตลำดน ้ำมนัดิบและผลิตภณัฑ ์

ราคาน ้ามนัดบิใน Q2/64 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบั Q1/64 หลงัการฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสัโควดิ-19 มคีวามคบืหน้าไปในทศิทางที่

ด ีโดยคาดว่าหลายประเทศจะมกีารฉีดวคัซีนอย่างแพร่หลายจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได ้ส่งผลให้ตลาดมคีวามเชื่อมัน่มากขึ้นว่าความ

ตอ้งการใช้น ้ามนัจะฟ้ืนตวั อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัคาดว่าจะไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานที่จะปรบัเพิม่ขึน้หลงักลุ่มโอเปกพลสัและซาอุดอิาระบยีมี

มติเพิม่ก าลงัการผลิตในเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564 ราว 2 ล้านบาร์เรลต่อวนั เมื่อเทียบจากเดอืนเมษายน 2564 ท าให้ตลาดกงัวลว่าจะมี

อุปทานส่วนเกนิทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัความต้องการใช้น ้ามนัยงัคงมคีวามเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 ที่มตีวัเลขผูต้ดิเชื้อเพิม่ขึน้ใน

ประเทศแถบยโุรปและอนิเดยี ท าใหต้อ้งมกีารประกาศใชม้าตรการปิดเมอืงอกีครัง้ในช่วงเดอืนเมษายน 2564 

ราคาน ้ามนัดบิครึง่หลงัของปี 2564 มแีนวโน้มทรงตวัในระดบัสูง หลงัตลาดคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจเติบโตต่อเน่ืองโดยกองทุนการเงนิระหว่าง

ประเทศ (IMF) คาดจดีพีโีลกปีน้ีจะเตบิโตที่รอ้ยละ 6 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดอืนมกราคม ว่าจะเตบิโตที่รอ้ยละ 5.5 ส่งผลให้อุปสงคน์ ้ามนัโลก

ในช่วงครึง่หลงัของปีมีแนวโน้มขยายตวั 4 ล้านบาร์เรลต่อวนั เมื่อเทียบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2564 (ส านักงานพลงังานสากล- IEA รายงาน ณ 

เดอืนมนีาคม 2564) สอดคล้องกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกที่มแีนวโน้มที่ดขีึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทัง้นโยบายการคลงัและ

การเงนิเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 และการผ่อนปรนมาตรการลอ็คดาวน์ นอกจากน้ีคาดว่าการส่งมอบและฉีด

วคัซนีป้องกนัไวรสัโควดิ-19 จะมเีพยีงพอต่อประชากรทัว่โลก จงึเป็นปัจจยัสนับสนุนความต้องการใชน้ ้ามนั อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัอาจไดร้บัแรง

กดดนัจากอุปทานที่จะเพิม่ขึ้นจากกลุ่มโอเปกพลสัตามมติกลุ่มโอเปกในวนัที่ 1 เมษายน และอุปทานจากนอกกลุ่มโอเปกเช่น สหรฐัฯ หลงัราคา

น ้ามนัอยูใ่นระดบัจงูใจใหผู้ผ้ลติกลบัมาด าเนินการผลติ 

ภาพรวมธรุกจิการกลัน่ในช่วง Q2/64 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/64 โดยไดร้บัแรงหนุนจากความตอ้งการใช้น ้ามนัส าเรจ็รปูทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั 

หลงับางประเทศในเอเชยีเริม่ผ่อนคลายมาตรการเขม้งวดทางสงัคม รวมทัง้ประเทศในฝัง่ยุโรปมแีผนจะคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในช่วง ต้นเดอืน

พฤษภาคม 2564 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามนัเบนซินและดเีซลฟ้ืนตวั นอกจากน้ี ตลาดน ้ามนัเบนซินยงัได้รบัแรงหนุนจากอุปทานที่ปรบั

ลดลงจากการหยุดด าเนินการผลิตชัว่คราวของโรงกลัน่ในสหรฐัฯ จากผลกระทบของภาวะอุณหภูมิที่หนาวเย็นผดิปกติ ส่งผลให้ปรมิาณน ้ามนั

เบนซินคงคลงัในสหรฐัฯ ยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปียอ้นหลงั อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดยงัเบาบางหลงั

สิน้สุดฤดูหนาว รวมทัง้การเดนิทางระหว่างประเทศยงัถูกจ ากดั ด้านความต้องการใช้น ้ามนัเตาก ามะถนัต ่ามแีนวโน้มทรงตวัหลงัความต้องการใ ช้

จากเอเชียเหนือในช่วงฤดูหนาวหมดลง แต่ยงัคงมคีวามต้องการใช้จากภาคการขนส่งที่มีทิศทางฟ้ืนตวัขึ้น ขณะที่ตลาดน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงมี

แนวโน้มอ่อนตวัลงหลงัความต้องการจากประเทศในเอเชียใต้ลดลง ทัง้น้ี ตลาดปิโตรเลียมยงัมแีนวโน้มถูกกดดนัจากก าลงัการผลิตที่มแีนวโน้ม

สงูขึน้ เน่ืองจากโรงกลัน่กลบัมาด าเนินการผลติหลงัจากปิดซ่อมบ ารงุ  

ในครึง่หลงัของปี 2564 ธุรกจิการกลัน่คาดว่าจะได้รบัแรงหนุนจากอุปสงคท์ี่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ หลงัจ านวนผู้ฉีดวคัซีนไวรสัโควดิ-19 ปรบัตวัสูงขึ้น 

ประกอบกบัแรงหนุนจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกจิของหลายประเทศทัว่โลกซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการใช้น ้ามนัเบนซินและน ้ามนัดเีซล

ส าหรบัภาคการเดนิทาง ภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งใหฟ้ื้นตวัดขีึน้ ขณะที่ตลาดน ้ามนัอากาศยาน /น ้ามนัก๊าดคาดว่าจะไดร้บัแรงหนุนจากการ

เดนิทางโดยเที่ยวบนิในประเทศที่เริม่ฟ้ืนตวัและช่วงฤดูหนาวที่มคีวามต้องการในเอเชยีเหนือสงูขึน้ในช่วงปลายปี อยา่งไรกต็าม ตลาดยงัถูกกดดนั

จากการเดนิทางโดยเที่ยวบนิระหวา่งประเทศที่ยงัมอียู่อย่างจ ากดั เน่ืองจากหลายประเทศจะยงัคงเขม้งวดในการคดักรองนักท่องเที่ยวเขา้ปร ะเทศ 

ดา้นตลาดน ้ามนัเตาก ามะถนัต ่ามแีนวโน้มได้รบัแรงหนุนจากภาคการการเดนิเรอืขนส่ง ในขณะที่ตลาดน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงมแีนวโน้วอ่อนตวัลง

จากก าลงัการผลิตของโรงกลัน่ที่มแีนวโน้มสูงขึ้น แต่ยงัมแีรงหนุนจากความต้องการจากตะวนัออกกลางในช่วงฤดูรอ้น (แหล่งที่มา: International 

Energy Agency (IEA) เดือนมีนาคม 2564, International Monetary Fund (IMF) เดือนเมษายน 2564, FGE-Asia Pacific Petroleum Monthly 

เดอืนเมษายน 2564, Energy Aspects เดอืนเมษายน 2564) 
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ภำวะตลำดสำรอะโรเมติกส ์ 

ตลาดสารพาราไซลนีในช่วง Q2/64 คาดว่าจะอยู่ในระดบัทรงตวัเมื่อเทยีบกบั Q1/64 เน่ืองจากตลาดยงัคงไดร้บัแรงสนับสนุนจากอุปสงคใ์นช่วงฤดู

รอ้นของประเทศส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยี ที่จะมกีารน าสารพาราไซลนีไปใช้ในอุตสาหกรรมปลายน ้าในการผลติขวดน ้าดื่ม อย่างไรกต็ามอุปทาน

สารพาราไซลีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการกลบัมาด าเนินการผลิตหลงัมีการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตจากปัญหาทางเทคนิคในช่วงปลาย Q1/64 

นอกจากน้ีปริมาณสินค้าคงคลงัของสาร PTA ในภูมิภาคที่ยงัอยู่ในระดบัสูง ส่งผลให้อุปสงค์สารพาราไซลีนขยายตวัอย่างจ ากดั (แหล่งที่มา: 

WMChemical Report, เดอืนเมษายน 2564) 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 คาดการณ์ว่าตลาดสารพาราไซลนีจะปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัครึง่แรกของปี 2564 เน่ืองจากอุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยี

คาดว่าจะปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเสน้ใยและสิง่ทอฟ้ืนตวัได ้

อย่างไรกต็ามอุปทานใหมท่ี่คาดวา่จะเปิดด าเนินการในช่วงครึง่หลงัของปีอกีราว 3 ลา้นตนัในประเทศจนีและซาอุดอิาระเบยี อาจส่งผลใหอุ้ปทานใน

ภูมภิาคปรบัตวัสงูขึน้ (แหล่งทีม่า: WMChemical Report, เดอืนเมษายน 2564) 

ตลาดสารเบนซนีในช่วง Q2/64 คาดว่าจะทรงตวัเมื่อเทยีบกบั Q1/64 โดยไดร้บัแรงหนุนจากการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารสไตรนีมอนอเมอร์

ในประเทศจนีที่มกี าลงัการผลติรวม 1.2 ล้านตนั อย่างไรกต็ามอุปทานสารเบนซีนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากการกลบัมาด าเนินการผลติหลงัไดปิ้ดซ่อม

บ ารุงโรงผลิตจากปัญหาทางเทคนิคในช่วงปลาย Q1/64 รวมถึงการกลบัมาของอุปทานสารเบนซีนในสหรฐัฯ ที่ต้องหยุดด าเนินการผลิตชัว่คราว

ในช่วงทีเ่ผชญิกบัพายหุมิะในรฐัเทก็ซสั (แหล่งทีม่า: IHS Markit Report, Spring Edition 2564) 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 คาดว่าตลาดสารเบนซนีจะอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2564 ถงึแมว้่าการแพร่ระบาดของไวรสั

โควิด-19 จะปรบัตัวดีขึ้นก็ตาม เน่ืองจากคาดว่าจะมีอุปทานสารเบนซีนแห่งใหม่ซึ่งมีก าลังการผลิตราว 1.3 ล้านตัน ในประเทศจีนและ

ซาอุดอิาระเบีย ที่จะเปิดด าเนินการในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 รวมถึงแผนการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสารเบนซีนที่ลดลง ส่งผลให้อุปทานใน

ภูมภิาคปรบัตวัสงูขึน้ (แหล่งทีม่า: IHS Markit Report, Spring Edition 2564) 

ตลาดสารโทลูอนีในช่วง Q2/64 มแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก Q1/64 เน่ืองจากราคาน ้ามนัเบนซนิ 95 ทีค่าดจะปรบัตวัสูงขึน้ สง่ผลให้มอีุปสงคข์อง

สารโทลูอนีเพื่อน าไปเป็นสารเพิม่ออกเทนในการผลติน ้ามนัเบนซนิปรบัตวัดขีึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดรูอ้นของปี ประกอบกบัตลาดสารพารา

ไซลนีและสารเบนซนีทีท่รงตวัอยูใ่นระดบัสงู ท าใหอุ้ปสงคส์ารโทลูอนียงัคงมอียา่งต่อเน่ือง (แหล่งทีม่า: IHS Markit Report, Spring Edition 2564) 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 คาดการณ์วา่ตลาดสารโทลูอนีมแีนวโน้มอ่อนตวัลงเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2564 เน่ืองจากตลาดสารเบนซนีทีค่าดว่า

จะมแีนวโน้มชะลอตวัลง อยา่งไรกต็าม หากการใชน้ ้ามนัเบนซนิปรบัตวัดขีึน้จากการเปิดเมอืงของหลายประเทศเมื่อสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ

ไวรสัโควดิ-19 เริม่คลี่คลาย จะส่งผลใหอุ้ปสงค์ของสารโทลูอนีเพื่อน าไปเป็นสารเพิม่ออกเทนในการผลติน ้ามนัเบนซนิปรบัตวัดีขึน้ได ้(แหล่งที่มา: 

IHS Markit Report, Spring Edition 2564) 

 

ภำวะตลำดสำร LAB  

ตลาดสาร LAB ในช่วง Q2/64 คาดวา่จะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/64 จากความต้องการใชผ้ลติภณัท์ซกัลา้งทีม่ากขึน้ในช่วงฤดูรอ้นของภูมภิาค

เอเชีย ประกอบกบัอุปทานที่ยงัมีอยู่อย่างจ ากดัจากการด าเนินการผลิตวตัถุดบิของสาร LAB ในระดบัต ่าของโรงกลัน่ในภูมภิาค ท่ามกลางการ

ด าเนินการผลติของโรงผลติสาร LAB แหง่ใหมใ่นประเทศซาอุดอิาระเบยี (แหล่งทีม่า ICIS LAB Weekly report, เดอืนเมษายน 2564) 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 คาดการณ์ว่าตลาดสาร LAB จะอ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2564 จากความต้องการใช้ผลติภณัท์ซกัล้าง

ในช่วงครึง่ปีหลงัมแีนวโน้มอ่อนตวัในช่วงมรสุม (มถิุนายน-กนัยายน) ประกอบกบัอุปทานในภูมภิาคมแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึ้นจากการปรบัเพิม่ก าลงั
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การผลิตของโรงกลัน่ในภูมิภาคตามการแพร่ระบาดไวรสัโควิด -19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลาย ประกอบกับโรงผลิตสาร LAB แห่งใหม่ในประเทศ

ซาอุดอิาระเบยีทีอ่าจด าเนินการผลติมากขึน้ (แหล่งทีม่า ICIS LAB Weekly report, เดอืนเมษายน 2564) 
 

ภำวะตลำดน ้ำมนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานใน Q2/64 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/64 หลงัอุปทานในภูมภิาคยงัคงตงึตวัต่อเน่ือง หลงัมกีารปรบัลดก าลงั

การผลิตของโรงกลัน่ส่งผลให้ปรมิาณวตัถุดิบมีจ ากดั ประกอบกบัความต้องการใช้น ้ ามนัหล่อลื่นในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูกาลขบัขี่และการท า

เกษตรกรรม นอกจากน้ียงัมกีารปิดซ่อมบ ารงุของโรงผลติทัง้ในไทยและภูมภิาค อยา่งไรกต็ามยงัมกีารเปิดด าเนินการใหมข่องโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่น

พืน้ฐานกรุ๊ป 2 และกรุ๊ป 3 ซึ่งมกี าลงัการผลติ 1 ล้านตนัต่อปีในประเทศจนี นอกจากน้ีการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ยงัคงกดดนักจิกรรมทาง

เศรษฐกิจทัว่โลกและส่งผลต่อความต้องการใช้น ้ามนัหล่อลื่น (แหล่งที่มา: ICIS Base Oil Weekly Report, เดอืนเมษายน 2564 และ Argus Base 

Oil Weekly Report, เดอืนเมษายน 2564) 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 คาดวา่ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานจะอ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2564 เน่ืองจากเขา้สู่ฤดฝูนและฤดูหนาว 

สง่ผลใหก้ารใช้น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในภูมภิาคเป็นไปอย่างจ ากดั ขณะทีอุ่ปทานในภูมภิาคปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัก าลงัการผลติของโรงกลัน่ในภูมภิาค

มแีนวโน้มปรบัสูงขึน้ อยา่งไรกต็าม การเปิดด าเนินการผลติและการขยายก าลงัการผลติของโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานแหง่ใหม่ในปีน้ีที่ยงัคงมอียู่

อย่างจ ากดัเมื่อเทยีบกบัปี 2563 และสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 ที่เริม่ดขีึน้หลงัเริม่มกีารฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสัโควดิ เป็นปัจจยัช่วยสนับสนุนตลาด

น ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานไว้ได้บางส่วน (แหล่งที่มา: ICIS Base Oil Weekly Report, เดือนเมษายน 2564 และ Argus Base Oil Weekly Report, 

เดอืน เมษายน 2564) 

 

ภำวะตลำดยำงมะตอย  

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q2/64 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/64 เน่ืองจากอุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยีปรบัตวัดขีึน้ โดยเฉพาะประเทศจนีและ

เวยีดนาม หลงัสภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อการท าถนนในหน้ารอ้น ขณะที่อุปทานยงัคงมอียู่อย่างจ ากดัจากการปรบัลดก าลงัการผลติของโรงกลัน่ใน

ภูมภิาค เน่ืองจากคา่การกลัน่ที่อยู่ในระดบัต ่า อย่างไรกต็าม ความต้องการใช้ยางมะตอยยงัถูกกดดนัจากงบประมาณที่มอียูอ่ย่างจ ากดัจากการแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทัว่โลก และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการซ่อมแซมถนนในประเทศอินโดนีเซีย (แหล่งที่มา Argus Bitumen  

Weekly Report, เดอืนเมษายน 2564) 

ตลาดยางมะตอยในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 คาดว่าจะอ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบัครึง่แรกของปี 2564 เน่ืองจากอุปสงค์ในภูมภิาคมแีนวโน้มปรบัตวั

ลดลงในช่วงฤดูฝน ซึ่งกดดนัการด าเนินการสร้างและซ่อมแซมถนนในภูมภิาค อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ที่มี

แนวโน้มคลีค่ลายจะช่วยสนบัสนุนการซ่อมและสรา้งถนนได้ ประกอบกบัประเทศอนิโดนีเซยีคาดวา่จะกลบัมาน าเขา้ยางมะตอยเพิม่ขึน้ เน่ืองจากเขา้

สู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งท าให้การด าเนินการสร้างและซ่อมแซมถนนด าเนินงานได้สะดวกและมีปริมาณมากขึ้น (แหล่งที่มา Argus Bitumen  Weekly 

Report, เดอืนเมษายน 2564) 
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5. ภำคผนวก 

5.1 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรในอนำคต  

บรษิทัฯ และ บรษิทัในกลุ่มมแีผนการลงทุนโครงการในอนาคต ตัง้แต่ปี 2564 ถึง ปี 2567 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  2,248 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดย

สว่นใหญ่เป็นโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) 1,902 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 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 สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 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 

 


