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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหง์บกำรเงินบริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในกลุ่ม 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสท่ี 2/2562 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 

1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ตาราง 1: สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

ล้ำนบำท Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 
ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ 
   ของกลุ่ม (kbd) 288 324 (36)  299 (11)  306 306 - 

ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม(1) (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 4.2 5.2 (1.0)  5.9 (1.7)  4.7 7.0 (2.3) 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 4.0 7.9 (3.9)  10.9 (6.9)  6.1 9.7 (3.6) 
           

ล้ำนบำท Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย(2) 91,962 91,626 336  96,637 (4,675)  183,588 188,172 (4,584) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธเ์พือ่ป้องกนั 
   ความเสีย่งสุทธ ิ 90 (166) 256  70 20  (76) 172 (248) 
EBITDA 2,072 6,889 (4,817)  9,337 (7,265)  8,961 16,696 (7,735) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ(ิ3) 594 652 (58)  (1,159) 1,753  1,246 312 934 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,196) (1,215) 19  (1,270) 74  (2,410) (2,020) (390) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (116) (1,000) 884  (1,081) 965  (1,116) (2,290) 1,174 

ก ำไรสทุธิ 567 4,408 (3,841)  4,795 (4,228)  4,975 10,403 (5,428) 

ก ำไรสทุธิต่อหุ้น (บำท) 0.28 2.16 (1.88)  2.35 (2.07)  2.44 5.10 (2.66) 

 
          

ก าไร (ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนั (138) 2,473 (2,611)  4,345 (4,483)  2,335 4,727 (2,392) 
(รายการปรบัลด) กลบัรายการมลูค่าสนิคา้คงเหลอื
น ้ามนัทีจ่ะไดร้บั(4) (749) 1,314 (2,063)  110 (859)  565 - 565 
           

ก ำไรสทุธิ ไมร่วมผลกระทบสต๊อกน ้ามนัและ 
   การปรบัลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัทีจ่ะไดร้บั(5) 1,454 622 832  340 1,114  2,076 5,676 (3,600) 

 
   

 

      

อตัรำแลกเปล่ียน (บำทต่อเหรียญสหรฐัฯ) Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 31.76 31.79 (0.03)  32.12 (0.36)  31.78 31.91 (0.13) 

อตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้งวด 30.92 31.98 (1.06)  33.33 (2.41)  30.92 33.33 (2.41) 

หมายเหตุ  (1) ก าไรขัน้ต้นจากการผลติของกลุ่ม (Gross Integrated Margin) เป็นก าไรขัน้ต้นจากการผลติรวมของโรงกลัน่ไทยออยล์, บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั, บรษิทั ลาบิกซ์ จ ากดั        
และบรษิทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) 

 (2) ปรบัปรุงตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบจากการจดัประเภทรายการใหม่ 
 (3) รวมก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธขิองสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศใน Q2/62, Q1/62, 6M/62, 6M/61 จ านวน 339 ลา้นบาท, 334 ลา้นบาท, 673 ล้านบาท 

และ 517 ลา้นบาท ตามล าดบั ขณะทีร่วมผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธขิองสนิทรพัย์และหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศใน Q2/61 จ านวน 653 ลา้นบาท 
 (4) ใน Q2/62 มรีายการปรบัลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บัจ านวน 749 ลา้นบาท (ประกอบด้วยสนิค้าคงเหลอืในส่วนของน ้ามนัดบิ 72 ลา้นบาท และ

ส่วนของน ้ามนัส าเรจ็รูป 677 ล้านบาท) ใน Q1/62, Q2/61, 6M/62 มีการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน ้ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิที่จะได้รบัจ านวน 1,314 ล้านบาท 
(ประกอบดว้ยสนิคา้คงเหลอืในส่วนของน ้ามนัดบิ 769 ลา้นบาท และส่วนของน ้ามนัส าเรจ็รปู 545 ล้านบาท) และ 110 ลา้นบาท (จากสนิค้าคงเหลอืในส่วนของน ้ามนัดบิทัง้จ านวน) 
และ 565 ล้านบาท (ประกอบด้วยการกลบัรายการสนิค้าคงเหลอืในส่วนของน ้ามนัดบิ 697 ล้านบาท และรายการปรบัลดมูค่าสนิค้าคงเหลอืในส่วนของน ้ามนัส าเรจ็รูป 132 ล้าน
บาท) ตามล าดบั 
(5) ไม่รวมผลก าไร / (ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษีและรายการปรบัลด/กลบัรายการมูลค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัก่อนภาษ ีโดยรายการดงักล่าว     
บนัทกึรวมอยู่ในรายการตน้ทุนขายสนิคา้และตน้ทุนการใหบ้รกิารในงบการเงนิ 
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ใน Q2/62 เทียบกบั Q1/62 กลุ่มไทยออยล์มีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของหน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบหน่วยที่ 3 (Crude Distillation Unit - 3: 

CDU-3) และหน่วยการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้หน่วยผลิตสารอะโรเมติกส์ตัง้แต่กลางเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ปริมาณวตัถุดิบที่ป้อนเข้าสู่

กระบวนการผลติของกลุ่มลดลง และท าใหป้รมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูลดลงจากไตรมาสก่อน โดยมกี าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่มไมร่วม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัอยู่ที่ 4.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลง 1.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เน่ืองจากต้นทุนการผลติที่เพิม่ขึน้ตามราคา

น ้ามนัดบิเฉลีย่และ Crude Premium อกีทัง้ส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดที่ปรบัลดลงจากสภาพอากาศในภูมภิาคยุโรป

ที่หนาวน้อยกว่าปกติ นอกจากน้ีส่วนต่างราคาน ้ามนัเตายงัได้รบัผลกระทบจากอุปสงค์ภาคการเดนิเรอืส าหรบัขนส่งสนิค้าที่ลดลงหลงัหมดช่วง

เทศกาลปีใหม่และตรุษจนี อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิได้ปรบัเพิม่ขึ้นจากอุปสงค์การขบัขี่ในสหรฐัฯ ที่ปรับเพิม่ขึ้นในฤดูรอ้น และ

ความต้องการใช้น ้ามนัเบนซนิที่สูงขึน้ในตะวนัออกกลางก่อนถงึช่วงเทศกาลถอืศีลอด ด้านตลาดสารอะโรเมตกิส ์ส่วนต่างราคาสารอะโรเมตกิสไ์ด้

ปรบัลดลงจากอุปทานที่เพิม่ขึน้จากการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารอะโรเมตกิสแ์ห่งใหม่ในประเทศจนี โดยเฉพาะส่วนต่ างราคาสารพาราไซลนี 

ในขณะที่สว่นต่างราคาสารเบนซนียงัคงถูกกดดนัจากอุปทานสารเบนซนีที่ลน้ตลาดสะสม จากการผลติที่มากกวา่ความตอ้งการใช ้ดา้นตลาดสารตัง้

ต้นส าหรบัผลิตภณัฑ์สารท าความสะอาดไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคท์ี่เพิม่ขึน้ในช่วงฤดูร้อน ประกอบกบัจ านวนโรงผลติสาร LAB ในภูมภิาคที่ปิด

ซ่อมบ ารุงปรบัเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย  ส าหรบัตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน ได้รบัแรงกดดนัจากอุปสงค์ที่ลดลงจากสภาพ

เศรษฐกจิโลกที่ซบเซาจากสงครามการคา้ระหวา่งจนีและสหรฐัฯ ขณะที่ตลาดยางมะตอยปรบัตวัดขีึน้เน่ืองจากอุปสงคใ์นภูมภิาคทีด่ขีึน้ก่อนเขา้สู่ฤดู

ฝนและอุปทานทีล่ดลงจากการปิดซ่อมบ ารงุโรงกลัน่ในเอเชยี ทัง้น้ี จากราคาปิดของน ้ามนัดบิดไูบทีล่ดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์

มผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 0.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลและมกี าไรขัน้ต้นจาการผลติของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัอยู่ที่ 4.0 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 3.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรลจาก Q1/62 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 384 ล้านบาทจากการรบัรู้

ประมาณการหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ที่ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เติมส าหรบั ลูกจา้งที่

ท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จา้งอตัราสดุท้าย 400 วนั จากเดมิที ่300 วนั เมื่อรวมผลก าไรจากอนุพนัธเ์พื่อ

ป้องกนัความเสี่ยงสุทธ ิ90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของหน่วยกลัน่น ้ามนัดบิหน่วยที่ 3 และหน่วยการผลิตอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้หน่วยผลติสารอะโรเมติกส์ในไตรมาสน้ี จ านวน 352 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ม ีEBITDA 2,072 ล้านบาท ลดลง 4,817 

ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ594 ล้านบาท (โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เป็นสกุล

เงนิต่างประเทศจ านวน 339 ล้านบาท) ลดลง 58 ล้านบาท จากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าขึ้นจาก ณ สิ้นไตรมาสก่อน ขณะที่มตี้นทุนทางการเงนิ 1,196  

ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก Q1/62 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว ท าใหใ้น Q2/62 กลุ่มไทยออยล์มกี าไรสุทธ ิ567 ล้านบาท 

หรอื 0.28 บาทต่อหุน้ ลดลง 3,841 ลา้นบาท จาก Q1/62 

เมื่อเทยีบ Q2/62 กบั Q2/61 กลุ่มไทยออยล์มรีายไดจ้ากการขาย 91,962 ล้านบาท ลดลง 4,675 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่

ตามแผนตัง้แต่กลางเดอืนมถิุนายน และราคาขายผลติภณัฑท์ี่ปรบัลดลง และมกี าไรขัน้ต้นจากการผลติของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั

ลดลง 1.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เป็นผลจากค่าการกลัน่ที่ลดลงโดยไดร้บัแรงกดดนัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัลดลง โดยเฉพาะ

สว่นต่างราคาน ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดและน ้ามนัดเีซลที่ปรบัลดลงจากภาวะอุปทานล้นตลาด รวมถงึสว่นต่างราคาสารเบนซนีกบั

น ้ามนัเบนซนิ 95 ที่ปรบัลดลงอย่างมนีัยส าคญัจากอุปทานที่ล้นตลาดสะสม ประกอบกบัอุปสงคจ์ากประเทศจนีและสหรฐัฯที่ยงัคงเบาบาง รวมถึง

สว่นต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกบัน ้ามนัเตาทีอ่่อนตวัลงจากอุปสงค์ทีป่รบัลดลง เมื่อรวมผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั ท าใหก้ลุ่มไทยออยลม์กี าไร

ขัน้ต้นจากการผลติของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 6.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และม ีEBITDA ลดลง 7,265 ล้านบาท ทัง้น้ี กลุ่ม

ไทยออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพิม่ขึน้ 1,753 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 1,159 ล้านบาท ใน Q2/61 เมื่อหกัค่า

เสื่อมราคา และคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ ใน Q2/62 กลุ่มไทยออยลม์กี าไรสทุธลิดลง 4,228 ลา้นบาท จาก Q2/61 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/62 เทียบกบั 6M/61 กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขายลดลง 4,584 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาขาย

ผลิตภณัฑ์เฉลี่ยปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ ทัง้น้ี ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปกบัน ้ามนัดบิดูไบ ส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 

และส่วนต่างราคาน ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกบัน ้ ามนัเตาที่ปรบัลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ท าให้ก าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 2.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลมาอยู่ที่ 4.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล นอกจากน้ีใน 6M/62 กลุ่มไทยออยล์มกี าไร

จากสต๊อกน ้ามนั 2,335 ล้านบาท ลดลง 2,392 ล้านบาทเมื่อเทียบกบั 6M/61 เมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน ส่งผลให้กลุ่ม
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ไทยออยล์มี EBITDA 8,961 ล้านบาท ลดลง 7,735 ล้านบาท ซึ่งรวมผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยงสุทธ ิ76 ล้านบาท นอกจากน้ีกลุ่มไทย

ออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพิม่ขึ้น 934 ล้านบาท จากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่า แต่มตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 390 ล้านบาท เน่ืองจาก บรษิทั 

ไทยออยล์ศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั (TTC) ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กู้ไม่มหีลกัประกนัและไม่ด้อยสทิธใิห้กบันักลงทุนสถาบนัต่างประเทศ 

จ านวนรวม 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิรองรบัการลงทุนตามแผนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) 

ตัง้แต่ปลาย Q4/61 เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา และคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ล้ว ใน 6M/62 กลุ่มไทยออยลม์กี าไรสทุธ ิ4,975 ลา้นบาท ลดลง 5,428 ลา้นบาท  

ทัง้น้ี เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มมีติอนุมตัิการขายทรพัย์สนิเพื่อโอนกรรมสทิธิห์น่วยผลติพลงังาน (Energy Recovery 

Unit) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) และการเข้าท าสญัญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สญัญาซื้อขายทรพัยส์นิ 

สญัญาจดัหาเชื้อเพลงิและสาธารณูปโภค สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาด าเนินการและบ ารุงรกัษา และสญัญาเช่าช่วงทีด่นิ ตลอดจนสญัญาการรบัโอน

สทิธแิละหน้าที่ และสญัญาอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการขายทรพัย์สนิเพื่อโอนกรรมสทิธิใ์น Energy Recovery Unit (“โครงการ ERU”) กบั

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (“GPSC”) หรอื บรษิทัย่อยของ GPSC ซึ่ง GPSC ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดยโครงการดงักล่าวมี

วตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อลดภาระเงนิลงทุนโครงการ CFP เพิม่สภาพคล่องและรองรบัการลงทุนเพิม่เตมิในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้และ

ยงัสง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ CFP สงูขึน้ดว้ย 

นอกจากน้ี เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ท็อป โซลเว้นท์ จ ากดั (TS) (บรษิทัย่อยทางอ้อม ซึ่งบรษิทั ไทยออยล ์

โซลเว้นท์ จ ากดั (TOS) บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ถือหุ้น TS รอ้ยละ 100) มมีติอนุมตัิให้ TS ซื้อหุ้นเพื่อร่วมลงทุนในบรษิทั PT.Tirta Surya Raya 

(TSR) ซึ่งประกอบกจิการจดัหาและจดัจ าหน่ายเคมภีณัฑ์และสารท าละลายในประเทศอนิโดนีเซีย โดยมปีระสบการณ์การท างานร่วมกบั TS เป็น

เวลานาน และมผีลติภณัฑท์ี่สอดคล้องและส่งเสรมิกบัธรุกจิของ TS โดยคดิเป็นเงนิลงทุนจ านวนไมเ่กนิ 1.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 47.7 

ล้านบาท อน่ึง การเข้าร่วมทุนดงักล่าวเป็นการขยายฐานธุรกิจการจดัจ าหน่ายสารท าละลายไปยงัต่างประเทศของกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งจะช่วยเสรมิ

โครงสรา้งธุรกิจให้แขง็แกร่งมากขึน้ รวมถึงการร่วมทุนดงักล่าวยงัเป็นกลยุทธท์ี่จะช่วยตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดและเสรมิสร้ าง

ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธรุกจิ  

เมื่อวนัที่ 25 มถิุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ไทยออยล์ศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั (“TTC”) (ซึ่งบรษิทัฯ ถือหุ้นอยู่รอ้ยละ 100) ได้มมีติ

อนุมตัิการจดัตัง้บรษิทั ท็อป เวนเจอรส์ จ ากดั และ บรษิทั TOP Ventures Hong Kong Limited เพื่อด าเนินการธุรกรรมดา้น Corporate Venture 

Capital (CVC) โดยการลงทุนในกองทุน Venture Capital (VC) และ/หรอื ธุรกจิสตารท์อพั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อขยายการลงทุนธุรกจิที่กลุ่มไทย

ออยล์มคีวามช านาญ รวมถงึธุรกิจใหม่ เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดย TTC ถือหุ้นตรงใน บรษิทั ท็อป เวนเจอรส์ จ ากดั และ บรษิทั 

TOP Ventures Hong Kong Limited สัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเป็นเงิน 35 ล้านบาท และ 1 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง 

ตามล าดบั 
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2. ข้อมูลสรปุผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธรุกิจ 

ตาราง 2: ผลการด าเนินงานแยกตามกลุม่ธรุกจิ                      หน่วย: ลา้นบาท 

รำยได้จำกกำรขำย Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 
งบกำรเงินรวม(1) 91,962 91,626 336  96,637 (4,675)  183,588 188,172 (4,584) 
   โรงกลัน่น ้ามนั(1) 94,544 95,086 (542)  100,669 (6,125)  189,630 195,120 (5,490) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB(2) 13,498 14,448 (950)  15,584 (2,086)  27,947 31,414 (3,467) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 4,827 4,704 123  5,026 (199)  9,531 10,011 (480) 
   ผลติไฟฟ้า(3) 2,969 2,971 (2)  2,880 89  5,940 5,580 360 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย(4) 2,175 2,259 (84)  2,524 (349)  4,435 4,791 (356) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล(5) 156 170 (14)  159 (3)  326 313 13 
   ผลติเอทานอล(6) 362 377 (15)  379 (17)  739 744 (5) 
   อื่นๆ(7) 1,002 921 81  416 586  1,923 615 1,308 

           

EBITDA Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 
งบกำรเงินรวม 2,072 6,889 (4,817)  9,337 (7,265)  8,961 16,696 (7,735) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 252 4,452 (4,200)  7,086 (6,834)  4,705 11,615 (6,910) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 612 1,566 (954)  939 (327)  2,178 2,320 (142) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 436 96 340  463 (27)  533 1,017 (484) 
   ผลติไฟฟ้า 637 575 62  678 (41)  1,213 1,342 (129) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 87 149 (62)  148 (61)  237 277 (40) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 10 37 (27)  22 (12)  47 52 (5) 
   ผลติเอทานอล 39 37 2  16 23  77 83 (6) 
   อื่นๆ 40 32 8  14 26  72 21 51 
           

ก ำไร / (ขำดทุน) สทุธิ Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 
งบกำรเงินรวม(8) 567 4,408 (3,841)  4,795 (4,228)  4,975 10,403 (5,428) 
   โรงกลัน่น ้ามนั (441) 2,968 (3,409)  3,374 (3,815)  2,527 7,122 (4,595) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 40 774 (734)  196 (156)  814 946 (132) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 322 56 266  360 (38)  378 776 (398) 
   ผลติไฟฟ้า(9) 572 482 90  608 (36)  1,054 1,200 (146) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย (4) 44 (48)  83 (87)  41 121 (80) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล (70) (2) (68)  6 (76)  (72) 23 (95) 

   ผลติเอทานอล (17) 16 (33)  (19) 2  (1) 7 (8) 
   อื่นๆ(10) 53 54 (1)  27 26  108 39 69 
หมายเหตุ (1) ปรบัปรงุตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบจากการจดัประเภทรายการใหม ่
 (2) บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในบรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิผลติสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 

 (3) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 73.99 และบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
 (4) บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จ ากดั และ TOP Solvent (Vietnam) LLC  
 (5) บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั Thaioil Marine International Pte. Ltd. บรษิทั ท๊อป มารไีทม ์เซอรว์สิ 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 ทรพัย์ทพิย์ จ ากดั และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั  
 (7) บรษิัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย ีเซอร์วสิ จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล และบรษิัท ไทยออยล์ ศูนย์บรหิารเงนิ จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ซึง่

ประกอบธุรกจิศนูย์กลางธุรกจิระหวา่งประเทศ (IBC) และศนูย์บรหิารเงนิ (TC) ส าหรบับรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ 
 (8) รวมเงนิปันผลรบัจากบรษิทั ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั ใน Q2/62 และ 6M/62 จ านวน 160 ลา้นบาท ส าหรบัใน Q2/61 และ 6M/61 มจี านวน 154 ลา้นบาท 
 (9) รวมสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ของกลุม่ไทยออยล์ 
 (10) รวมก าไร / (ขาดทนุ) จากบรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ีเซอรว์สิ จ ากดั และบรษิทั ไทยออยล ์ศนูย์บรหิารเงนิ จ ากดั และรวมสว่นแบ่งก าไร/ (ขาดทนุ) จากการลงทุนในบรษิทั บรษิทั พทีที ีดจิติอล 

โซลชูัน่ จ ากดั และ บรษิทั พทีที ีเอนเนอรย์ี ่โซลชูัน่ส ์จ ากดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
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2.1 สภำพตลำดน ้ำมนัปิโตรเลียมและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจกำรกลัน่น ้ำมนั 
ตาราง 3: ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปูและส่วนต่างราคาของน ้ามนัส าเรจ็รปู 

หน่วย: US$/bbl Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

น ้ามนัดบิดไูบ (Dubai) 67.4 63.5 3.9  72.1 (4.7)  65.4 68.0 (2.6) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 74.9 67.2 7.7  84.2 (9.3)  71.1 80.9 (9.8) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 79.6 76.5 3.1  87.3 (7.7)  78.0 83.7 (5.7) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 79.7 76.3 3.4  86.7 (7.0)  78.0 82.7 (4.7) 

น ้ามนัเตา (HSFO) 65.1 64.1 1.0  67.7 (2.6)  64.6 63.3 1.3 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดิบดไูบ Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 7.5 3.7 3.8  12.1 (4.6)  5.6 12.9 (7.3) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 12.2 13.0 (0.8)  15.3 (3.1)  12.6 15.7 (3.1) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 12.4 12.8 (0.4)  14.6 (2.2)  12.6 14.7 (2.1) 

น ้ามนัเตา (HSFO) (2.3) 0.6 (2.9)  (4.4) 2.1  (0.9) (4.7) 3.8 

หมายเหตุ  ราคาปิดของน ้ามนัดิบดูไบ ณ สิ้น Q2/62 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนมถุินายน 2562 เท่ากบั 61.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล, ณ สิ้น Q1/62  คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนมนีาคม 2562 

เท่ากบั 66.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ ณ สิน้ Q2/61 คดิจากราคาเฉลีย่เดอืนมถุินายน 2561 เท่ากบั 73.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

กราฟ 1: ราคาของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู 

ราคาน ้ามนัดิบใน Q2/62 ปรบัเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบั Q1/62 เน่ืองจาก

ไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานที่ปรบัตวัลดลงจากกลุ่มโอเปกและประเทศ

พนัธมติรนอกกลุ่มโอเปกที่ร่วมมือกนัปรบัลดก าลงัการผลิตน ้ามนัดิบ

อย่างต่อเน่ืองตามข้อตกลงในการปรบัลดก าลงัการผลิตที่ระดบั 1.2 

ล้านบาร์เรลต่อวนั โดยก าลังการผลิตในเดือนมิถุนายน 2562 ของ

ซาอุดอิาระเบยีซึ่งเป็นประเทศผูผ้ลติน ้ามนัดบิรายใหญ่ของกลุ่มโอเปก

ปรับลดลงไปอยู่ที่ระดับ 9.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งต ่ ากว่าระดับ

ขอ้ตกลงที่ 10.31 ล้านบารเ์รลต่อวนั ประกอบกบัการส่งออกน ้ามนัดบิ

ของเวเนซุเอลาใน Q2/62 ปรบัตัวลดลง 0.2 ล้านบาร์เรลต่อวนัเมื่อ

เทียบกบั Q1/62 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว ่าบาตรของสหรฐัฯ ใน

ขณะเดยีวกนั การส่งออกน ้ามนัดบิของอหิร่านลดลง 0.7 ล้านบารเ์รลต่อวนัเมื่อเทยีบกบั Q1/62 หลงัสหรฐัฯ ประกาศยุตกิารผ่อนปรนมาตรการคว ่า

บาตรการส่งออกน ้ามนัดบิจากอหิร่านใหแ้ก่ 8 ประเทศ ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 นอกจากน้ี ความไม่สงบในตะวนัออกกลางบรเิวณใกล้กบั

ช่องแคบฮอรม์ุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัในการส่งออกน ้ามนัดบิจากตะวนัออกกลางไปยงัภูมภิาคต่างๆ เช่น การลอบโจมตีเรอืบรร ทุกน ้ามนั 

และการยงิโดรนของสหรฐัฯ ส่งผลกระทบต่อความกงัวลดา้นอุปทานที่อาจลดลง อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัดบิใน Q2/62 ปรบัตวัลดลงจาก Q2/61 

เน่ืองจากไดร้บัแรงกดดนัจากอุปสงคท์ี่ชะลอตวัจากผลของสงครามการคา้ระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ โดยในเดอืนมถิุนายน 2562 ส านักงานสารสนเทศ

ดา้นพลงังานสหรฐัฯ (EIA) ปรบัลดคาดการณ์การเตบิโตของความต้องการใช้น ้ามนัทัว่โลกลงไปอยู่ที่ระดบั 1.2 ล้านบารเ์รลต่อวนั จากคาดการณ์

เดมิในเดอืนพฤษภาคม 2562 ที่ระดบั 1.4 ล้านบารเ์รลต่อวนั นอกจากน้ี ตลาดยงัถูกกดดนัจากอุปทานน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก

สหรฐัฯ โดยในช่วงปลายเดอืนมถิุนายน 2562 ก าลงัการผลติน ้ามนัดบิของสหรฐัฯ ยงัคงอยูใ่นระดบัสงูที ่12.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั  

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q2/62 ปรบัเพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกบั Q1/62 จากอุปสงค์การขบัขีใ่นสหรฐัฯ ที่ปรบัเพิม่ขึ้นในฤดู

รอ้น และความต้องการใชน้ ้ามนัเบนซนิทีส่งูขึน้ในตะวนัออกกลางก่อนช่วงเทศกาลถอืศลีอด นอกจากน้ี ปรมิาณน ้ามนัเบนซนิคงคลงัโลกปรบัลดลงสู่

ระดบัต ่ากว่า 5 ปีเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q2/62 ปรบัลดลงเมื่อเทียบกบั Q2/61 หลงัโรงกลัน่

ขนาดใหญ่ในจนี 2 แห่งเริม่ด าเนินการผลติ ส่งผลใหม้ปีรมิาณน ้ามนัเบนซนิในตลาดมากขึน้ ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/

น ้ามนัก๊าดกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q2/62 ปรบัตวัลดลงจากไตรมาสที่แล้วและช่วงเดยีวกนัของปีที่ผา่นมา เน่ืองจากปรมิาณน ้ามนัดเีซลและน ้ามนั
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อากาศยาน/น ้ามนัก๊าดคงคลงัในยโุรปอยูใ่นระดบัสูงจากสภาพอากาศในภูมภิาคยโุรปที่หนาวน้อยกว่าปกต ิท าใหม้กีารสง่ออกน ้ามนัดเีซลและน ้ามนั

อากาศยาน/น ้ามนัก๊าดจากเอเชียไปยงัยุโรปลดลง ส่งผลให้มอีุปทานส่วนเกินในภูมภิาค ประกอบกบัอุปสงค์น ้ ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/

น ้ามนัก๊าดส าหรบัท าความรอ้นปรบัลดลงเมื่อเขา้สู่ฤดูรอ้นในช่วงกลางไตรมาส ในขณะเดยีวกนั ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน 

Q2/62 ปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q1/62 หลงัอุปสงคภ์าคการเดนิเรอืส าหรบัขนสง่สนิคา้ปรบัลดหลงัหมดช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละตรุษจนี อย่างไรกต็าม 

สว่นต่างราคาน ้ามนัเตากบัราคาน ้ามนัดบิดูไบปรบัตวัเพิม่ขึ้นจาก Q2/61 หลงัได้รบัแรงหนุนมาตรการคว ่าบาตรของสหรฐัฯ ต่อเวเนซุเอลา ท าให้

อุปทานน ้ามนัดบิชนิดหนกัและน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลง 

ตาราง 4: ผลการด าเนินงานของธรุกจิการกลัน่น ้ามนั 

 
Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

อตัราการใชก้ าลงัการกลัน่(1) (%) 103% 116% (13%)  108% (5%)  109% 110% (1%) 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ (kbd) 283 319 (36)  296 (13)  301 303 (2) 
ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 
     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 

 
2.6 
2.4 

 
3.0 
5.7 

 
(0.4) 
(3.3) 

 
 

4.0 
9.0 

 
(1.4) 
(6.6) 

 
 

2.8 
4.1 

 
4.9 
7.6 

 
(2.1) 
(3.5) 

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

ใน Q2/62 โรงกลัน่ไทยออยล์มีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของหน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบหน่วยที่  3 (Crude 

Distillation Unit - 3: CDU-3) และหน่วยการผลติอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัง้แต่กลางเดอืนมถิุนายน 2562 ท าใหม้อีตัรา

การใช้ก าลงัการกลัน่ 103% ลดลง 13% และมปีรมิาณจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยรวมลดลง 6% จาก Q1/62 โดย

แบ่งเป็นสดัส่วนการขายผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ 88% Indochina 10% และส่งออก 2% ทัง้น้ี โรงกลัน่ไทย

ออยล์มีรายได้จากการขาย 94,544 ล้านบาท ลดลง 542 ล้านบาท โดยมีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 2.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลง 0.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลจากไตรมาสที่

ผ่านมา สาเหตุหลกัจากต้นทุนการผลติที่เพิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิเฉลี่ยและ Crude Premium อกีทัง้ส่วนต่าง

ราคาน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด น ้ามนัดเีซลและน ้ามนัเตาที่ปรบัลดลง อย่างไรกต็าม ราคาปิดของน ้ามนัดบิ 

ณ สิน้ Q2/62 ที่ปรบัลดลงจากสิน้ไตรมาสที่ผ่านมาสง่ผลให้โรงกลัน่ไทยออยลม์ผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 0.2 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 138 ล้านบาท เทยีบกบัก าไรจากสต๊อกน ้ามนั 2,473 ล้านบาทใน Q1/62 และมี

รายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชีของสนิคา้คงเหลือน ้ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั 749 ล้านบาท ซึ่งส่วน

ใหญ่มาจากรายการปรบัลดมูลค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บัในส่วนของน ้ามนัส าเรจ็รูป 

เทียบกบัการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชีของสนิค้าคงเหลือน ้ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะ ได้รบั 

1,314 ล้านบาทใน Q1/62 นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 305 ล้านบาทจากการรบัรูป้ระมาณ

การหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ เมื่อรวมกบัก าไรจาก

อนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งสุทธ ิ36 ลา้นบาท และคา่ใช้จา่ยในการซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผน 280 ลา้นบาท ท า

ให้โรงกลัน่ไทยออยล์มี EBITDA 252 ล้านบาท ลดลง 4,200 ล้านบาทจาก Q1/62 นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทย

ออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ600 ลา้นบาท (โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธขิองสนิทรพัยแ์ละ

หน้ีสนิที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศจ านวน 341 ล้านบาท) ลดลง 60 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคา ตน้ทุนทางการเงนิและรวมการกลบัรายการค่าใช้จา่ยภาษเีงนิได ้โรงกลัน่ไทยออยล์มผีลขาดทุนสุทธ ิ441 

ล้านบาท (หากรวมเงินปันผลรบั จะมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 819 ล้านบาท) เทียบกบัก าไรสุทธิ 2,968 ล้านบาทใน 

Q1/62 

เมื่อเทียบกบั Q2/61 โรงกลัน่ไทยออยล์มอีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ลดลง 5% และมรีายได้จากการขายลดลง 

6,125 ล้านบาทจากปรมิาณจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยรวมลดลง 2% และราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัลดลง อีกทัง้มี

ใน Q2/62 โรงกลัน่ไทยออยล์

มอีตัราการใชก้ าลงัการกลัน่

ลดลงมากจากการหยุดซ่อม

บ ารงุใหญ่ตามวาระ อกีทัง้ยงั

มกี าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ไม่

รวมผลกระทบจากสต๊อก

น ้ามนัลดลงจากตน้ทุน

น ้ามนัดบิทีเ่พิม่ขึ้นและมผีล

ขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 

ประกอบกบัคา่ใชจ้่ายในการ

ซ่อมบ ารงุใหญ่ ท าใหโ้รงกลัน่

ไทยออยลร์บัรู ้EBITDA 

ลดลงและมผีลขาดทุนสทุธ ิ

ส าหรบั 6M/62 โรงกลัน่ไทย

ออยลม์กี าไรขัน้ตน้จากการ

กลัน่ไมร่วมผลกระทบจากส

ต๊อกน ้ามนัลดลงคอ่นขา้งมาก 

ประกอบกบัมกี าไรจากสตอ็ก

น ้ามนัลดลงและตน้ทุน

ทางการเงนิเพิม่ขึ้น ท าใหใ้น

ม ีEBITDA และก าไรสทุธิ

ลดลงจาก 6M/61 
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ก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 1.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล สาเหตุหลกั

จากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัลดลง นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนัและมี

รายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชีของสนิคา้คงเหลือน ้ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั ในขณะที่มกี าไรจากส

ต๊อกน ้ามนัและการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชีของสนิค้าคงเหลือน ้ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะ

ไดร้บัใน Q2/61 ท าใหโ้รงกลัน่ไทยออยลม์ ีEBITDA ลดลง 6,834 ลา้นบาท ซึ่งรวมก าไรจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนั

ความเสีย่งสุทธทิี่ลดลง 41 ล้านบาท ทัง้น้ีใน Q2/62 โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 600 

ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1,159 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทาง

การเงนิและรวมการกลบัรายการค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ ส่งผลใหโ้รงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรสุทธิลดลง 3,815 ล้าน

บาทจาก Q2/61 

หากเทียบผลการด าเนินงาน 6M/62 กบั 6M/61 โรงกลัน่ไทยออยล์มอีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ลดลงเล็กน้อย 

โดยมีรายได้จากการขาย 189,630 ล้านบาท ลดลง 5,490 ล้านบาทจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัลดลง ทัง้น้ีโรง

กลัน่มกี าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 2.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลงถึง 

2.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัลดลงโดยเฉพาะส่วนต่าง

ราคาน ้ามนัเบนซินที่ปรบัลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากอุปทานล้นตลาด แม้ว่า Crude Premium จะปรบัลดลง

ค่อนขา้งมากจากอุปทานน ้ามนัดบิชนิดเบาที่มากขึ้น อย่างไรกต็าม โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 

1.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 2,335 ล้านบาท ลดลง 2,392 ล้านบาทจาก 6M/61 และมผีลขาดทุนจาก

อนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงสุทธ ิ21 ล้านบาท เทียบกบัก าไรจากอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงสุทธ ิ188 

ล้านบาทในช่วงเดยีวกนัของปีที่แล้ว ท าใหม้ ีEBITDA 4,705 ล้านบาท ลดลง 6,910 ล้านบาท นอกจากน้ี โรง

กลัน่ไทยออยล์มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ1,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,048 ล้านบาท และมีต้นทุนทาง

การเงนิเพิม่ขึน้ 352 ล้านบาท เน่ืองจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก TTC เพิม่ขึน้เพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิ

รองรบัการลงทุนตามแผนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย

ภาษีเงนิได้ โรงกลัน่ไทยออยล์รบัรู้มีก าไรสุทธอิยู่ที่ 2,527 ล้านบาท ลดลง 4,595 ล้านบาทจาก 6M/61 (หาก

รวมเงนิปันผลรบัใน 6M/62 โรงกลัน่ไทยออยลม์กี าไรสทุธอิยูท่ี ่4,397 ลา้นบาท) 
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2.2 สภำพตลำดสำรอะโรเมติกสแ์ละผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรอะโรเมติกส ์ 

ตาราง 5: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนต่างราคาของธรุกจิอะโรเมตกิส ์
หน่วย: US$/Ton Q2/62 Q1/62 +/(-) 

 
Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

พาราไซลนี (PX)(1) 909 1,080 (171)  984 (75)  995 974 21 

เบนซนี (BZ)(2) 625 590 35  842 (217)  607 866 (259) 

โทลอูนี (TL)(2) 649 612 37  754 (105)  631 736 (105) 

ส่วนต่ำงรำคำ ULG95 Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

พาราไซลนี (PX) 273 508 (235)  268 5  391 286 105 

เบนซนี (BZ) (12) 18 (30)  126 (138)  3 179 (176) 

โทลอูนี (TL) 13 41 (28)  38 (25)  27 48 (21) 
หมายเหตุ (1) ราคาสารพาราไซลนีอา้งองิราคา CFR Taiwan 

             (2) ราคาสารเบนซนีและสารโทลอูนีอา้งองิราคา FOB Korea 

 

กราฟ 2: ราคาผลติภณัฑส์ารอะโรเมตกิสแ์ละน ้ามนัเบนซนิ 95 

ราคาสารพาราไซลีนใน Q2/62 ปรบัลดลงเมื่อเทียบกบั Q1/62 

และ Q2/61 หลงัตลาดกงัวลเกี่ยวกบัอุปทานที่อาจล้นตลาดจาก

การเปิดด าเนินการหน่วยผลิตที่ 1 ของโรงผลิตสารอะโรเมติกส์

แห่งใหม่ในประเทศจนี ซึ่งมกี าลงัการผลติสารพาราไซลีน 2.25 

ล้านตนัต่อปี และการทดสอบหน่วยผลิตที่ 2 ดว้ยก าลงัการผลิต

ทีเ่ท่ากนั ในเดอืนพฤษภาคม 2562 ซึง่เรว็กว่าทีต่ลาดคาดการณ์

ว่าจะสามารถเปิดด าเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 

แม้ว่าการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสารพาราไซลีนจะอยู่ใน

ระดบัสูง แต่การปิดซ่อมบ ารุงของโรงพีทีเอ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์

ปลายน ้าของสารพาราไซลีน ก็อยู่ในระดบัที่สูงเช่นกนั ส าหรบั

ส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ใน Q2/62 อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่า Q1/62 แต่ยงัคงอยู่ในระดบัที่สูงกว่า Q2/61 เล็กน้อย เน่ืองจาก

ตลาดพาราไซลีนได้รบัแรงกดดนัจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดด าเนินการของโรงผลิตสารอะโรเมติกส์ในประเทศจนีตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

ประกอบกบัราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากอุปทานตงึตวัหลงัสหรฐัฯ คว ่าบาตรอหิรา่นและเวเนซุเอลา ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัเบนซนิปรบัตวัสูงขึน้

กดดนัสว่นต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95  

ส าหรบัราคาสารเบนซนีใน Q2/62 ปรบัเพิม่จาก Q1/62 หลงัไดร้บัแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดบิที่ฟ้ืนตวั แต่ยงัอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่า Q2/61 เน่ืองจาก

ราคาน ้ามนัดบิอยูใ่นระดบัที่ต ่ากว่าเช่นกนั ประกอบกบัภาวะอุปทานล้นตลาดจากทัง้การเปิดด าเนินการหน่วยผลติที่ 1 ของโรงผลติสารอะโรเมตกิส์

ในประเทศจนี ซึง่มกี าลงัการผลติสารเบนซนี 0.65 ลา้นตนัต่อปี และการทดสอบหน่วยผลติที ่2 ดว้ยก าลงัการผลติเท่ากนั รวมถงึอุปทานสารเบนซนี

ที่ล้นตลาดสะสม จากการผลติสารเบนซนีที่มากกว่าความต้องการใช้ เน่ืองจากผูผ้ลติสารอะโรเมตกิสเ์ร่งผลติสารพาราไซลนีเพื่อท าก าไรจากราคา

สารพาราไซลนีที่สงูขึน้ตัง้แต่ปลายปี 2561 ขณะที่อุปสงคก์ารน าเขา้ของประเทศจนียงัคงเบาบางเน่ืองจากปรมิาณสารเบนซนีคงคลงัในประเทศจนี

ทรงตวัในระดบัสูงซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยยอ้นหลงั 3 ปี ราว 1.5 เท่า และอุปสงคใ์นสหรฐัฯ ที่ยงัคงเบาบางเช่นกนัเน่ืองจากมกีารปิดซ่อมบ ารุงโรงสไต  

รนีมอนอเมอรใ์นระดบัสงู สง่ผลใหส้ว่นต่างราคาสารเบนซนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน Q2/62 ปรบัตวัลดลงจาก Q1/62 และ Q2/61  

ส าหรบัราคาสารโทลูอนีใน Q2/62 ปรบัเพิม่จาก Q1/62 หลงัไดร้บัแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดบิที่ฟ้ืนตวั แต่ยงัอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่า Q2/61 เน่ืองจาก

ราคาน ้ามนัดบิอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าเช่นกนั ขณะที่ส่วนต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน Q2/62 อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่า Q1/62 และ Q2/61 

แมว้่าส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัน ้ามนัดบิดูไบจะฟ้ืนตวัขึน้ใน Q2/62 แต่อุปสงคข์องสารโทลูอนีเพื่อน าไปผลติเป็นสารพาราไซลีนและเบนซนีก

ลบัชะลอตวัลง เน่ืองจากโรงผลติสารอะโรเมตกิสบ์างแหง่ในเอเชยีและสหรฐัฯ ปิดตวัลงชัว่คราวเน่ืองจากต้นทุนการด าเนินงานไม่คุม้คา่ในการผลติ 
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ตาราง 6: ผลการด าเนินงาน TPX 

 
Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

อตัราการผลติสารอะโรเมตกิส์(1) (%) 64% 92% (28%)  84% (20%)  78% 87% (9%) 

ปรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์(พนัตนั) 134 189 (55)  177 (43)  323 362 (39) 

Product-to-feed Margin(2) (US$/Ton) 75 143 (68)  87 (12)  113 99 14 

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 าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปริมาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q2/62 TPX มอีตัราการผลติสารอะโรเมติกส์ 64% เน่ืองจากมกีารหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของหน่วย

ผลิตสารอะโรเมติกส์ (Aromatics Complex) ตัง้แต่กลางเดือนมถิุนายน 2562 ไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 

2562 ท าให้มีรายได้จากการขาย 9,163 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/62 จ านวน 1,056 ล้านบาท นอกจากน้ี 

อุปทานที่เพิม่ขึน้จากการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารอะโรเมตกิสแ์ห่งใหม่ในประเทศจนีท าใหส้่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์กบัน ้ ามนัเบนซิน 95 ปรบัตวัลดลง โดยเฉพาะส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนที่ปรบัลดลงถึง 235 

เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั ส่งผลใหม้ ีProduct-to-feed Margin 75 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั ลดลง 68 เหรยีญสหรฐัฯต่อ

ตนั อย่างไรกด็ ีTPX มกี าไรจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งสุทธขิองส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนั

เบนซิน 95 จ านวน 55 ล้านบาท เทียบกับใน Q1/62 ซึ่งมีผลขาดทุนจ านวน 109 ล้านบาท ประกอบกับ

ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน 72 ล้านบาท จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ TPX ม ีEBITDA 442 ล้าน

บาท ลดลง 980 ล้านบาท เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและคา่ใช้จา่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ ใน Q2/62 TPX 

มกี าไรสทุธ ิ79 ลา้นบาท ลดลง 760 ลา้นบาทจาก Q1/62 

เมื่อเทียบ Q2/62 กับ Q2/61 TPX มีรายได้จากการขายลดลง 1,956 ล้านบาท หรือลดลง 18% เน่ืองจาก

ปรมิาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ อีกทัง้ราคาสารอะโรเมติกส์ยงัปรบัตวัลดลง

ตามราคาน ้ามนัดิบและอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรายใหม่ ประกอบกบัอุปสงค์ของสารเบนซีนที่ลดลงจาก

ปรมิาณสารเบนซนีคงคลงัในประเทศจนีที่อยู่ในระดบัสูง และการปิดซ่อมบ ารุงโรงสไตรนีมอนอเมอรใ์นสหรฐัฯ 

กดดนัให้ส่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ลดลงถงึ 138 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั ท าให้ Product-to-

feed Margin ลดลง 12 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ดงันัน้ ใน Q2/62 TPX จงึมี EBITDA และก าไรสุทธลิดลง 318 

และ 279 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/62 เทียบกบั 6M/61 TPX มีรายได้จากการขาย 19,382 ล้านบาท ลดลง 

3,298 ล้านบาท หรอืลดลง 15% สาเหตุหลกัจากปรมิาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุง

ใหญ่ โดยม ีProduct-to-feed Margin 113 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั เพิ่มขึ้น 14 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั สาเหตุหลกั

จากส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ปรบัเพิ่มขึ้น 105 เหรยีญสหรฐัฯ จากแรงหนุนของอุป

สงคท์ี่ดปีระกอบกบัอุปทานที่ตงึตวัมากกว่าที่คาดการณ์ในช่วง Q1/62 ทัง้น้ี TPX มผีลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อ

ป้องกนัความเสี่ยงสุทธขิองส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 จ านวน 55 ล้านบาท ส่งผลให ้

TPX มี EBITDA 1,864 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 5 ล้านบาท 

เปรยีบเทยีบกบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ74 ล้านบาทใน 6M/61 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ

และภาษเีงนิไดแ้ลว้ TPX มกี าไรสทุธ ิ917 ลา้นบาท ลดลง 75 ลา้นบาท จาก 6M/61  

ใน Q2/62 กลุ่มธุรกจิผลติสารอะโรเมติกส์ (รวมสดัส่วนการถอืหุน้ใน LABIX รอ้ยละ 75)  มรีายไดจ้ากการขาย

รวม 13,498 ล้านบาท EBITDA 612 ล้านบาท และก าไรสุทธริวม 40 ล้านบาท ส าหรบั 6M/62 กลุ่มธุรกจิผลิต

สารอะโรเมตกิส์มรีายไดจ้ากการขายรวม 27,947 ล้านบาท EBITDA 2,178 ล้านบาท ก าไรสุทธริวม 814 ล้าน

บาท  

ใน Q2/62 TPX มกีารหยดุ

ซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผนของ

หน่วยผลติสารอะโรเมตกิส ์

(Aromatics Complex) 

ขณะทีส่ว่นต่างราคาสาร

พาราไซลนีกบัน ้ ามนัเบนซนิ 

95  ปรบัลดลงคอ่นขา้งมาก

จากอุปทานทีล่น้ตลาด 

เนือ่งจากการเปิดด าเนินการ

ของโรงผลติสารอะโรเมตกิส์

แหง่ใหมใ่นประเทศจนี 

ประกอบกบัคา่ใชจ้่ายในการ

ซ่อมบ ารงุ สง่ผลใหม้ ี

Product-to-feed Margin และ

ก าไรสทุธอิ่อนตวัลง 

ส าหรบังวด 6M/62 TPX มผีล

การด าเนินงานลดลงเลก็น้อย

จาก 6M/61 จากการหยดุ

ซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผน 

ขณะทีส่ว่นต่างราคาสาร

พาราไซลนีกบัน ้ ามนัเบนซนิ 

95 ปรบัตวัดขีึ้นจากแรงหนุน

ของอุปสงคท์ีด่ปีระกอบกบั

อุปทานทีต่งึตวัมากกวา่ที ่

คาดการณ์ในช่วง Q1/62  ท า

ให ้Product-to-feed Margin 

ปรบัเพิม่ขึ้น  
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2.3 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรตัง้ต้นส ำหรบัผลิตภณัฑส์ำรท ำควำมสะอำด 

ตาราง 7: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑส์ารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
หน่วย: US$/Ton Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

Linear Alkylbenzene (LAB)(1)    1,253     1,212  41        1,331  (78)   1,233   1,309  (76) 
หมายเหตุ (1) ราคา LAB อา้งองิราคา ICIS  

กราฟ 3: ราคาสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 

ราคาสาร LAB ใน Q2/62 ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเล็กน้อยจาก Q1/62 ตาม

ราคาสารตัง้ต้นที่ปรบัตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน ้ ามนัดิบ นอกจากน้ี 

ราคาสาร LAB ใน Q2/62 ยงัได้รบัแรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงฤดูร้อน ประกอบกบัจ านวนโรงผลิตสาร LAB ในภูมิภาคที่

ปิดซ่อมบ ารุงปรบัเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย 

อย่างไรกต็าม ตลาดยงัคงถูกกดดนัจากอุปสงคใ์นอนิเดยีที่ชะลอตวั

ในช่วงการเลอืกตัง้ทัว่ไป (เมษายน - พฤษภาคม) และช่วงเทศกาล

รอมฎอน (พฤษภาคม)  

เมื่อเทียบกบั Q2/61 ราคาสาร LAB ใน Q2/62 ปรบัตวัลดลงตาม

ราคาสารตัง้ต้นที่ลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ โดยเฉพาะราคาสารเบน

ซนี อย่างไรกต็าม ราคาสาร LAB ไมไ่ดล้ดลงไปมากนัก เน่ืองจากปรมิาณการหยุดซ่อมบ ารงุของโรงผลติสาร LAB ในภูมภิาคทีม่ากกว่าในช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา 

  ตาราง 8: ปรมิาณการผลติสาร LAB  

 
Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

อตัราการผลติสาร LAB (1)  (%) 112% 114% (2%)  102% 10%  113% 103% 10% 

ปรมิาณผลติ LAB (พนัตนั) 34 34         -     31           3   67 61           6  

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

ใน Q2/62 บริษทั ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) มีรายได้จากการขาย 4,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124 ล้านบาทจาก 

Q1/62 ตามราคาขายสาร LAB ที่ปรบัตัวเพิ่มขึ้นตามราคาสารตัง้ต้น แม้ว่าปริมาณขายสาร LAB จะลดลง

ประมาณรอ้ยละ 6 จากอุปสงคใ์นอนิเดยีที่อ่อนตวัลงในช่วงไตรมาส 2 ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง

ตามปรมิาณการขาย ส่งผลให้ LABIX ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 26 ล้านบาทมาอยู่ที่ 170 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคาและต้นทุนทางการเงนิ LABIX มผีลขาดทุนสุทธ ิ52 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ86 ล้าน

บาทใน Q1/62 

เมื่อเทยีบกบั Q2/61 LABIX มรีายไดจ้ากการขายลดลง 190 ล้านบาท จากราคาขายสาร LAB ที่ปรบัลดลงตาม

ราคาสารตัง้ต้นโดยเฉพาะสารเบนซีน ประกอบกบัปรมิาณขายสาร LAB ที่ลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ LABIX มี

EBITDA ลดลง 9 ล้านบาท เมื่อรวมก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ8 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี่ยนสุทธ ิ171 ล้านบาทใน Q2/61 และหกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิแล้ว ใน Q2/62 LABIX มี

ผลขาดทุนสทุธ ิ52 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ215 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/62 เทยีบกบั 6M/61 LABIX มรีายไดจ้ากการขาย 8,984 ล้านบาท ลดลง 325  

ลา้นบาท ตามระดบัราคาสาร LAB ที่ปรบัตวัลดลงตามราคาสารตัง้ต้นโดยเฉพาะสารเบนซนี ประกอบกบัอตัรา

ก าไรขัน้ต้นของสาร LAB ที่ลดลง เน่ืองจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากสินค้าคงเหลือต้นงวดที่มีมูลค่าสูง ส่งผล ให ้

ใน Q2/62 LABIX มรีายได้

เพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อนตาม

ราคาขายสาร LAB ทีเ่พิม่ขึ้น

ตามราคาสารตัง้ตน้ ประกอบ

กบัคา่ใช้จา่ยในการขายที ่

ลดลง สง่ผลใหม้ ีEBITDA 

สงูขึ้น และมผีลขาดทุนสทุธิ

ลดลงจากไตรมาสก่อน 

เมือ่เทยีบ 6M/62 กบั 6M/61 

LABIX มผีลขาดทุนสทุธิ

เพิม่ขึ้น สาเหตุหลกัจากอตัรา

ก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลง 
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LABIX มี EBITDA ลดลง 80 ล้านบาทมาอยู่ที่  314 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงิน 

LABIX มผีลขาดทุนสทุธ ิ138 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ62 ลา้นบาทใน 6M/61 

 

2.4 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตน ้ำมนัหล่อลื่นพืน้ฐำน  

ตาราง 9: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนต่างราคาของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 

หน่วย: US$/Ton Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

500SN(1) 700 737 (37)  911 (211)  718 899 (181) 

Bitumen(2) 409 367 42  363 46  388 341 47 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

500SN 287 330 (43)  481 (194)  308 497 (189) 

Bitumen (4) (40) 36  (67) 63  (22) (61) 39 
หมายเหตุ  (1) ราคา 500SN อา้งองิราคา Ex-tank Singapore 

  (2) ราคา Bitumen อา้งองิราคา FOB Singapore 

กราฟ 4: ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (500SN) ราคายางมะตอยและราคาน ้ามนัเตา 
ราค าน ้ า มัน ห ล่ อ ลื่ น พื้ น ฐ าน  500SN แ ล ะส่ วน ต่ า ง ราค า

น ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN กับน ้ ามนัเตา ใน Q2/62 ปรบัตัว

ลดลงเมื่อเทยีบกบั Q1/62 และ Q2/61 เน่ืองจากอุปสงคป์รบัลดลง

ต่อเน่ือง จากสภาพเศรษฐกจิโลกยงัคงซบเซาจากสงครามการค้า

ที่เกิดขึ้นและยงัไม่มขี้อสรุประหว่างจนีและสหรฐัฯ ประกอบกบัมี

โรงผลิตน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 2 และ 3 แห่งใหม่ในจนี ซึ่งมี

ก าลังการผลิต  0.60 ล้ านตันต่อ ปี  อย่ างไรก็ตาม  โรงผลิต

น ้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 1 หลายแห่งในเอเชียปิดซ่อมบ ารุง

ประจ าปี เช่น ในประเทศอนิโดนีเซยี และประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งมกี าลงั

การผลิตรวม 0.44 และ 0.32 ล้านตนัต่อปี ตามล าดบั รวมถึงโรง

ผลิตน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานแห่งหน่ึงในประเทศอินเดยี  ซึ่งมกี าลงั

การผลติ 0.48 ลา้นตนัต่อปีมปัีญหาการผลติ  

ราคายางมะตอยและส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ ามนัเตา ใน Q2/62 ปรบัตวัเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/62 และ Q2/61 เน่ืองจากได้รบัปัจจยั

สนับสนุนจากอุปสงคใ์นภูมภิาคที่ปรบัตวัดขีึน้จากการก่อสรา้งและซ่อมแซมถนนใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนที่จะเขา้สูฤ่ดูฝน รวมถงึการเลอืกตัง้ในประเทศอนิ

โดนิเซยีที่สิน้สุดลงในเดอืนเมษายน 2562 ท าใหม้อีุปสงคใ์นการท าถนนเพิม่ขึน้ นอกจากน้ี ตลาดยงัไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานที่ปรบัลดลงจากการ

ปิดซ่อมบ ารงุของโรงกลัน่ในเอเชยีทีค่อ่นขา้งมากในช่วง Q2/62 สง่ผลใหม้อีุปทานยางมะตอยบางสว่นขาดหายไปจากตลาด 
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ตาราง 10: ผลการด าเนินงาน TLB 

 
Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

อตัราการผลติ Base Oil (1) (%) 85% 89% (4%)  89% (4%)  87% 89% (2%) 

ปรมิาณผลติ Base Oil (พนัตนั) 57 59 (2)  59 (2)  115 118 (3) 

Product-to-feed Margin (2)  (US$/Ton) 94 59 35  97 (3)  77 101 (24) 

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

    (2) ค านวณก าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q2/62 เทียบกบั Q1/62 บรษิทั ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) มอีตัราการผลิต Base oil อยู่ที่ 85% 

โดยมรีายไดจ้ากการขาย 4,827 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 123 ล้านบาท จากระดบัราคาผลติภณัฑ์เฉลี่ยที่ปรบัเพิม่ขึ้น 

นอกจากน้ี ส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัเพิ่มขึ้น  เน่ืองจากอุปสงค์ในภูมิภาคสูงขึ้นจากการ

ก่อสรา้งและซ่อมแซมถนนใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนฤดูฝน อีกทัง้อุปทานยงัปรบัลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงของผู้ผลิต

หลายแห่งในเอเชีย ส่งผลให้มี Product-to-feed Margin 94 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิ่มขึ้น 35 เหรยีญสหรฐัฯ 

ต่อตันจากไตรมาสก่อน  และมี EBITDA 436 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 340 ล้านบาท เมื่อหักค่าเสื่อมราคาและ

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ TLB มกี าไรสทุธ ิ322 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 266 ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบกบั Q2/61 TLB มอีตัราการผลติลดลง 4% และมรีายไดจ้ากการขายลดลง 199 ล้านบาท จากทัง้ราคา

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานและปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑร์วมปรบัตวัลดลง อกีทัง้ ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่น

พืน้ฐานกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลงถงึ 194 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เน่ืองจากตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานไดร้บัแรง

กดดนัจากอุปทานของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 และ 3 ที่เพิม่สูงขึน้ อย่างไรกต็ามส่วนต่างราคายางมะตอย

เทียบกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Product-to-feed Margin ลดลง 3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ท าให้ม ี

EBITDA และ ก าไรสทุธลิดลง 27 ลา้นบาท และ 38 ลา้นบาท ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/62 เทียบกบั 6M/61 TLB มรีายไดจ้ากการขาย 9,531 ล้านบาท ลดลง 480

ล้านบาท สาเหตุหลักจากทัง้ราคาขายผลิตภัณฑ์และปริมาณการขายรวมที่ปรบัตัวลดลง  อีกทัง้ TLB ม ี

Product-to-feed Margin 77 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลง 24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  จากส่วนต่างราคา

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน กบัน ้ ามนัเตาอ่อนตวัลง เน่ืองจากอุปทานน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจากโรงผลิต

น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 และ 3 แห่งใหม่ อย่างไรกต็าม สว่นต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัดขีึน้ 

จากอุปสงค์การท าถนนสูงขึ้นอนัเน่ืองมาจากมีการเลือกตัง้ในประเทศอินโดนีเซียในช่วง Q2/62 และอุปทาน

ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงกลัน่น ้ามนัหลายแห่งในเอเชีย ส่งผลให้ในภาพรวม TLB ม ีEBITDA 533 

ลา้นบาท ลดลง 484 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ท าให ้TLB มกี าไรสุทธ ิ378 ล้าน

บาท ลดลง 398 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

ใน Q2/62 เทยีบกบั Q1/62 

TLB มรีายไดจ้ากการขาย

เพิม่ขึ้นและม ีProduct-to-

feed Margin เพิม่ขึ้น จาก

สว่นต่างราคายางมะตอยกบั

น ้ามนัเตาเพิม่ขึ้น สง่ผลใหม้ ี

EBITDA และก าไรสทุธิ

เพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน 

ส าหรบังวด 6M/62 เทยีบกบั

6M/61 TLB ม ีผลการ

ด าเนินงานลดลง จากทัง้

ปรมิาณจ าหน่ายและส่วนต่าง

ราคาน ้ ามนัหล่อลืน่พื้นฐาน

กบัน ้ามนัเตาปรบัลดลง 
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2.5 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตไฟฟ้ำ 

ตาราง 11: ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าจ าหน่ายของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า  

TP + TOP SPP (1) Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

ปรมิาณไฟฟ้าจ าหน่าย  (GWh) 634 606 28  643 (9)  1,240 1,265 (25) 

ปรมิาณไอน ้าจ าหน่าย (kton)  1,012 1,043 (31)  1,087 (75)  2,055 2,128 (73) 

หมายเหตุ (1) ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้า 100%  

ใน Q2/62 เมื่อเทียบกบั Q1/62 บรษิทั ไทยออยล์เพาเวอร ์จ ากดั (TP) มรีายได้จากการขาย 1,088 ล้านบาท 

ลดลง 83 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าทีล่ดลง จากการหยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ของลูกคา้กลุ่มไทย

ออยล์ ส่งผลให ้TP ม ีEBITDA 160 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิ

ได้ ส่งผลให้ TP มกี าไรสุทธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอรซ์ินเนอรย์ี ่จ ากดั 

(มหาชน) (GPSC)) 62 ลา้นบาท ลดลง 59 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน ส าหรบับรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (TOP 

SPP) มีรายได้จากการขาย 1,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท ตามปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าที่

เพิม่ขึน้ จากการกลบัมาด าเนินงานตามปกตภิายหลงัการหยดุซ่อมบ ารงุตามแผนในไตรมาสก่อน สง่ผลให ้TOP 

SPP ม ีEBITDA 478 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 101 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่าย

ภาษเีงนิได้แล้ว TOP SPP มกี าไรสุทธ ิ263 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 99 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์ยงัรบัรู้

สว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC เฉพาะส่วนของกลุ่มบรษิทั 263 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 34 ล้านบาท จากไตร

มาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q2/62 กบั Q2/61 TP มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 16 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากราคาขายเฉลี่ยของ

ไฟฟ้าและไอน ้าเพิม่ขึน้ตามราคาก๊าซธรรมชาต ิแมว้า่ปรมิาณจ าหน่ายจะลดลงตามการหยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ของ

ลูกค้ากลุ่มไทยออยล์ แต่จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลกัปรบัตวัสูงขึ้น ส่งผลให้  TP มี EBITDA 

ลดลง 38 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TP มีก าไรสุทธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่งก าไร

จากการลงทุนใน GPSC) ลดลง 28 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบั TOP SPP มรีายได้จาก

การขายเพิม่ขึน้ 73 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากราคาขายเฉลีย่ของไฟฟ้าและไอน ้าเพิม่ขึน้ตามราคาก๊าซธรรมชาต ิ

แต่จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลกัและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่ เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ TOP SPP ม ี

EBITDA ลดลง 2 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TOP SPP มี

ก าไรสทุธลิดลง 23 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/62 เทยีบกบั 6M/61 TP มรีายไดจ้ากการขาย 2,258 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 195 

ล้านบาท จากราคาขายเฉลี่ยของไฟฟ้าและไอน ้าเพิม่ขึน้ตามราคาก๊าซธรรมชาต ิและปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่

เพิม่ขึ้น แต่จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลกัปรบัตวัสูงขึ้น ส่งผลให้ TP ม ีEBITDA 358 ล้านบาท 

ลดลง 11 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TP มกี าไรสุทธ ิ(โดย

ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) 183 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบั 

TOP SPP มรีายไดจ้ากการขาย 3,681 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 164 ล้านบาท จากราคาขายเฉลีย่ของไฟฟ้าและไอน ้า

เพิม่ขึน้ตามราคาก๊าซธรรมชาต ิแมว้่าปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าจะลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารงุตามแผน

ใน Q1/62 แต่จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลกัและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่เพิ่มขึ้น  ส่งผลให ้

TOP SPP มี EBITDA 854 ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาท เมื่อหักค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและ

คา่ใช้จา่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ TOP SPP มกี าไรสทุธ ิ427 ล้านบาท ลดลง 158 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน  

ใน Q2/62 TP มรีายไดจ้าก

การขายลดลงตามปรมิาณ

จ าหน่ายทีล่ดลงเนือ่งจาก

ลูกคา้กลุ่มไทยออยลห์ยดุ

ซ่อมบ ารงุใหญ่ ท าให ้TP มี

ผลการด าเนินงานลดลง

ส าหรบั TOP SPP มรีายได้

จากการขายเพิม่ขึ้นตาม

ปรมิาณจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึ้น 

จากการกลบัมาด าเนินงาน

ตามปกตภิายหลงัการหยุด

ซ่อมบ ารงุตามแผนในไตร

มาสก่อน ท าให ้TOP SPP มี

ก าไรสทุธเิพิม่ขึ้น  

ส าหรบั 6M/62 เทยีบกบั 

6M/61 TP และ TOP SPP มี

รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึ้น

ตามราคาขายเฉลีย่ไฟฟ้าและ

ไอน ้าทีเ่พิม่ขึ้น แต่จากตน้ทุน

ก๊าซธรรมชาตทิีเ่ป็นตน้ทุน

หลกัปรบัตวัสงูขึ้น ท าให ้TP 

และ TOP SPP มกี าไรสทุธิ

ลดลง  
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2.6 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยสำรท ำละลำย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานของไทยออยล ์โซลเวน้ท ์

 
Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

อตัราการผลติสารท าละลาย(1) (%) 110% 123% (13%)  114% (4%)  117% 116% 1% 

ปรมิาณผลติสารท าละลาย(1) (พนัตนั) 39 44 (5)  40 (1)  82 82 - 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลาย (พนัตนั) 85 90 (5)  88 (3)  174 169 5 

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

ใน Q2/62 เทยีบกบั Q1/62 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลติสาร

ท าละลายอยู่ที่ 110% ลดลง 13% และมปีรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายลดลงประมาณ 5,000 ตนัจาก Q1/62 

สาเหตุหลกัมาจากทศิทางราคาน ้ามนัที่อ่อนตวัลงในไตรมาสส่งผลใหผู้ซ้ื้อชะลอการซือ้สนิคา้ สง่ผลใหก้ลุ่มธุรกจิ

มรีายได้จากการขาย 2,175 ล้านบาท ลดลง 84 ล้านบาท ขณะที่ม ีEBITDA 87 ล้านบาท ลดลง 62 ล้านบาท

จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากใน Q1/62 มกีารกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชีของสนิค้าคงเหลือให้เท่ากบั

มูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั 21 ล้านบาท อีกทัง้กลุ่มธุรกิจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาทจากการรบัรู้ประมาณการ

หน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ นอกจากน้ี ใน Q2/62 กลุ่ม

ธรุกจิมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ13 ล้านบาท เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา 50 ลา้นบาท ต้นทุนทางการเงนิ 

22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5 ล้านบาท และส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 2 ล้านบาทแล้ว ท าให้ใน 

Q2/62 กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มีผลขาดทุนสุทธ ิ4 ล้านบาท เทยีบกบัผลก าไรสุทธ ิ44 ล้านบาทในไตร

มาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q2/62 กบั Q2/61 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลิต

สารท าละลายลดลง 4% และมปีรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายลดลงประมาณ 3,000 ตนั สาเหตุหลกัมาจากความ

ตอ้งการซื้อสนิคา้ทีช่ะลอตวัลงตามทศิทางราคาน ้ามนัทีอ่่อนตวัลงในไตรมาส อกีทัง้อุปทานของสารท าละลายที่

มีอยู่ในระดบัสูงในตลาด ประกอบกับราคาจ าหน่ายสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยได้ปรบัตัวลดลงตามราคา

น ้ามนัดบิ ท าใหก้ลุ่มธุรกจิมรีายได้จากการขายลดลง 349 ล้านบาท และจากการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้ท าให้กลุ่ม

ธุรกิจมีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจมี EBITDA ลดลง 61 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจมีผล

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิลดลง 2 ล้านบาทจาก Q2/61 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมแล้ว ส่งผลให้ใน Q2/62 กลุ่มธุรกิจไทยออยล์ โซล

เวน้ทม์ผีลขาดทุนสทุธ ิ4 ลา้นบาท เทยีบกบัผลก าไรสทุธ ิ83 ลา้นบาทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/62 เมื่อเทยีบกบั 6M/61 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์

โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลติสารละลาย 117% โดยมปีรมิาณจ าหน่ายของกลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์เพิม่ขึ้น

ประมาณ 5,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาจ าหน่ายสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัลดลงตามราคาเฉลี่ย

น ้ามนัดบิที่อ่อนตวัลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหม้รีายไดจ้ากการขาย 4,435 ลา้นบาท ลดลง 356 ลา้น

บาท นอกจากน้ี ใน 6M/62 กลุ่มธุรกิจมีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลง เน่ืองจากอุปทานสารท าละลายในบางกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัใน 6M/61 ท าให้กลุ่มธุรกิจมี EBITDA 237 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท ทัง้น้ี 

ใน 6M/62 กลุ่มธุรกิจมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 27 ล้านบาท  เทียบกับผลก าไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนสุทธ ิ14 ล้านบาทใน 6M/61 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว 

กลุ่มธรุกจิไทยออยล์ โซลเวน้ทม์กี าไรสทุธ ิ41 ลา้นบาท ลดลง 80 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน 

ใน Q2/62 เทยีบกบั Q1/62 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท า

ละลายลดลง เนือ่งจากอุป

สงคท์ีช่ะลอตวัจากทศิทาง

ราคาน ้ ามนัทีอ่่อนตวัลงใน

ไตรมาส สง่ผลใหร้ายไดจ้าก

การขายของกลุ่มธุรกจิลดลง 

อกีทัง้ อตัราก าไรขัน้ตน้ปรบั

ลดลงท าให ้EBITDA ลดลง 

และมผีลขาดทุนสทุธเิทยีบ

กบัก าไรสทุธใินไตรมาสก่อน 

ส าหรบั 6M/62 เทยีบกบั 

6M/61 ราคาจ าหน่ายสารท า

ละลายเฉลีย่ต่อหน่วยและ

อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง 

เนือ่งจากราคาน ้ามนัดบิ

ปรบัตวัลดลงและอุปทานที ่

เพิม่ขึ้น สง่ผลใหร้ายไดจ้าก

การขายและ EBITDA ปรบั

ลดลง สง่ผลใหก้ลุ่มธุรกจิมี

ก าไรสทุธลิดลงจากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน 
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2.7 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจขนส่งน ้ำมนัดิบ น ้ำมนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทำงเรือ ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนกำรบริหำร

จดักำรเรอื และเดินเรอืรบัส่งลูกเรอื และ/หรอื ขนส่งสมัภำระ 

ตาราง 13: อตัราการใชเ้รอื 

 
Q2/62 Q1/62 +/(-)  Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

อตัราการใชเ้รอื: TM (%) (1) 85% 95% (10%)  97% (12%)  90% 96% (6%) 

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

อตัราการใชเ้รอื: TMS (%) 60% 51%(2) 9%  67% (7%)  56% 60% (4%) 

หมายเหตุ     (1) ตัง้แต่ปี 2562 TM มจี านวนเรอืประจ าการทัง้สิน้ 5 ล า รวมเรอืภไูบนดัดา 1 ซึง่เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 เป็นตน้มา 

 (2) ปรบัปรุงอตัราการใชเ้รอืยอ้นหลงั 

ใน Q2/62 เทยีบกบั Q1/62 บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั (TM) มรีายไดจ้ากการให้บรกิาร ซึ่งรวมรายได้จาก 

TMS (TM ถือหุ้นรอ้ยละ 100) (3) 156 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากเรอืบางล าจาก

กองเรอืของ TM มกีารเขา้อู่แห้ง จงึท าใหอ้ตัราการใช้เรอืลดลง ประกอบกบัเริม่รบัรูป้ระมาณการค่าใช้จ่ายตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหมส่ง่ผลให ้TM ม ีEBITDA 10 ลา้นบาท ลดลง 27 ล้านบาทจากไตรมาส

ก่อน ทัง้น้ี ใน Q2/62 TM รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) 

12 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1 ล้านบาท และมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL), TOP-

NTL Shipping Trust, บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากัด (TOP Nautical Star) และ บรษิัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ 

แมนเนจเมนท์ จ ากดั (TIM) รวม 21 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกดิจากก าไรทางบญัชทีี่ยงัไม่

เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ทัง้น้ี TMS รบัรู้ขาดทุนจากสินทรพัย์ไม่

หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขาย 44 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว 

TM รบัรูผ้ลขาดทุนสทุธ ิ70 ลา้นบาท เทยีบกบัใน Q1/62 ทีม่ผีลขาดทุนสทุธ ิ2 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบ Q2/62 กบั Q2/61 TM มรีายได้จากการให้บรกิารลดลง 3 ล้านบาท สาเหตุจากอตัราการใช้กองเรอื

ของ TM ปรบัตวัลดลง ประกอบกบัต้นทุนการให้บรกิารรวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของเรอืที่เพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้มี EBITDA ลดลง 12 ล้านบาทจาก Q2/61 ทัง้น้ี TM มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NYK 

ลดลง 5 ล้านบาท และTM รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NTL TOP-NTL Shipping Trust TOP-

Nautical Star และ TIM รวมเพิม่ขึ้น 18 ล้านบาท อย่างไรก็ตามใน Q2/62 TMS รบัรูข้าดทุนจากสนิทรพัย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TM มีผล

ขาดทุนสทุธ ิ70 ลา้นบาทเทยีบกบัผลก าไรสทุธ ิ6 ลา้นบาทของช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/62 เทียบกบั 6M/61 TM มรีายได้จากการให้บรกิาร 326 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 

13 ล้านบาท สาเหตุจาก TM มกีารจดัซื้อเรอืเพิม่ขึ้นจ านวน 1 ล า ซึ่งเริม่ให้บรกิารตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562  

อย่างไรก็ตาม จากต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของเรือที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้  TM ม ี

EBITDA ลดลง 5 ล้านบาท มาอยู่ที่ 47 ล้านบาท ทัง้น้ี TM มสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NYK ลดลง 

12 ล้านบาท ในขณะที่มสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NTL, TOP-NTL Shipping Trust, TOP-Nautical 

Star และ TIM รวมเพิม่ขึน้ 11 ล้านบาท ประกอบกบัใน Q2/62 TMS รบัรูข้าดทุนจากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที่

ถอืไว้เพื่อขาย เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TM มผีลขาดทุนสุทธ ิ72 

ลา้นบาท เทยีบกบัผลก าไรสทุธ ิ23 ลา้นบาทของช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

หมายเหตุ  (3) บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จ ากดั เขา้ซื้อหุ้นบรษิทั ท๊อป มารไีทม์ เซอร์วสิ จ ากดั (TMS) โดยแบ่งเป็น การซือ้หุ้นสามญั TMS ร้อย

ละ 45 ของทุนจดทะเบียนในราคา 1 บาท และช าระคนืเงนิกูย้มื 81 ลา้นบาท ที ่TMS กูย้มืจากผูข้าย ทัง้นี้รายการดงักล่าวด าเนินการแลว้เสรจ็ใน

วนัที ่21 มถุินายน 2561 

ใน Q2/62 TM มรีายไดล้ดลง

จาก Q1/62 สาเหตุหลกัจาก

อตัราการใชเ้รอืทีป่รบัลดลง 

ประกอบกบัต้นทุนการ

ใหบ้รกิารรวมทัง้คา่ใชจ้า่ยใน

การด าเนินงานของเรอืและ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารที ่

เพิม่ขึ้น อกีทัง้ TMS รบัรู้

ขาดทุนจากสนิทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย ท า

ให ้TM มผีลขาดทุนสทุธิ

เพิม่ขึ้น 

เมือ่เทยีบ 6M/62 กบั 6M/61 

TM มรีายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเพิม่ขึ้น อยา่งไรก็

ตาม จากตน้ทุนการใหบ้รกิาร

และคา่ใช้จา่ยในการ

ด าเนินงานทีเ่พิม่ขึ้น 

ประกอบกบั TMS รบัรู้

ขาดทุนจากสนิทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย ท า

ให ้TM มผีลขาดทุนสทุธิ

เพิม่ขึ้น  
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2.8 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจเอทำนอล 
ตาราง 14: อตัราก าลงัการผลติของ TET 

 

Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-)  6M/62 6M/61 +/(-) 

อตัราการผลติเอทานอล 
      

    

- ทรพัยท์พิย ์ 106% 97% 9%  73% 33%  101% 80% 21% 

- อุบล ไบโอ เอทานอล 56% 97% (41%)  65% (9%)  76% 87% (11%) 

 

ใน Q2/62 TET รบัรูร้ายไดจ้ากบรษิทั ทรพัย์ทพิย ์จ ากดั (TET ถอืหุ้นรอ้ยละ 50) ซึ่งมรีายได้จากการขาย 362 

ลา้นบาท ลดลง 15 ลา้นบาทจาก Q1/62 สาเหตุหลกัจากราคาจ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตวัลดลง อย่างไรกต็าม 

TET มอีตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ เน่ืองมาจากตน้ทุนวตัถุดบิทีป่รบัตวัลดลงจากราคามนัส าปะหลงัที่ปรบัตวัลดลง

จากไตรมาสก่อน ท าให้ TET มี EBITDA 39 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาทจาก Q1/62 นอกจากน้ี ใน Q2/62 

TET มสี่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 15 ล้านบาท 

เทียบกบัส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทัดงักล่าวจ านวน 18 ล้านบาทใน Q1/62 เน่ืองมาจากราคาและ

ปรมิาณจ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตวัลดลง รวมไปถึงการปิดซ่อมบ ารุงโรงงาน ส่งผลให้ใน Q2/62 TET มีผล

ขาดทุนสทุธ ิ17 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัผลก าไรสทุธจิ านวน 16 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบกบั Q2/61 TET รบัรู้รายได้จาก บรษิัท ทรพัย์ทิพย์ จ ากดั ลดลง 17 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจาก

ราคาและปรมิาณจ าหน่ายเอทานอลที่ลดลง อย่างไรก็ตาม TET มอีตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากค่า

ซ่อมบ ารุงที่ลดลง จากการไม่มปิีดซ่อมบ ารุงโรงงานเมื่อเทียบกบั Q2/61 ท าให้ TET ม ีEBITDA 16 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท นอกจากน้ีใน Q2/62 TET รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทั อุบล ไบโอ เอ

ทานอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 15 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัขาดทุนจ านวน 7 ลา้นบาท ในช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปีก่อน โดยในภาพรวม TET มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 17 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ19 ล้านบาทใน 

Q2/61  

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/62 TET รบัรูร้ายไดจ้ากการขายรวม 739 ล้านบาท และม ีEBITDA 77 ล้าน

บาทลดลงจ านวน 5 และ 6 ลา้นบาทตามล าดบัจาก 6M/61 เน่ืองจากราคาจ าหน่ายเอทานอลเฉลีย่ต่อหน่วยและ

ปรมิาณจ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตวัลดลงซึ่งได้รบัแรงกดดนัจากผู้ผลิตเอทานอลจากกากน ้าตาลซึ่งมตี้นทุน

วตัถุดบิทีต่ ่ากวา่ นอกจากน้ี TET มสีว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 

จ านวน 3 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาทจาก 6M/61 ท าให้ในภาพรวม TET มขีาดทุนสุทธ ิ1 ล้านบาทเมื่อเทียบ

กบัผลก าไรสทุธจิ านวน 7 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

ใน Q2/62 TET รบัรูร้ายได้

จากการขายลดลงจาก Q1/62 

อยา่งไรกต็าม TET ม ี

EBITDA เพิม่ขึ้น จากตน้ทุน

วตัถุดบิทีป่รบัตวัต า่ลง โดย

TET มสีว่นแบ่งขาดทุนจาก

การลงทุนในบรษิทัร่วม สง่ผล

ท าให ้TET มผีลขาดทุนสทุธิ

จ านวน 17 ลา้นบาท เมือ่

เทยีบกบัผลก าไรสทุธจิาก

ไตรมาสก่อน  

ส าหรบังวด 6M/62 TET มผีล

ขาดทุนสทุธ ิ1 ลา้นบาท เมือ่

เทยีบกบัผลก าไรสทุธ ิ7 ลา้น

บาทใน 6M/61 สาเหตุหลกั

มาจาก ราคาเอทานอลเฉลีย่

ต่อหน่วยและปรมิาณ

จ าหน่ายเอทานอลทีป่รบัตวั

ลดลง 
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3. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของกลุ่มไทยออยล ์

3.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของกลุ่มไทยออยล ์ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

ตาราง 15: งบแสดงฐานะการเงนิอย่างย่อ (งบการเงนิรวม) 

(ล้ำนบำท) ณ 30 มิถนุำยน 2562 ณ 31 ธนัวำคม 2561 +/(-) +/(-) % 

สินทรพัย ์     

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว(1) 94,178  107,262  (13,084) (12.2%) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 52,769  57,481  (4,712) (8.2%) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 109,506  103,869  5,637  5.4% 

รวมสินทรพัย ์ 256,453  268,613  (12,160) (4.5%) 

หน้ีสิน     

หนี้สนิหมนุเวยีน 28,584  33,471  (4,887) (14.6%) 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 97,740  104,668  (6,928) (6.6%) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 4,975  4,001  974  24.3% 

รวมหน้ีสิน 131,299  142,141  (10,842) (7.6%) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     

ส่วนของบรษิทัใหญ่ 121,153  121,712  (559) (0.5%) 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 4,001  4,760  (759) (15.9%) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 125,154  126,472  (1,318) (1.0%) 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 256,453  268,613  (12,160) (4.5%) 

หมายเหตุ (1) รวมเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 320 ลา้นบาท และ 300 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 กลุ่มไทยออยล์มสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น 256,453 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 12,160 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 4.5 สาเหตุหลกัจาก 

- เงนิสด รายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 13,084 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการช าระคนืหุ้นกู้สกุลเงนิบาทตาม

ก าหนดช าระ การจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ การจา่ยเงนิปันผล และการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงาน 

- สินทรพัย์หมุนเวียนอื่นลดลง 4,712 ล้านบาท สาเหตุหลักจากลูกหน้ีการค้าลดลง 5,654 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลง 

อย่างไรก็ตาม สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,919 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดิบที่ปรบัตวัสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงเหลือลดลง 

เน่ืองจากการหยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผนตัง้แต่กลางเดอืนมถิุนายน 2562 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิ่มขึ้น 5,637 ล้านบาท เน่ืองจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธ ิ9,062 ล้านบาท จากการลงทุนใน

โครงการต่างๆ ตามแผนงาน ในขณะที่เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 3,583 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการ

เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัรว่ม  

หน้ีสนิรวม 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 กลุ่มไทยออยล์มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 131,299  ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 10,842 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 7.6 สาเหตุหลกัจาก 
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- หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 4,887 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเจ้าหน้ีการค้าลดลง 4,578 ล้านบาท สาเหตุหลักจากปริมาณการสัง่ซื้อ

น ้ามนัดบิทีล่ดลงตามการหยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผนตัง้แต่กลางเดอืนมถิุนายน 2562 

- เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) ลดลง 6,928 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก 

:  โรงกลัน่ไทยออยล์จา่ยช าระคนืหุน้กู้สกุลเงนิบาทตามก าหนดช าระ จ านวน 3,000 ล้านบาท ในเดอืนมนีาคม 2562 ประกอบกบัหุน้

กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ ลดลง 648 ลา้นบาท เน่ืองจากคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้จากสิน้ปี 2561 

:  หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ ของ TTC ลดลง 2,703 ลา้นบาท เน่ืองจากคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้จากสิน้ปี 2561 

:  LABIX (ถอืหุน้ทางออ้มผา่น TPX) จา่ยช าระคนืเงนิกูส้กุลเงนิบาทตามก าหนดช าระจ านวน 268 ลา้นบาท 

:  TOP SPP จา่ยช าระคนืเงนิกูส้กุลเงนิบาทตามก าหนดช าระจ านวน 139 ลา้นบาท 

ตาราง 16: หนี้เงนิกูร้ะยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์

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

หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ(1) 11,861 - - - - - 49,354 61,216 

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

เงนิกูส้กุลเงนิบาท - 5,322 8,070 696 1,534 60 - 15,681 

เงนิกูส้กุลเงนิอื่นๆ(1) - - - 343 - - - 343 

รวม ณ 30 มิถนุำยน 2562 32,361 5,322 8,070 1,039 1,534 60 49,354 97,740 

รวม ณ 31 ธนัวาคม 2561 36,009 5,590 8,209 1,123 1,609 72 52,057 104,668 

เพ่ิม / (ลด) (3,648) (268) (139) (84) (75) (12) (2,703) (6,928) 
หมายเหตุ (1) รวมก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหนี้สนิสกุลเงนิต่างประเทศ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 กลุ่มไทยออยล์มสี่วนของผูถ้ือหุน้รวมทัง้สิน้ 125,154  ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,318  

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.0 มาจากผลก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6M/62 จ านวน 5,017 ล้านบาท หกัดว้ยเงนิปันผลจ่าย 

ของกลุ่มไทยออยลร์วม 2,513 ลา้นบาท และสว่นแบ่งขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัร่วม 3,823 ลา้นบาท 

3.2 งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 กลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 57,338 ลา้นบาท และมเีงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการ

เบิกใช้จ านวน 320 ล้านบาท โดยโรงกลัน่ไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดจ านวน 54,336 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์และ

โรงกลัน่ไทยออยลย์งัมเีงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 36,520 ลา้นบาท และ 36,520 ลา้นบาท ตามล าดบั รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงัน้ี 

ตาราง 17: งบกระแสเงนิสดอย่างย่อ 

(ล้ำนบำท) งบกำรเงินรวม งบเฉพำะกิจกำร 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 8,647 5,404 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 26,266 29,279 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (9,097) (8,012) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 25,816 26,672 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น (2,219) (2,204) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 33,741(1)  29,868  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 57,338(1) 54,336 

หมายเหตุ (1) ไม่รวมเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 320 ลา้นบาท และ 300 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 8,647 ล้านบาท โดยมาจากก าไรสุทธสิ าหรบังวด 6M/62 และมกีระแสเงนิสด

ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 26,266 ล้านบาท โดยเป็นการขายเงนิลงทุนระยะสัน้สุทธ ิ36,259 ล้านบาท ในขณะที่มกีารซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

จ านวน 10,377 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของโรงกลัน่ไทยออยล์จ านวน 9,129 ล้านบาท โดยมโีครงการหลกั เช่น โครงการกลุ่มอาคารโรงกลัน่  

ศรรีาชา โครงการก่อสรา้งถงัน ้ามนัดบิเพื่อความมัน่คงด้านการกลัน่ โครงการขยายท่าเรอืหมายเลข 7 และหมายเลข 8 รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั

โครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัมกีารลงทุนของบรษิทัในกลุ่มอีก 1,248 ล้านบาท เช่น การซื้อสารดูดซบั  

เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการซ่อมบ ารงุตามวาระของหน่วยอะโรเมตกิสใ์นช่วงกลางเดอืนมถิุนายนถงึปลายเดอืนกรกฎาคม 2562 เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 9,097 ล้านบาท สาเหตุหลกัการจ่ายช าระคนืหุน้กู้ 3,000 ล้านบาท 

จา่ยเงนิปันผล 2,513 ลา้นบาท และจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ 2,482 ลา้นบาท 

จากรายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมขา้งตน้ ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ25,816 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์มีผลขาดทุนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 2,219 ล้านบาท ดงันัน้ ณ 

วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 กลุ่มไทยออยล์จงึมเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จ านวน 57,338 ล้านบาท เมื่อรวมเงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัใน

การเบกิใช้ และเงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 320 ล้านบาท และ 36,520 ล้านบาท ตามล าดบัแล้ว กลุ่มไทยออยลม์เีงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและ

เงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 94,178 ลา้นบาท 
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3.3 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

ตาราง 18: อตัราสว่นทางการเงนิส าหรบั Q2/62 (งบการเงนิรวม) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-) 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%) 2% 8% (6%)  10% (8%) 

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%) 2% 8% (6%)  10% (8%) 

อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 1% 5% (4%)  5% (4%) 

 

   

 

  

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 4.9 4.4 0.5  3.7 1.2 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 3.8 3.3 0.5  2.6 1.2 

 
   

 
  

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน Q2/62 Q1/62 +/(-) 
 

Q2/61 +/(-) 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)           1.0            1.1  (0.1)            0.9  0.1 

อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) - - -  - - 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)           0.8            0.8  -            0.6  0.2 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 1.7 5.7 (4.0)  7.4 (5.7) 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%) 44% 43% 1%  36% 8% 
 

กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%)   = EBITDA / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (%)    =   ก าไรขัน้ตน้ / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(%)    =   ก าไรส าหรบังวด / รายไดร้วม 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)    =  สนิทรพัยห์มนุเวยีน / หน้ีสนิหมุนเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า)   =  (เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด + เงนิลงทุนชัว่คราว+ ลูกหน้ี  

                       การคา้) / หน้ีสนิหมนุเวยีน 

อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  = หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  =   หน้ีสนิสทุธ ิ/ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)   = หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / สว่นของผูถ้อืหุ้น 

หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว     = เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ + หุน้กู ้(รวมส่วนทีถ่งึ  

       ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า)    =  EBITDA / ตน้ทุนทางการเงนิ(1) 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%)  =  หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / เงนิทุนระยะยาว 

เงนิทุนระยะยาว     =   หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว + สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิสทุธ ิ     = หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ – เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

           – เงนิลงทุนชัว่คราว 

 

 
หมายเหตุ (1) รวมตน้ทุนทางการเงนิที ่บรษิทั ไทยออยล์ ศนูยบ์รหิารเงนิ จ ากดั จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้กู้ 
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4. แนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมในไตรมำสท่ี 3 และไตรมำสท่ี 4 ปี 2562 

ภำวะตลำดน ้ำมนัดิบและผลิตภณัฑ ์

ตลาดน ้ามนัดบิเฉลี่ยใน Q3/62 คาดว่าจะต ่ากว่า Q2/62 หลงัไดร้บัผลกระทบจากผลของสงครามการค้าระหว่างจนีและสหรฐัฯ ที่ยดืเยื้อ ส่งผลให้

เศรษฐกจิโลกเตบิโตชะลอตวัลง โดยตวัเลขเศรษฐกจิจนีใน Q2/62 ขยายตวั รอ้ยละ 6.2 นับเป็นการเตบิโตต ่าสุดในรอบ 27 ปี ท าใหค้วามต้องการ

ใชน้ ้ามนัเริม่มแีนวโน้มเตบิโตชา้ลงเช่นกนั นอกจากน้ี อุปทานน ้ามนัดบิจากสหรฐัฯ ที่ปรบัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง เป็นอกีปัจจยัทีก่ดดนัตลาด อยา่งไร

กต็าม ตลาดยงัไดร้บัแรงหนุนจากกลุ่มโอเปกและประเทศพนัธมติรทีต่กลงขยายระยะเวลาปรบัลดก าลงัการผลติน ้ามนัดบิ 1.2 ล้านบารเ์รลต่อวนั ถงึ

เดอืนมนีาคม 2563 ประกอบกบัมาตรการคว ่าบาตรของสหรฐัฯ ต่อประเทศอหิร่านและเวเนซุเอลาส่งผลใหก้ารส่งออกน ้ามนัดบิของทัง้ 2 ประเทศ

ปรบัตวัลดลง   

ในช่วง Q4/62 คาดวา่ราคาน ้ามนัดบิมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ ตามความต้องการใชน้ ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัตวัดขีึน้ในช่วงฤดูหนาว ประกอบกบัอุปทาน

น ้ามนัดบิจากกลุ่มโอเปกมแีนวโน้มปรบัลดลงจากการปรบัลดก าลงัการผลติต่อเน่ืองเพื่อรกัษาสมดลุของอุปทานน ้ามันดบิในตลาดโลก อยา่งไรกต็าม 

ราคาน ้ามนัดบิยงัถูกกดดนัจากก าลงัการผลติน ้ามนัดบิในสหรฐัฯ ที่ปรบัตวัสูงขึ้น โดยส านักงานสารสนเทศด้านพลงังานสหรฐัฯ (EIA) คาดการณ์

ก าลงัการผลิตน ้ามนัดบิในสหรฐัฯ Q4/62 อยู่ที่ระดบั 12.9 ล้านบาร์เรลต่อวนั ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก Q3/62 ที่ระดบั 12.6 ล้านบาร์เรลต่อวนั นอกจากน้ี 

อุปทานในตลาดอาจเพิม่สูงขึน้จากการเปิดด าเนินการของท่อขนส่งน ้ามนัในสหรฐัฯ จากแหล่ง Permian ซี่งเป็นแหล่งผลติน ้ามนัจากชัน้หนิดนิดาน 

(shale oil) ทีส่ าคญัของสหรฐัฯ (แหล่งทีม่า: IEA Oil Monthly Report และ EIA Short-term Energy Outlook เดอืนกรกฎาคม 2562)  

ธรุกจิการกลัน่ในช่วง Q3/62 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้จาก Q2/62 เน่ืองจากส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัน ้ามนัดบิมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้ จากแรง

หนุนของการปิดด าเนินการถาวรของโรงกลัน่ในฟิลาเดลเฟีย ซึ่งมกี าลงัการผลิตน ้ามนัเบนซินประมาณ  0.15 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ส่งผลให้อุปทาน

ปรบัลดลง ประกอบกบัอุปสงคค์าดว่าจะทรงตวัในระดบัสูงในช่วงฤดูกาลขบัขีใ่นสหรฐัฯ นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/

น ้ ามนัก๊าดกับน ้ ามนัดิบมีแนวโน้มปรบัตัวเพิ่มขึ้น หลงัปริมาณฝนในอินเดียในปีน้ีต ่ ากว่าปริมาณฝนในฤดูมร สุมทัว่ไป ส่งผลให้อุปสงค์ภาค

เกษตรกรรมในอินเดยีไม่ปรบัลดลงมากนัก ประกอบกบัปรมิาณน ้ามนัดีเซลและน ้ามนัอากาศยานมีแนวโน้มปรบัตวัลดลง เน่ืองจากโรงกลัน่ใน

ภูมภิาคเอเชยีลดก าลงัการผลติ หลงัเผชญิภาวะคา่การกลัน่ต ่าในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดบิ ถงึแมว้า่ส่วน

ต่างราคาดงักล่าวจะปรบัตวัสูงขึ้นในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 จากความต้องการใช้น ้ามนัเตาที่สูงขึ้นช่วงหน้าร้อนในภูมภิาคตะวนัออกกลางเพื่ อผลิต

ไฟฟ้า แต่ส่วนต่างราคาดงักล่าวมแีนวโน้มปรบัตวัลดลงเมื่อเขา้สูป่ลายไตรมาส หลงัผูป้ระกอบการเริม่ลดแรงซื้อน ้ามนัเตาก ามะถนัสงูส าหรบัเดนิเรอื 

เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัขอ้ก าหนดการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิส าหรบัเรอืเดนิทะเลทีม่ปีรมิาณก ามะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 โดยน ้าหนกั (IMO 2020)  

ในช่วง Q4/62 ธุรกิจการกลัน่คาดว่าจะได้รบัแรงหนุนจากอุปสงค์น ้ามนัดเีซลที่มีแนวโน้มปรบัตวัดขีึ้น จากการปรบัตวัของธุรกิจการเดนิเรอืตาม

ขอ้ก าหนด IMO 2020 ประกอบกบัอุปสงคก์ารใชน้ ้ามนัอากาศยานมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว อยา่งไรกต็าม ธุรกจิการกลัน่คาด

ว่าจะได้รบัแรงกดดนัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินกบัน ้ามนัดบิที่มแีนวโน้มปรบัตวัลดลง เน่ือ งจากอุปทานน ้ามนัเบนซนิมแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึ้น 

หลงัโรงกลัน่ขนาดใหญ่แห่งใหม่ในจนีเริม่ที่จะเดนิเครื่องได้เต็มก าลงัการผลติ นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดบิมแีนวโน้ มปรบัตวั

ลดลง หลงัอุปสงค์น ้ามนัเตาก ามะถนัสูงส าหรบัเดนิเรอืคาดจะปรบัลดลงต่อเน่ือง จากผลกระทบของข้อก าหนด IMO 2020 (แหล่งที่มา: Energy 

Aspects Oil Fundamentals และ S&P Global Platts Asia-Pacific Oil Market Forecast เดอืนกรกฎาคม 2562) 

ภำวะตลำดสำรอะโรเมติกส ์ 

ตลาดพาราไซลนีในช่วง Q3/62 คาดว่าจะอ่อนตวัลงจาก Q2/62 เน่ืองจากหลายฝ่ายกงัวลเกี่ยวกบัอุปทานที่ปรบัเพิม่มากขึน้จากทัง้โรงผลติที่เปิด

ด าเนินการ ไดแ้ก่ โรงผลติในประเทศจนี ซึง่มกี าลงัการผลติ 2.0 ลา้นตนัต่อปี และในประเทศบรไูน ซึง่มกี าลงัการผลติ 1.5 ล้านตนัต่อปี ประกอบกบั

การกลบัมาเปิดด าเนินการหลงัปิดซ่อมบ ารุงในช่วงฤดูร้อนสิ้นสุด โดยอุปสงค์จะอ่อนตวัตามฤดูกาล แต่หลายฝ่ายคาดว่าการเจรจาเรื่องสงคราม

การค้าระหว่างประเทศจนีและสหรฐัฯ ที่มทีิศทางดขีึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์เพื่อท าเสื้อผ้า เร่งผลิตและส่งออกสนิค้าให้ เรว็ขึ้นเพื่อ

ป้องกนัภาษทีีอ่าจปรบัเพิม่หากสงครามการคา้กลบัมาครุกรุ่นอกีครัง้ 
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ตลาดพาราไซลนีในช่วง Q4/62 คาดว่าจะทรงตวัถึงฟ้ืนตวัไดจ้าก Q3/62 แม้อุปทานที่เปิดด าเนินการใหม่จะยงัคงกดดนัตลาดต่อเน่ือง แต่คาดว่า

ตลาดยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคเ์พื่อผลติเสน้ใยโพลเีอสเตอรใ์นช่วงฤดูหนาวและโรงผลติสารพทีเีอในประเทศจนี ซึ่งมกี าลงัการผลติ 2.3 ล้าน

ตนัต่อปี ทีค่าดวา่จะเปิดด าเนินการในช่วงปลายปี (แหล่งทีม่า: WM Chemicals, เดอืนมถิุนายน 2562 และ PRISM, เดอืนกรกฎาคม 2562) 

ตลาดเบนซนีในช่วง Q3/62  มแีนวโน้มฟ้ืนตวักว่า Q2/62 เน่ืองจากสภาวะอุปทานที่ล้นตลาดสะสมมาตัง้แต่ปลายปี 2561 เริม่คลี่คลายหลงัผู้ผลิต

บางรายปรบัลดการผลติลงเน่ืองจากไม่คุม้ค่าการผลติ ประกอบกบัเรื่มมกีารระบายปรมิาณสารเบนซนีไปยงัสหรฐัฯ ท าใหอุ้ปทานกลบัสู่สมดุลเรว็ขึน้

ตัง้แต่ปลาย Q2/62 รวมถงึอุปสงค์ที่ฟ้ืนตวัตามฤดูกาลการผลติสารสไตรนีมอนอเมอร ์ซึ่งเป็นหน่ึงในผลติภณัฑป์ลายน ้าของสารเบนซีน อย่างไรก็

ตาม ตลาดยงัคงถูกกดดนัจากอุปทานใหมท่ี่จะเปิดด าเนินการในประเทศจนีและบรไูน ซึง่มกี าลงัการผลติ 0.79 ล้านตนัต่อปี และ และ 0.55 ล้านตนั

ต่อปี ตามล าดบั 

ตลาดเบนซีนในช่วง Q4/62 มแีนวโน้มทรงตวัจาก Q3/62 เน่ืองจากยงัคงได้รบัแรงหนุนจากอุปสงค์ตามฤดูกาลในการผลติสารสไตรนีมอนอเมอร์

ในช่วงตน้ไตรมาส รวมถงึโรงผลติสารสไตรนีมอนอเมอรใ์นประเทศจนีทีม่กี าลงัการผลติ 1.2 ล้านตนัต่อปี ทีจ่ะเปิดด าเนินการในช่วงปลายปี อยา่งไร

ก็ตาม ตลาดยงัได้รบัแรงกดดนัต่อเน่ืองจากอุปทานสารเบนซีนที่เกิดขึ้นใหม่  ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2562   (แหล่งที่มา: WM Chemicals เดือน

มถิุนายน 2562, IHS Spring 2562 และ PRISM, เดอืนมถิุนายน 2562) 

ตลาดโทลูอนีในช่วง Q3/62 มแีนวโน้มทรงตวัจาก Q2/62 เน่ืองจากอุปสงค์สารโทลูอนีเพื่อผลติเป็นสารไซรนีและเบนซีนอ่อนตวั เน่ืองจากหน่วย

ผลติสารอโรเมตกิสบ์างแห่งไมคุ่ม้ค่าการผลติ อย่างไรกต็าม คาดวา่ตลาดยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากความต้องการใชส้ารโทลูอนีเพื่อน าไปเป็นสารเพิม่

ออกเทนในน ้ามนัเบนซนิ ในช่วงฤดกูาลขบัขีใ่นสหรฐัฯ 

ตลาดสารโทลูอนีในช่วง Q4/62 มแีนวโน้มทรงตวัถงึอ่อนตวัจาก Q2/62 เน่ืองจากอุปสงคส์ารโทลูอนีเพื่อน าไปเป็นสารเพิม่ออกเทนในน ้ามนัเบนซนิ

คาดว่าจะชะลอตวัลงในช่วงปลายปีหลงัหมดฤดูกาลการขบัขี่ในสหรฐัฯ (แหล่งที่มา: WM Chemicals, เดอืนมถิุนายน 2562 และ PRISM, เดอืน

กรกฎาคม 2562) 

ภำวะตลำดสำร LAB  

ตลาดสาร LAB ในช่วง Q3/62 คาดว่าจะอ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบั Q2/62 หลงัความต้องการใช้ผลิตภณัท์ท าความสะอาดลดลงในช่วงฤดูมรสุมใน

ประเทศอินเดียและภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบกบัได้รบัแรงกดดนัจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสาร LAB ในภูมิภาคเอเชยีที่

ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q2/62 อย่างไรกต็าม ตลาดสาร LAB ยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากการปิดด าเนินการผลิตของโรงผลติในประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งมี

ก าลงัการผลติ 90,000 ตนัต่อปี ตัง้แต่ปลายเดอืนพฤษภาคม 2562 เป็นตน้มา   

ในช่วง Q4/62 คาดการณ์ว่าตลาดสาร LAB จะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q3/62 เน่ืองจากอุปสงคป์รบัตวัเพิม่ขึน้หลงัสิน้สุดช่วงฤดูมรสุมในภูมภิาค 

อย่างไรก็ตามตลาดสาร LAB จะยงัคงถูกกดดนัจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสาร LAB ในภูมภิาคเอเชียที่ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q3/62 

โดยเฉพาะในประเทศจนี (แหล่งทีม่า: ICIS LAB Weekly Report เดอืน กรกฎาคม 2562) 

ภำวะตลำดน ้ำมนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

ตลาดน ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานในช่วง Q3/62 คาดว่าจะปรบัลดลงเมื่อเทียบกบั Q2/62 โดยได้รบัแรงกดดนัจากอุปสงค์น ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานที่มี

แนวโน้มปรบัตวัลดลงในช่วงฤดูฝน ประกอบกบัอุปทานที่ปรบัเพิม่ขึน้ทัง้จากโรงน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานแห่งใหม่ทีเ่ปิดด าเนินการผลติตัง้แต่ช่วงครึง่ปี

แรก และโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 2 แห่งใหม่ที่เปิดด าเนินการในช่วงไตรมาส 3 ในประเทศสงิคโปร ์ซึ่งมกี าลงัการผลติ 0.1 ล้านตนัต่อปี 

รวมถึงการกลบัมาด าเนินการผลิตอกีครัง้ของโรงผลิตน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานหลงัจากปิดซ่อมบ ารุงใน Q2/62 (แหล่งที่มา: ICIS Base Oil Weekly 

Report เดอืน กรกฎาคม 2562 และ Argus Base Oil Weekly Report, เดอืนกรกฏาคม 2562) 

ตลาดน ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานในช่วง Q4/62 คาดว่าจะปรบัตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Q3/62  เน่ืองจากราคาน ้ ามนัเตาซึ่งเป็นวตัถุดิบของ

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกลุ่มที่ 1 ที่คาดว่าจะปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปีจากผลกระทบของมาตรการ IMO จะช่วยพยุงส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่น

พืน้ฐานกบัน ้ามนัเตาใหไ้ม่ปรบัลดลง ประกอบกบัการแข่งขนัทางด้านราคาระหว่างน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 2 และ กรุ๊ป 1 ที่คาดว่าจะปรบัลดลง 

จากราคาวตัถุดบิของน ้ามนัหล่อลื่นกรุ๊ป 2 ที่มแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้ตามราคาอ้างองิกบัน ้ามนัดเีซลที่มรีาคาแพงขึ้นจากมาตรการ IMO ช่วยหนุน
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ราคาของน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 1 ปรบัเพิ่มขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม อุปทานที่ล้นตลาดยงัคงกดดนัตลาดน ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานโดยรวม 

(แหล่งทีม่า: ICIS Base Oil Weekly Report เดอืนกรกฎาคม 2562  และ Argus Base Oil Weekly Report, เดอืนกรกฎาคม 2562) 

ภำวะตลำดยำงมะตอย 

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q3/62 คาดวา่จะปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q2/62 เน่ืองจากอุปสงคใ์นเอเชยีปรบัลดลงเน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่ในเอเชยีเขา้

สู่ช่วงฤดูฝน ท าให้สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการท าถนน ประกอบกบัการคาดการณ์ว่าประเทศอนิโดนีเซยีจะกลบัมาน าเขา้ยางมะตอยเพิม่ขึ้น 

เน่ืองจากสิ้นสุดเทศกาลรอมฎอนและเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งท าให้การด าเนินการสร้างและซ่อมแซมถนนด าเนินงานได้สะดวกและมปีรมิาณมากขึ้น 

(แหล่งทีม่า: Argus Bitumen  Weekly Report, เดอืนกรกฎาคม 2562) 

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q4/62 คาดว่าจะอ่อนตวัเมื่อเทยีบกบั Q3/62 เน่ืองจากอุปทานยางมะตอยที่คาดว่าจะเพิม่ขึน้ หลงัจากผูผ้ลติน ้ามนัเตาบาง

รายหนัมาผลิตยางมะตอยแทนการผลิตน ้ามนัเตา จากความต้องการน ้ามนัเตาที่ปรบัลดลงตามผลกระทบของมาตรการ IMO แม้ว่าอุปสงค์ใน

ภูมภิาคส่วนใหญ่มแีนวโน้มฟ้ืนตวัหลงัผ่านพ้นฤดูฝนและการเร่งท าถนนก่อนปิดปี (แหล่งที่มา: Argus Bitumen  Weekly Report, เดอืนกรกฎาคม 

2562) 
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5. ภำคผนวก 

5.1 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรในอนำคตท่ีได้รบัอนุมติั  

รายละเอียดของแผนการลงทุนโครงการในอนาคตของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ณ  30 มถิุนายน 2562          

ดงัสรปุดา้นล่าง  
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5.2 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรพลงังำนสะอำด (Clean Fuel Project: CFP) 

โครงการ CFP มวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทัฯ ดว้ยการปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติ เพื่ อเพิม่คุณค่า

ผลติภณัฑซ์ึง่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและขยายก าลงัการกลัน่น ้ามนัเพื่อเพิม่ความยดืหยุน่ท าใหส้ามารถกลัน่น ้ามนัดบิไดม้ากและหลากหลายชนิดขึน้ 

ก่อใหเ้กดิการประหยดัดา้นขนาด (Economies of Scale) และลดต้นทุนวตัถุดบิ นอกจากน้ี ยงัช่วยเสรมิสรา้งความมัน่คงด้านพลงังานและสนับสนุน

การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งโครงการมมีูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยโครงการดงักล่าว

ไดร้บัอนุมตัิแล้วจากที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2561 ทัง้น้ี คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในไตรมาส 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 

 


