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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหง์บกำรเงินบริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในกลุ่ม 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสท่ี 1/2562 

1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ตาราง 1: สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

ล้ำนบำท Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติของกลุ่ม (kbd) 324 322 2  313 11 

ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม(1) (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 5.2 6.5 (1.3)  8.2 (3.0) 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 7.9 (0.9) 8.8  8.6 (0.7) 
       

ล้ำนบำท Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย(2) 91,626 100,150 (8,524)  91,536 90 

ก าไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธเ์พือ่ประกนัความเสีย่งสุทธ ิ (166) (852) 686  102 (268) 
EBITDA 6,889 (3,582) 10,471  7,359 (470) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ(ิ3) 652 (233) 885  1,470 (818) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,215) (1,078) (137)  (750) (465) 

กลบัรายการ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (1,000) 1,315 (2,315)  (1,209) 209 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิ 4,408 (4,812) 9,220  5,608 (1,200) 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิต่อหุ้น (บำท) 2.16 (2.36) 4.52  2.75 (0.59) 

 
      

ก ำไรสทุธิ ไมร่วมผลกระทบสต๊อกน ้ามนัและ 
   การปรบัลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัทีจ่ะไดร้บั(4) 621 3,712 (3,091)  5,336 (4,715) 

 
   

 

  

อตัรำแลกเปล่ียน (บำทต่อเหรียญสหรฐัฯ) Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 31.79 32.99 (1.20)  31.71 0.08 

อตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้งวด 31.98 32.61 (0.63)  31.41 0.57 

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 าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศใน Q1/62 และ Q1/61 จ านวน 334 ล้านบาทและ 1,327 ลา้นบาท ตามล าดบั ขณะที่รวม

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศใน Q4/61 จ านวน 544 ลา้นบาท 
(4) ไม่รวมผลก าไร / (ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษีและรายการปรบัลด/กลบัรายการมูลค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัก่อนภาษ ีโดยรายการดงักล่าว     
บนัทกึรวมอยู่ในรายการตน้ทุนขายสนิคา้และตน้ทุนการใหบ้รกิารในงบการเงนิ 

ใน Q1/62 เทยีบกบั Q4/61 กลุ่มไทยออยล์มรีายได้จากการขาย 91,626 ล้านบาท ลดลง 8,524 ล้านบาท เน่ืองจากราคาขายผลติภณัฑ์เฉลี่ย และ 

ปรมิาณการขายผลติภณัฑโ์ดยรวมปรบัลดลง โดยมกี าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัอยู่ที ่5.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

บารเ์รล ลดลง 1.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เน่ืองจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัลดลง โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลและน ้ามนั

อากาศยาน/น ้ามนัก๊าด ที่ไดร้บัผลกระทบจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวที่หนาวน้อยกว่าปกติ ส่งผลใหค้วามต้องการใช้น ้ามนัเพื่อท าความรอ้น

ปรบัลดลง ขณะที่อุปทานปรบัตวัสูงขึ้นหลงัโรงกลัน่บางส่วนหนัมาผลิตน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดแทนน ้ามนัเบนซิน หลงัเผชิญ

ภาวะราคาและส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินที่ตกต ่า ทัง้น้ีส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิมกีารปรบัตวัในทศิทางที่ดขีึน้ในช่วงปลายไตรมาส ด้านตลาด

สารอะโรเมตกิส ์สว่นต่างราคาสารอะโรเมตกิสไ์ด้ปรบัลดลงจากอุปทานที่เพิม่ขึน้หลงัจากก าลงัการผลติใหม่สองแห่งในภูมภิาคที่ด าเนินการไดอ้ย่าง

ราบรื่น ขณะที่อุปสงคส์ารพาราไซลนีปรบัลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงพทีเีอ และสารเบนซนียงัคงถูกกดดนัจากปรมิาณผลติที่ออกสู่ตลาด
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มากกว่าความต้องการ ดา้นตลาดสารตัง้ต้นส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาดมอีตัราก าไรขัน้ต้นสูงขึน้จากราคาสาร LAB ที่ปรบัตวัลดลงช้ากว่า

ราคาสารตัง้ต้น ประกอบกบัอุปสงคท์ี่ดขีึน้หลงัเทศกาลตรุษจนีและเริม่เขา้สู่ฤดรูอ้น ดา้นตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานไดร้บัแรงกดดนัจากการเพิม่ขึน้

ของอุปทานจากโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 2 และ 3 ในประเทศจนี ขณะที่ตลาดยางมะตอยปรบัตวัลดลง เน่ืองจากอุปสงคท์ี่เบาบางในช่วง

ตน้ปี ทัง้น้ี จากราคาปิดของน ้ามนัดบิดไูบที่สงูขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 2.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล

และมกี าไรขัน้ตน้จาการผลติของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัอยูท่ี่ 7.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 8.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลจาก 

Q4/61 และเมื่อรวมผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อประกนัความเสี่ยงสุทธ ิ166 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ม ีEBITDA 6,889 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 

10,471 ล้านบาท นอกจากน้ี ยงัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ652 ลา้นบาท (โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่

เป็นสกุลเงนิต่างประเทศจ านวน 334 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 885 ลา้นบาทจากค่าเงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้จาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน ขณะที่ตน้ทุนทางการเงนิ

เพิม่ขึ้น 137 ลา้นบาท มาอยู่ที่ 1,215 ล้านบาท เน่ืองจากเมื่อปลาย Q4/61 บรษิทั ไทยออยล์ศูนย์บรหิารเงนิ จ ากดั (TTC) ได้ด าเนินการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธใิห้กบันักลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จ านวนรวม 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้ม

ทางการเงนิรองรบัการลงทุนตามแผนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project)  เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้แล้ว ท าให้ใน 

Q1/62 กลุ่มไทยออยลม์กี าไรสทุธ ิ4,408 ลา้นบาท หรอื 2.16 บาทต่อหุน้ เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ4,812 ลา้นบาทใน Q4/61 

เมื่อเทียบ Q1/62 กบั Q1/61 กลุ่มไทยออยล์มรีายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท และมกี าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบ

จากสต๊อกน ้ามนัลดลง 3.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เป็นผลจากค่าการกลัน่ที่ลดลงโดยได้รบัแรงกดดนัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบั

ลดลง โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิที่ปรบัลดลงอยา่งมนีัยส าคญัจากภาวะอุปทานล้นตลาด รวมถงึส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกบั

น ้ามนัเตาที่ปรบัตวัลดลงค่อนข้างมากจากอุปทานในเอเชียที่ปรบัตวัสูงขึ้น แมส้่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซิน 95 จะปรบัเพิม่ขึ้นก็

ตาม ส่งผลใหก้ลุ่มไทยออยล์ม ีEBITDA ลดลง 470 ล้านบาท ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นลดลง 818 ล้านบาท โดยต้นทุนทาง

การเงนิเพิม่ขึน้ 465 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว ใน Q1/62 กลุ่มไทยออยล์มกี าไรสุทธลิดลง 1,200 ล้านบาท จาก 

Q1/61  

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 
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2. ข้อมูลสรปุผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธรุกิจ 

ตาราง 2: ผลการด าเนินงานแยกตามกลุม่ธรุกจิ                      หน่วย: ลา้นบาท 

รำยได้จำกกำรขำย Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 
งบกำรเงินรวม(1) 91,626 100,150 (8,524)  91,536 90 
   โรงกลัน่น ้ามนั(1) 95,086 102,584 (7,498)  94,451 635 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB(2) 14,448 17,290 (2,842)  15,830 (1,382) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 4,704 5,941 (1,237)  4,985 (281) 
   ผลติไฟฟ้า(3) 2,971 3,091 (120)  2,700 271 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย(4) 2,259 2,617 (358)  2,267 (8) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล(5) 170 151 19  154 16 
   ผลติเอทานอล(6) 377 371 6  365 12 
   อื่นๆ(7) 921 855 66  200 721 

       

EBITDA Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 
งบกำรเงินรวม 6,889 (3,582) 10,471  7,359 (470) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 4,452 (6,008) 10,460  4,528 (76) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 1,566 1,545 21  1,380 186 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 96 209 (113)  554 (458) 
   ผลติไฟฟ้า 575 628 (53)  665 (90) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 149 58 91  130 19 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 37 (6) 43  30 7 
   ผลติเอทานอล 37 28 9  68 (31) 
   อื่นๆ 32 2 30  7 25 
       

ก ำไร / (ขำดทุน) สทุธิ Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 
งบกำรเงินรวม 4,408 (4,812) 9,220  5,608 (1,200) 
   โรงกลัน่น ้ามนั(8) 2,968 (6,087) 9,055  3,747 (779) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 774 747 27  751 23 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 56 145 (89)  417 (361) 
   ผลติไฟฟ้า(9) 482 417 65  592 (110) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 44 (14) 58  38 6 
   บรกิารขนส่งทางทะเล (2) (65) 63  17 (19) 
   ผลติเอทานอล 16 7 9  27 (11) 
   อื่นๆ(10) 54 34 20  12 42 

หมายเหตุ (1) ปรบัปรุงตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบจากการจดัประเภทรายการใหม่ 
 (2) บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในบรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั ซึง่ประกอบธรุกจิผลติสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 

 (3) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 73.99 และบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
 (4) บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จ ากดั และ TOP Solvent (Vietnam) LLC  
 (5) บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัส่วนในบรษิทั Thaioil Marine International Pte. Ltd. บรษิทั ท๊อป มารไีทม ์เซอร์วสิ จ ากดั TOP-NTL Pte. Ltd. TOP-NTL Shipping Trust 

บรษิทั ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จ ากดั TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. และ บรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชพิ แมนเนจเมนท ์จ ากดั  
 (6) บรษิทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัส่วนในบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั และบรษิทั แมส่อดพลงังานสะอาด จ ากดั ทัง้นี้ ไดจ้ าหน่ายเงนิ

ลงทนุทัง้หมดของบรษิทั แมส่อดพลงังานสะอาด จ ากดั ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 
 (7) บรษิทั ไทยออยล์ เอนเนอร์ย ีเซอร์วสิ จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ซึ่งประกอบธุรกิจดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล และบรษิทั ไทยออยล์ ศูนย์บรหิารเงนิ จ ากดั ถอืหุ้นร้อยละ 

99.99 ซึง่ประกอบธรุกจิส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) และศูนยบ์รหิารเงนิ (TC) ส าหรบับรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์ 
 (8) ใน Q1/62, Q1/61 มผีลก าไรจากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษโีดยเป็นน ้ามนัทีน่ าเขา้ผลิตระหว่างงวดจ านวน 2,473 ล้านบาท และ 381 ล้านบาท ตามล าดบั ใน Q4/61 มผีลขาดทุนจากสต๊อก

น ้ามนัก่อนภาษโีดยเป็นน ้ามนัทีน่ าเขา้ผลติระหว่างงวดจ านวน 7,211 ล้านบาท ทัง้นี้ ใน Q1/62 มกีารกลบัรายการปรบัลดมูลค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัใหเ้ท่ากบัมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัจ านวน 
1,314 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยสนิคา้คงเหลอืในส่วนของน ้ามนัดบิ 769 ล้านบาท และส่วนของน ้ามนัส าเรจ็รูป 545 ลา้นบาท) และใน Q4/61, Q1/61 มรีายการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื
น ้ามนัใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัจ านวน 1,314 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยสนิคา้คงเหลอืในส่วนของน ้ามนัดบิ 769 ลา้นบาท และสว่นของน ้ามนัส าเรจ็รูป 545 ล้านบาท)  และ 110 ล้าน
บาท (จากสนิคา้คงเหลอืในสว่นของน ้ามนัดบิทัง้จ านวน) ตามล าดบั 

        (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/ (ขาดทุน) จากการลงทนุในบรษิทั บรษิทั พทีี

ท ีดจิติอล โซลูชัน่ จ ากดั และ บรษิทั พทีที ีเอนเนอรย์ี ่โซลูชัน่ส ์จ ากดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
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2.1 สภำพตลำดน ้ำมนัปิโตรเลียมและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจกำรกลัน่น ้ำมนั 

ตาราง 3: ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปูและส่วนต่างราคาของน ้ามนัส าเรจ็รปู 
    หน่วย: US$/bbl Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

น ้ามนัดบิดไูบ (Dubai) 63.5 67.4 (3.9)  63.9 (0.4) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 67.2 72.1 (4.9)  77.6 (10.4) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 76.5 83.1 (6.6)  80.0 (3.5) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 76.3 82.2 (5.9)  78.6 (2.3) 

น ้ามนัเตา (HSFO) 64.1 68.8 (4.7)  59.0 5.1 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดิบดไูบ Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 3.7 4.7 (1.0)  13.7 (10.0) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 13.0 15.6 (2.6)  16.1 (3.1) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 12.8 14.8 (2.0)  14.8 (2.0) 

น ้ามนัเตา (HSFO) 0.6 1.4 (0.8)  (4.9) 5.5 

หมายเหตุ  ราคาปิดของน ้ามนัดิบดูไบ ณ สิ้น Q1/62 คิดจากราคาเฉลี่ยเดือนมนีาคม 2562 เท่ากบั 66.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล, ณ สิ้น Q4/61 คดิจากราคาเฉลี่ยเดือนธนัวาคม 2561 

เท่ากบั 57.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ ณ สิน้ Q1/61 คดิจากราคาเฉลีย่เดอืนมนีาคม 2561 เท่ากบั 62.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

กราฟ 1: ราคาของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู 

ราคาน ้ ามันดิบใน Q1/62 ปรับตัวลดลงจาก Q4/61 และ Q1/61 

เน่ืองจากแรงกดดนัจากอุปทานน ้ามนัดบิจากสหรฐัฯที่ปรบัตวัสูงขึ้น

อย่างต่อเน่ือง โดยในเดอืนมนีาคม 2562 ก าลงัการผลติน ้ามนัดบิของ

สหรฐัฯ แตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ที่ 12.2 ล้านบาร์เรลต่อวนั 

ประกอบกบัอุปทานน ้ามนัดบิจากลเิบยีปรบัตวัเพิม่ขึน้ในเดอืนมนีาคม

ที่ผ่านมา เน่ืองจากแหล่งผลิตน ้ ามนัดิบ El Sharara ซึ่งมีก าลังการ

ผลิต 315,000 บาร์เรลต่อวนั สามารถกลบัมาด าเนินการผลิตได้อีก

ครัง้หลังถูกปิดและประกาศเหตุสุดวิสยัตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2561 

จากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ นอกจากน้ี อุปสงค์

น ้ามนัดบิชะลอตวัลงเน่ืองจากโรงกลัน่น ้ามนัเขา้สู่ช่วงฤดูกาลปิดซ่อม

บ ารุง อีกทัง้ตวัเลขเศรษฐกิจทัว่โลกที่อ่อนแอหลงัการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจีนยงัคงยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม  ราคาน ้ามนัดิบใน Q1/62 

ปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากเดอืนธนัวาคม 2561 ซึ่งเป็นระดบัต ่าที่สุดในปี 2561 เน่ืองจากได้รบัแรงหนุนจากการปรบัลดก าลงัการผลิตน ้ามนัดบิของกลุ่ม

ผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกตามขอ้ตกลงการปรบัลดปรมิาณการผลติรวมทัง้สิน้ 1.2 ล้านบารเ์รลต่อวนั (เทยีบกบัระดบัการผลติในเดอืนตุลาคม 

2561) ใน 6 เดือนแรกของปี 2562 โดยปรมิาณการผลิตน ้ามนัดิบของกลุ่มโอเปก 11 ประเทศ (ไม่รวมอิหร่าน เวเนซุเอลา และลิเบีย) ในเดือน

มนีาคม 2562 ปรบัลดลงราว 1.1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั น าโดยซาอุดอิาระเบยีซึ่งเป็นผูผ้ลติรายใหญ่ทีสุ่ดในกลุ่มโอเปกสามารถปรบัลดก าลงัการผลติอยู่

ที่ระดบั 9.9 ล้านบารเ์รลต่อวนั ซึ่งต ่ากว่าระดบัขอ้ตกลงที่ 10.31 ล้านบารเ์รลต่อวนั นอกจากน้ี ตลาดยงัได้รบัแรงหนุนจากมาตรการคว ่าบาตรของ

สหรฐัฯ ต่อเวเนซุเอลาและอหิรา่น สง่ผลใหอุ้ปทานน ้ามนัดบิจากทัง้สองประเทศปรบัตวัลดลง  

ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซินกบัราคาน ้ามนัดิบดูไบใน Q1/62 ปรบัลดลงเมื่อเทียบกบั Q4/61 และ Q1/61 เน่ืองจากอุปทานน ้ามนัเบนซินอยู่ใน

ระดบัสูง หลงัสหรฐัฯ ปรบัเพิ่มก าลงัการผลิตน ้ามนัดิบชนิดเบาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัอตัราการเติบโตของอุปสงค์น ้ ามนัเบนซินในปี 2562 

ปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ด ีส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินไดป้รบัตวัสูงขึ้นในช่วงปลายไตรมาส ในขณะเดยีวกนั ส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลและน ้ามนั

อากาศยาน/น ้ามนัก๊าดกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q1/62 กป็รบัตวัลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาและช่วงเดยีวกนัของปีที่แล้ว เน่ืองจากแรงกดดนัจาก

สภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวที่หนาวน้อยกว่าปกตทิัง้ในภูมภิาคเอเชียเหนือและยุโรป ส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามนัเพื่อท าความรอ้นปรบัลดลง 

ประกอบกบัโรงกลัน่บางส่วนหนัมาผลติน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดแทนน ้ามนัเบนซิน หลงัเผชญิภาวะราคาน ้ามนัเบนซนิตกต ่า 
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สง่ผลใหอุ้ปทานน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดปรบัตวัสูงขึน้ ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัราคาน ้ามนัดบิดไูบใน Q1/62 ปรบัตวั

ลดลงเมื่อเทียบกบั Q4/61 จากอุปสงคภ์าคการเดนิเรอืที่ปรบัตวัลดลงหลงัหมดช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจนี อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาปรบัตวั

เพิม่ขึน้จาก Q1/61 หลงัไดร้บัแรงหนุนจากการปรบัลดก าลงัการผลติของกลุ่มผูผ้ลติน ้ามนัดบิทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกและมาตรการคว ่าบาตรของ

สหรฐัฯ ต่อเวเนซุเอลา ท าใหอุ้ปทานน ้ามนัดบิชนิดหนกัปรบัลดลง สง่ผลใหผ้ลผลติน ้ามนัเตาทัว่โลกปรบัตวัลดลงไปดว้ย 

ตาราง 4: ผลการด าเนินงานของธรุกจิการกลัน่น ้ามนั 

 
Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

อตัราการใชก้ าลงัการกลัน่(1) (%) 116% 115% 1%  113% 3% 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ (kbd) 319 317 2  311 8 
ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 
     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 

 
3.0 
5.7 

 
3.9 

(3.6) 

 
(0.9) 
9.3 

 
 

5.7 
6.2 

 
(2.7) 
(0.5) 

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

ใน Q1/62 โรงกลัน่ไทยออยล์มีอัตราการใช้ก าลังการกลัน่ 116% และมีส ัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ 87% Indochina 10% และส่งออก 3% ทัง้น้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มรีายได้จากการขาย 95,086 

ล้านบาท ลดลง 7,498 ล้านบาท จากราคาขายเฉลี่ยและปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์โดยรวมที่ลดลงเลก็น้อย 

โดยมกี าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 3.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 0.9 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลจาก Q4/61 สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัลดลง โดยเฉพาะ

ส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลและน ้ ามนัอากาศยาน/น ้ ามนัก๊าด อย่างไรก็ตาม ราคาปิดของน ้ ามนัดิบ ณ สิ้น 

Q1/62 ที่ปรบัเพิม่ขึน้จากสิน้ไตรมาสที่ผ่านมาส่งผลให้โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 2.7 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 2,473 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 7,211 ล้านบาทใน Q4/61 อีก

ทัง้ยงัมีการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชีของสนิค้าคงเหลือน ้ ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั 

1,314 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อประกนัความเสีย่งสุทธ ิ57 ล้านบาท ท าใหโ้รงกลัน่ไทย

ออยล์มี EBITDA 4,452 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุน EBITDA 6,008 ล้านบาทใน Q4/61 นอกจากน้ี โรง

กลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 660 ล้านบาท (โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิอง

สนิทรพัย์และหน้ีสินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศจ านวน 333 ล้านบาท) ในขณะที่รบัรู้ผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี่ยนสุทธ ิ278 ล้านบาท (โดยเป็นผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เป็น

สกุลเงนิต่างประเทศจ านวน 547 ล้านบาท) ในไตรมาสก่อน เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและ

คา่ใช้จา่ยภาษเีงนิได ้โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรสุทธ ิ2,968 ลา้นบาท (หากรวมเงนิปันผลรบั จะมกี าไรสุทธอิยู่

ที ่3,578 ลา้นบาท) เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ6,087 ลา้นบาทใน Q4/61 

เมื่อเทียบกบั Q1/61 โรงกลัน่ไทยออยล์มีอตัราการใช้ก าลงัการกลัน่เพิ่มขึ้น 3% และมรีายได้จากการขาย

เพิ่มขึ้น 635 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสน้ีโรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ ไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลงถึง 2.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคาน ้ามนั

ส าเรจ็รปูที่ปรบัลดลง โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิที่ปรบัลดลงอยา่งมนีัยส าคญัจากอุปทานลน้ตลาด 

แม้ว่า Crude Premium จะปรบัลดลงค่อนข้างมากจากอุปทานน ้ามนัดบิชนิดเบาที่มากขึ้นก็ตาม อย่างไรก็

ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรจากสต๊อกน ้ามนัและการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชีของสนิค้า

คงเหลือน ้ามนัให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บัเพิม่ขึน้ 2,092 ลา้นบาท และ 1,424 ล้านบาทตามล าดบั ท าให้

โรงกลัน่ไทยออยล์ม ีEBITDA ลดลง 76 ล้านบาท ซึ่งรวมผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อประกนัความเสีย่งสทุธิที ่

57 ล้านบาท ทัง้น้ีใน Q1/62 โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิลดลง 711 ล้านบาท และมี

ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 426 ลา้นบาท เน่ืองจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก TTC เพิม่ขึน้เพื่อเตรยีมความพรอ้ม

ใน Q1/62 โรงกลัน่ไทยออยลม์ี

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลัน่ไม่

รวมผลกระทบจำกสต๊อก

น ้ำมนัลดลง อยำ่งไรกต็ำม โรง

กลัน่ไทยออยลร์บัรูก้ ำไรจำก 

สต๊อกน ้ำมนัและก ำไรจำก

อตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิท ำใหม้ ี

EBITDA และก ำไรสทุธเิพิม่ขึ้น

มำก เทยีบกบัผลขำดทุน 

EBITDA และผลขำดทุนสทุธิ

ใน Q4/61 

เมือ่เทยีบกบั Q1/61 โรงกลัน่

ไทยออยลม์กี ำไรขัน้ตน้จำก

กำรกลัน่ไมร่วมผลกระทบ

จำกสต๊อกน ้ำมนัลดลง

คอ่นขำ้งมำก ประกอบกบัมี

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น

สทุธลิดลงและตน้ทุนทำงกำร

เงนิเพิม่ขึ้น ท ำใหใ้น Q1/62 

โรงกลัน่ไทยออยลม์กี ำไรสทุธิ

ลดลงจำก Q1/61 
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ทางการเงนิรองรบัการลงทุนตามแผนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) ส่งผลให้โรงกลัน่ไทย

ออยลม์กี าไรสทุธลิดลง 779 ลา้นบาทจาก Q1/61 

2.2 สภำพตลำดสำรอะโรเมติกสแ์ละผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรอะโรเมติกส ์ 

ตาราง 5: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนตา่งราคาของธรุกจิอะโรเมตกิส์ 

หน่วย: US$/Ton Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

พาราไซลนี (PX)(1) 1,080 1,141 (61)  963 117 

เบนซนี (BZ)(2) 590 694 (104)  891 (301) 

โทลอูนี (TL)(2) 612 686 (74)  717 (105) 

ส่วนต่ำงรำคำ ULG95 Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

พาราไซลนี (PX) 508 528 (20)  304 204 

เบนซนี (BZ) 18 81 (63)  231 (213) 

โทลอูนี (TL) 41 73 (32)  57 (16) 
หมายเหตุ (1) ราคาสารพาราไซลนีอา้งองิราคา CFR Taiwan 

             (2) ราคาสารเบนซนีและสารโทลอูนีอา้งองิราคา FOB Korea 

 

กราฟ 2: ราคาผลติภณัฑส์ารอะโรเมตกิสแ์ละน ้ามนัเบนซนิ 95 

ใน Q1/62 ราคาสารพาราไซลีนปรบัลดลงจาก Q4/61 ตามราคา

น ้ามนัดบิที่อ่อนตวัลงหลงัอุปทานน ้ามนัดบิจากสหรฐัฯ ปรบัตวั

เพิ่มขึ้น โดยที่ส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 

ใน Q1/62 ยงัคงอยู่ในระดบัสูง เน่ืองจากมแีรงหนุนต่อเน่ืองจาก

ปลายปี 2561 จากอุปสงคท์ี่เตบิโตในระดบัที่ด ีและอุปทานตึงตวั

มากกว่าที่คาดการณ์ หลังโรงผลิตสารอะโรเมติกส์แห่งใหม่ใน

ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีก าลงัการผลิตสารพาราไซลีน 1.3 

ล้านตนัต่อปี และอกีแห่งในประเทศเวยีดนามซึ่งมกี าลงัการผลิต

สารพาราไซลีน 0.7 ล้านตนัต่อปี ซึ่งเริม่เปิดด าเนินการในเดอืน

เมษายน 2561 และกรกฎาคม 2561 ตามล าดบั ยงัคงมีปัญหา

ด้านเทคนิคท าให้การผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ในช่วงปลาย Q1/62 โรงผลิตทัง้สองแห่งที่กล่าวไปข้างต้นสามารถด าเนินการได้อย่าง

ราบรื่น ประกอบกับโรงผลิตแห่งหน่ึงในประเทศจีนกลบัมาด าเนินการผลิตได้ตามปกติหลงัปิดตวัลงไปจากเหตุเพลิงไหม้ตัง้แต่กลางปี 2558 

นอกจากน้ี ในช่วงต้นปี 2562 โรงพทีีเอในเอเชียได้ปิดซ่อมบ ารุงหลายแห่ง ส่งผลให้ความต้องการใช้สารพาราไซลีนปรบัลดลงไปบ้าง จากปัจจยั

ขา้งตน้สง่ผลใหส้ว่นต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน Q1/62 ปรบัลดลงเลก็น้อยจาก Q4/61 

ส าหรบั Q1/62 ราคาสารเบนซนีและส่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ Q4/61 และ Q1/61 เน่ืองจากมี

แรงกดดนัจากทัง้ราคาน ้ามนัดบิที่อ่อนตวัลงและอุปทานที่สะสมในตลาด โดยสารเบนซีนถูกผลิตมากกว่าความต้องการใช้เน่ืองจากผู้ผลิตสาร        

อะโรเมติกส์เร่งผลิตสารพาราไซลีนเพื่อท าก าไรจากส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ที่ทรงตวัในระดบัดมีาตัง้แต่ Q3/61 แม้ว่า

ก าลงัการผลติจากโรงผลติแห่งใหม่ในประเทศซาอุดอิาระเบยีและประเทศเวยีดนามจะไม่ไดอ้อกมาสู่ตลาดมากเท่าที่คาดการณ์ นอกจากน้ี ปรมิาณ

สารเบนซีนคงคลงัในประเทศจนียงัปรบัตวัเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ืองและอยู่ในระดบัที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยยอ้นหลงั 3 ปี ราว 1.5 เท่า ส่งผลกดดนัตลาดใน

เอเชยีอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรบัราคาสารโทลูอนีและสว่นต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน Q1/62 ปรบัตวัลดลงจาก Q4/61 และ Q1/61 จากราคาน ้ามนัดบิทีอ่่อน

ตวัลงและแรงกดดนัจากตลาดน ้ามนัเบนซนิ โดยส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัน ้ามนัดบิดูไบที่อ่อนตวัลงอยา่งมาก ส่งผลใหค้วามต้องการใชโ้ทลูอนี
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เพื่อน าไปเป็นสารเพิม่คา่ออกเทนชะลอตวัลง นอกจากน้ี ปรมิาณสารโทลูอนีคงคลงัในประเทศจนีทีอ่ยูใ่นระดบัสูง แมว้า่ความต้องการใช้สารโทลูอนี

เพื่อเขา้ไปผลติเป็นสารพาราไซลนียงัคงอยู่ในระดบัที่ดกีต็าม  

ตาราง 6: ผลการด าเนินงาน TPX 

 
Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

อตัราการผลติสารอะโรเมตกิส์(1) (%) 92% 94% (2%)  90% 2% 

ปรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์(พนัตนั) 189 198 (9)  186 3 

Product-to-feed Margin(2) (US$/Ton) 143 151 (8)  110 33 

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 Q1/62 เทียบกับ Q4/61 TPX มีอัตราการผลิตสารอะโรเมติกส์ 92% โดย TPX มีรายได้จากการขาย 

10,219 ล้านบาท ลดลง 2,233 ล้านบาท ตามปริมาณจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมลดลงประมาณ 16,000 ตัน 

ประกอบกบัราคาสารอะโรเมตกิสไ์ดป้รบัตวัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาสารอะโรเมตกิส์

ยงัปรบัลดลงจากอุปทานที่เพิม่ขึ้นหลงัจากก าลงัการผลิตใหม่สองแห่งในภูมภิาคที่ด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

ขณะที่อุปสงคส์ารพาราไซลนีปรบัลดลงจากการหยดุซ่อมบ ารงุของโรงพทีเีอ ประกอบกบัสว่นต่างราคาสารเบน

ซีน ปรบัลดลงจากปรมิาณผลิตที่ออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการ จากปัจจยัข้างต้นส่งผลให้ Product-to-

feed Margin ปรบัลดลงมาอยู่ที ่143 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั อย่างไรกด็ ีTPX มผีลขาดทุนจากการประกนัความ

เสีย่งสุทธขิองสว่นต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 จ านวน 109 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัใน Q4/61 

มผีลขาดทุนดงักล่าวจ านวน 418 ล้านบาท ส่งผลให้ TPX ม ีEBITDA 1,422 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 10 ล้านบาท 

ทัง้น้ี TPX ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ1 ล้านบาท เทียบกบัผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ33 

ล้านบาทใน Q4/61 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว  ใน Q1/62 TPX มี

ก าไรสทุธ ิ839 ลา้นบาท ลดลง 14 ลา้นบาทจาก Q4/61 

เมื่อเทียบ Q1/62 กบั Q1/61 TPX มปีรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑร์วมลดลงประมาณ 21,000 ตนั ทัง้น้ีราคาสาร

เบนซีนปรบัลดลงเน่ืองจากอุปทานล้นตลาด อีกทัง้ราคาผลิตภณัฑ์พลอยได้ปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดิบ 

ส่งผลให้ TPX มีรายได้จากการขายลดลง 1,342 ล้านบาท อย่างไรก็ดี Product-to-feed Margin เพิ่มขึ้น 33 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เน่ืองจากส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัเพิม่ขึน้ถงึ 204 เหรยีญ

สหรฐัฯ จากแรงหนุนของอุปสงคท์ี่อยู่ในระดบัที่ดแีละอุปทานยงัคงตงึตวั อย่างไรกต็าม TPX มผีลขาดทุนจาก

การประกนัความเสีย่งสุทธขิองส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 จ านวน 109 ล้านบาท ส่งผล

ให ้TPX ม ีEBITDA และก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 257 ลา้นบาท และ 203 ลา้นบาทตามล าดบั  

ส าหรบักลุ่มธุรกิจผลิตสารอะโรเมติกส์ (รวมสดัส่วนการถือหุ้นใน LABIX รอ้ยละ 75) ใน Q1/62 มรีายได้จาก

การขายรวม 14,448 ล้านบาท EBITDA 1,566 ล้านบาท และก าไรสุทธิรวม 774 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 

Q4/61 และ Q1/61 กลุ่มธุรกิจผลิตสารอะโรเมติกส์มีก าไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท

ตามล าดบั  

 

 

 

 

ใน Q1/62 TPX มรีำยไดจ้ำก

กำรขำยลดลงตำมปรมิำณ

จ ำหน่ำยและรำคำผลติภณัฑท์ี ่

ปรบัลดลง นอกจำกน้ี สว่นต่ำง

รำคำสำรอะโรเมตกิสก์บัน ้ ำมนั

เบนซนิ 95 อ่อนตวัลงจำก

อุปทำนทีเ่พิม่ขึ้นในตลำด 

โดยเฉพำะสำรเบนซนี ท ำให ้

Product-to-feed Margin และ

ก ำไรสทุธปิรบัลดลง 

เมือ่เทยีบกบั Q1/61 TPX มี

ผลกำรด ำเนินงำนดขีึ้นจำก

สว่นต่ำงรำคำสำรพำรำไซลนี

กบัน ้ ำมนัเบนซนิ 95 ปรบั

เพิม่ขึ้นมำก แมว้ำ่ส่วนต่ำง

รำคำสำรเบนซนีจะถูกกดดนั 

ท ำให ้Product-to-feed 

Margin ปรบัเพิม่ขึ้น  
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2.3 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรตัง้ต้นส ำหรบัผลิตภณัฑส์ำรท ำควำมสะอำด 

ตาราง 7: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑส์ารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
หน่วย: US$/Ton Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

Linear Alkylbenzene (LAB)(1) 1,212 1,310 (98)  1,288 (76) 
หมายเหตุ (1) ราคา LAB อา้งองิราคา ICIS  

กราฟ 3: ราคาสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 

ราคาสาร LAB ใน Q1/62 ปรบัตัวลดลงจาก Q4/61 และ Q1/61 

ตามราคาสารตัง้ต้นที่ปรบัตวัลดลง โดยเฉพาะราคาสารเบนซีน 

นอกจากน้ี ราคาสาร LAB ใน Q1/62 ยังได้ร ับแรงกดดันจาก

จ านวนโรงผลิตสาร LAB ในภูมภิาคที่ปิดซ่อมบ ารุงปรบัลดลงจาก 

Q4/61 และ Q1/61 ประกอบกบัค่าเงินรูปีของอินเดียที่อ่อนค่าลง

อยา่งมากจาก Q1/61 สง่ผลกดดนัต่อความตอ้งการน าเขา้สาร LAB 

ของประเทศอินเดยี อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัคงได้รบัแรงหนุนจาก

อุปสงคใ์นภูมภิาคทีเ่พิม่ขึน้หลงัเทศกาลตรษุจนีและการเริม่เขา้สูฤ่ดู

รอ้น 

 

  ตาราง 8: ปรมิาณการผลติสาร LAB  

 
Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

อตัราการผลติสาร LAB (1)  (%) 114% 106% 8%  103% 11% 

ปรมิาณผลติ LAB (พนัตนั) 34 32          2   31           3  

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

ใน Q1/62 บริษัท ลาบิกซ์ จ ากัด (LABIX) มีรายได้จากการขาย 4,430 ล้านบาท ลดลง 699 ล้านบาทจาก 

Q4/61 ตามราคาขายสาร LAB ที่ปรบัตวัลดลงตามราคาสารตัง้ต้นโดยเฉพาะสารเบนซีน อย่างไรก็ตาม จาก

ปรมิาณขายสาร LAB ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 และอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาสาร LAB ที่

ปรบัตวัลดลงชา้กวา่ราคาสารตัง้ต้น ประกอบกบัอุปสงคท์ีด่ขีึน้หลงัเทศกาลตรษุจนีและเริม่เขา้สูฤ่ดูรอ้น ส่งผลให ้

LABIX ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 12 ลา้นบาทมาอยู่ที่ 144 ล้านบาท นอกจากน้ี LABIX มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน

สทุธ ิ7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน เมื่อหกัคา่เสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิ LABIX มผีล

ขาดทุนสทุธ ิ86 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ141 ลา้นบาทใน Q4/61  

เมื่อเทยีบกบั Q1/61 LABIX มรีายไดจ้ากการขายลดลง 136 ล้านบาท จากราคาขายสาร LAB ที่ปรบัลดลงตาม

ราคาสารตัง้ต้นโดยเฉพาะสารเบนซนี แมว้่าจะมปีรมิาณขายสาร LAB ในระดบัที่ใกล้เคยีงกนั นอกจากน้ี ความ

ต้องการน าเข้าสาร LAB ของประเทศอินเดยีที่ปรบัตวัลดลง ส่งผลกดดนัอตัราก าไรขัน้ต้นของสาร LAB ท าให ้

LABIX ม ีEBITDA ลดลง 71 ล้านบาท เมื่อรวมก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธทิีล่ดลง 152 ลา้นบาท และหกัค่า

เสื่อมราคาและตน้ทุนทางการเงนิแลว้ ใน Q1/62 LABIX มผีลขาดทุนสทุธ ิ86 ล้านบาท เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ153 

ลา้นบาทในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

ใน Q1/62 LABIX มรีำยได้

ลดลงจำกไตรมำสก่อนตำม

รำคำขำยสำร LAB ทีป่รบัตวั

ลดลงตำมรำคำสำรตัง้ตน้ แต่

จำกปรมิำณกำรขำยและ

อตัรำก ำไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึ้น 

สง่ผลให ้LABIX มผีลขำดทุน

สทุธลิดลงจำกไตรมำสก่อน 

เมือ่เทยีบกบั Q1/61 LABIX 

มผีลประกอบกำรทีอ่่อนตวัลง 

สำเหตุหลกัจำกอตัรำก ำไร

ขัน้ตน้และก ำไรจำกอตัรำ

แลกเปลีย่นสทุธทิีล่ดลง 
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2.4 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตน ้ำมนัหล่อลื่นพืน้ฐำน  

ตาราง 9: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนต่างราคาของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 

หน่วย: US$/Ton Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

500SN(1) 737 812 (75)  887 (150) 

Bitumen(2) 367 417 (50)  319 48 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

500SN 330 376 (46)  512 (182) 

Bitumen (40) (19) (21)  (56) 16 
หมายเหตุ  (1) ราคา 500SN อา้งองิราคา Ex-tank Singapore 

  (2) ราคา Bitumen อา้งองิราคา FOB Singapore 

กราฟ 4: ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (500SN) ราคายางมะตอยและราคาน ้ามนัเตา 
ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN และส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่น

พื้นฐาน 500SN กบัน ้ามนัเตา ใน Q1/62 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั 

Q4/61 และ Q1/61 เน่ืองจากอุปทานในเอเชียปรบัตวัเพิม่ขึ้น หลงัมี

โรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 และ 3 เพิม่ขึน้ในประเทศจนี ซึ่ง

มกี าลงัการผลิตรวม 1.26 ล้านตนัต่อปี นอกจากน้ี ความต้องการใช้

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานได้ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง จากเศรษฐกิจ

โลกที่ยงัอ่อนแอ ประกอบกบัสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัฯ ที่

เกิดขึ้นและยงัไม่มีข้อสรุป ท าให้การซื้อขายน ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน

เตบิโตไม่มากนัก รวมถงึสภาพอากาศที่ยงัคงหนาวเยน็ ส่งผลกดดนั

ต่ออุปสงค์น ้ าม ันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีความหนืดสูงอย่าง 500SN  

อย่างไรกต็าม ในช่วง Q1/62 ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการปิดซ่อมบ ารุงโดยเฉพาะโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 1 

ทีย่งัอยูใ่นระดบัสงูกวา่ช่วง Q4/61  

ราคายางมะตอยและส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตา ใน Q1/62 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q4/61 เน่ืองจากอุปสงคท์ี่เบาบางในช่วงตน้ปี ซึ่ง

เป็นช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองจนถงึเทศกาลตรุษจนีในช่วงต้นเดอืนกุมภาพนัธ์ นอกจากน้ี อุปทานยางมะตอยใน Q1/62 ไดป้รบัสูงขึน้จากการปิดซ่อม

บ ารุงของโรงกลัน่น ้ามนัที่อยูใ่นระดบัต ่า อย่างไรกต็าม ราคายางมะตอยและส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/61 

เน่ืองจากอุปสงคข์องยางมะตอยในภูมภิาคปรบัเพิม่ขึน้หลงัผา่นพน้ช่วงฤดูหนาว รวมถงึการเร่งก่อสรา้งถนนในประเทศ ก่อนที่จะเขา้สู่วนัหยุดยาว

ของเทศกาลสงกรานตใ์นเดอืนเมษายน รวมทัง้อุปสงคจ์ากประเทศอนิโดนีเซยีทีด่ขีึน้ก่อนเขา้สูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปในประเทศ 
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ตาราง 10: ผลการด าเนินงาน TLB 

หน่วย: US$/Ton Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

อตัราการผลติ Base Oil (1) (%) 89% 86% 3%  89% - 
ปรมิาณผลติ Base Oil (พนัตนั) 59 58 1  59 - 
Product-to-feed Margin (2)  (US$/Ton) 59 73 (14)  105 (46) 

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

    (2) ค านวณก าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q1/62 บรษิทั ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) มีอตัราการผลิต Base oil อยู่ที่ 89% โดยมีรายได้จาก

การขาย 4,704 ล้านบาท ลดลง 1,237 ล้านบาท จากปรมิาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รวมที่ลดลง 10% และ

ระดบัราคาผลติภณัฑท์ีป่รบัลดลง นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานและยางมะตอยเทยีบกบัน ้ามนั

เตาปรบัตัวลดลง เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานในภูมิภาค ในขณะที่อุปสงค์ยงัคงอ่อนตัว ส่งผลให้ม ี

Product-to-feed Margin 59 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลง 14 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัจากไตรมาสก่อน  และม ี

EBITDA 96 ล้านบาท ลดลง 113 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ท าให้ TLB มกี าไร

สทุธ ิ56 ลา้นบาท ลดลง 89 ลา้นบาท จาก Q4/61 

เมื่อเทียบกับ Q1/61 TLB มีอัตราการผลิตคงที่ แต่มีรายได้จากการขายลดลง 281 ล้านบาท จากราคา

น ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานที่ปรบัตัวลดลงค่อนข้างมาก ประกอบกับปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมลดลง

เล็กน้อย ทัง้น้ี ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลงถึง 182 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 

เน่ืองจากตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 และ 3 ที่เพิม่

สูงขึ้น ประกอบกบัราคาน ้ามนัเตาซึ่งเป็นวตัถุดิบปรบัตวัสูงขึ้น ในขณะที่ส่วนต่างราคายางมะตอยเทียบกบั

น ้ามนัเตาปรบัเพิม่ขึ้นไม่มากนัก ส่งผลให ้Product-to-feed Margin ลดลง 46 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั นอกจากน้ี 

TLB มตี้นทุนค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลงิที่สูงขึน้ตามราคาก๊าซธรรมชาต ิท าให้ม ีEBITDA และ ก าไรสทุธลิดลง 458 

ลา้นบาท และ 361 ลา้นบาท ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใน Q1/62 TLB มรีำยไดจ้ำก

กำรขำยลดลง และม ี

Product-to-feed Margin 

ลดลง จำกส่วนต่ำงรำคำ

น ้ำมนัหล่อลืน่พื้นฐำนและ

ยำงมะตอยกบัน ้ ำมนัเตำที ่

อ่อนตวั สง่ผลใหม้กี ำไรสทุธิ

ลดลงจำก Q4/61 

เมือ่เทยีบกบั Q1/61 TLB ม ี

ผลกำรด ำเนินงำนลดลง 

เนือ่งจำกส่วนต่ำงรำคำ

น ้ำมนัหล่อลืน่พื้นฐำนกบั

น ้ำมนัเตำทีป่รบัลดลง

คอ่นขำ้งมำก 
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2.5 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตไฟฟ้ำ 

ตาราง 11: ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าจ าหน่ายของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า  

TP + TOP SPP (1) Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

ปรมิาณไฟฟ้าจ าหน่าย  (GWh) 606 632 (26)  622 (16) 

ปรมิาณไอน ้าจ าหน่าย (kton)  1,043 1,079 (36)  1,041 2 

หมายเหตุ (1) ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้า 100%  

ใน Q1/62 เมื่อเทียบกบั Q4/61 บรษิทั ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั (TP) มรีายได้จากการขาย 1,171 ล้านบาท 

ลดลง 17 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากปรมิาณจ าหน่ายไอน ้าที่ลดลงตามความต้องการของลูกค้า แต่จากต้นทุน

ราคาน ้ามนัเตาซึ่งเป็นหน่ึงในต้นทุนหลกัปรบัตวัลดลง ส่งผลให้ TP ม ีEBITDA 198 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3 ล้าน

บาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จา่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ TP มกี าไรสุทธ ิ(ไมร่วมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC)) 121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท ส าหรบั

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด (TOP SPP) มีรายได้จากการขาย 1,800 ล้านบาท ลดลง 103 ล้านบาท ตาม

ปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าที่ปรบัลดลง เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน ส่งผลให้ TOP SPP ม ี

EBITDA 377 ล้านบาท ลดลง 56 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

แล้ว TOP SPP มกี าไรสุทธ ิ164 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์ยงัรบัรูส้่วนแบ่งก าไร

จากการลงทุนใน GPSC เฉพาะส่วนของกลุ่มบรษิทั 229 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 111 ลา้นบาท จากการเขา้ซื้อบรษิทั 

โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) จ านวนรอ้ยละ 69.11 เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2562 ทีผ่า่นมา 

เมื่อเทียบ Q1/62 กบั Q1/61 TP มรีายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าและ  

ไอน ้าทีเ่พิม่ขึน้ตามการผลติอย่างเตม็ที่ เน่ืองจากใน Q1/62 ไม่มกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน ประกอบกบัราคา

ขายเฉลี่ยของไฟฟ้าและไอน ้าที่สูงขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติ แม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติและน ้ามนัเตาซึ่งเป็น

ต้นทุนหลักปรบัตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม TP มี EBITDA เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท เมื่อหักค่าเสื่อมราคา และ

คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TP มกี าไรสุทธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) เพิม่ขึน้ 27 ล้านบาท 

ส าหรบั TOP SPP มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึ้น 91 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากราคาขายเฉลี่ยของไฟฟ้าและ

ไอน ้าที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามราคาค่าก๊าซธรรมชาติ แม้ว่าปรมิาณจ าหน่ายลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน

ใน Q1/62 อย่างไรก็ตาม จากราคาก๊าซธรรมชาติและน ้ามนัเตาซึ่งเป็นต้นทุนหลกัปรบัตวัสูงขึน้ ประกอบกบัมี

ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงเพิม่ขึน้ ส่งผลให้ TOP SPP ม ีEBITDA ลดลง 117 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุน

ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ลว้ TOP SPP มกี าไรสุทธลิดลง 135 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

ใน Q1/62 TP มรีำยไดจ้ำก

กำรขำยลดลงตำมปรมิำณ

จ ำหน่ำยไอน ้ำทีล่ดลง แต่จำก

ตน้ทุนรำคำน ้ำมนัเตำที ่

ปรบัตวัลดลง ท ำใหม้กี ำไร

สทุธเิพิม่ขึ้น ส ำหรบั TOP 

SPP มรีำยไดจ้ำกกำรขำย

ลดลงตำมปรมิำณจ ำหน่ำย

ไฟฟ้ำและไอน ้ำทีล่ดลง

เนือ่งจำกมกีำรหยุดซ่อม

บ ำรงุตำมแผน ท ำใหม้กี ำไร

สทุธลิดลง  

ส ำหรบั Q1/62 เทยีบกบั 

Q1/61 TP มรีำยไดเ้พิม่ขึ้น

จำกรำคำขำยและปรมิำณ

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำที ่

เพิม่ขึ้น สง่ผลให ้TP มกี ำไร

สทุธเิพิม่ขึ้น ในขณะที ่TOP 

SPP มกีำรหยดุซ่อมบ ำรงุ

ตำมแผน ประกอบกบัตน้ทุน

หลกัสงูขึ้นตำมรำคำก๊ำซ

ธรรมชำตแิละน ้ำมนัเตำ 

สง่ผลให ้TOP SPP มกี ำไร

สทุธลิดลง 
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2.6 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยสำรท ำละลำย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานของไทยออยล ์โซลเวน้ท ์

 
Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

อตัราการผลติสารท าละลาย(1) (%) 123% 104% 19%  117% 6% 

ปรมิาณผลติสารท าละลาย(1) (พนัตนั) 44 37 7  41 3 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลาย (พนัตนั) 90 86 4  81 9 

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

ใน Q1/62 เทยีบกบั Q4/61 กลุ่มธรุกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์มอีตัราการผลติสาร

ท าละลายอยู่ที ่123% เพิม่ขึน้ 19% และมปีรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายเพิม่ขึน้ประมาณ 4,000 ตนัจาก Q4/61 

สาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจสามารถส่งออกสารท าละลายในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายยังตลาด

ต่างประเทศเพิม่ขึน้ แตร่าคาขายสารท าละลายเฉลีย่ต่อหน่วยทีล่ดลงตามทศิทางราคาเฉลีย่น ้ามนัดบิที่ลดลง ท า

ให้กลุ่มธุรกจิมรีายไดจ้ากการขาย 2,259 ล้านบาท ลดลง 358 ล้านบาท อย่างไรกต็าม การแข่งขนัด้านราคาที่

ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกเริ่มมีทิศทางปรบัตัวขึ้น ประกอบกับอุปทานของบาง

ผลติภณัฑ์ภายในประเทศขาดตลาด เน่ืองจากความล่าช้าของการขนส่งในช่วงวนัหยุดเทศกาลตรุษจนี ช่วยให้

อตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน อีกทัง้ใน Q1/62 มกีารกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชี

ของสนิค้าคงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั 21 ล้านบาท ดงันัน้ กลุ่มธุรกจิจงึม ีEBITDA 149 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 14       

ลา้นบาท ใน Q1/62 เทยีบกบัผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 4 ล้านบาทใน Q4/61 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา 54 ลา้น

บาท ตน้ทุนทางการเงนิ 23 ลา้นบาท ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได ้13 ล้านบาท และสว่นไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 2 

ล้านบาทแล้ว ท าให้กลุ่มธุรกิจไทยออยล์ โซลเวน้ท์มีผลก าไรสุทธ ิ44 ล้านบาทใน Q1/62 เทียบกบัผลขาดทุน

สทุธ ิ14 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q1/62 กบั Q1/61 กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลิต

สารท าละลายเพิม่ขึ้น 6% และมปีรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายเพิม่ขึน้ประมาณ 9,000 ตนั สาเหตุหลกัมาจาก

กลุ่มธรุกจิสามารถส่งออกสารท าละลายในบางกลุ่มผลติภณัฑไ์ปจ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศมากขึน้  อย่างไร 

กต็าม ราคาจ าหน่ายสารท าละลายเฉลีย่ต่อหน่วยลดลงตามราคาเฉลีย่น ้ามนัดบิทีล่ดลง ท าใหก้ลุ่มธรุกจิมรีายได้

จากการขายลดลง 8 ล้านบาท ทัง้น้ี ใน Q1/62 มอีุปทานของสารท าละลายภายในประเทศขาดตลาดส าหรบั 

บางผลติภณัฑ์ เทยีบกบั Q1/61 ที่มอีุปทานล้นตลาดในบางผลติภณัฑ ์ท าใหต้ัง้แต่ Q2/61 ผูผ้ลติสารท าละลาย

ในประเทศเริ่มจ ากัดปริมาณจ าหน่ายในประเทศในบางผลิตภัณฑ์และเพิ่มปริมาณส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศแทน ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจมีอัตราก าไรขัน้ต้นสูงขึ้นจาก Q1/61 นอกจากน้ี ใน Q1/62 มีการกลับ

รายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชีของสนิค้าคงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะ ไดร้บัดงัที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้

กลุ่มธุรกจิม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 19 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มธรุกจิมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธลิดลง 2 

ลา้นบาทจาก Q1/61 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ตน้ทุนทางการเงนิ คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้และสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจ

ควบคุมแล้ว ส่งผลใหใ้น Q1/62 กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มีผลก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 6 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบั

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

ใน Q1/62 เทยีบกบั Q4/61 

แมร้ำคำจ ำหน่ำยสำรท ำ

ละลำยเฉลีย่ต่อหน่วยลดลง 

สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำย

ของกลุ่มธรุกจิลดลง แต่อตัรำ

ก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึ้น และกำร

กลบัรำยกำรปรบัลดมลูคำ่

ทำงบญัชขีองสนิคำ้คงเหลอื

ท ำให ้EBITDA เพิม่ขึ้นจำก

ไตรมำสก่อน และมผีลก ำไร

สทุธ ิเทยีบกบัขำดทุนสทุธใิน

ไตรมำสก่อน 

เมือ่เทยีบ Q1/62 กบั Q1/61 

แมว้ำ่รำคำจ ำหน่ำยสำรท ำ

ละลำยเฉลีย่ต่อหน่วยลดลง 

สง่ผลใหร้ำยไดล้ดลงเลก็น้อย 

แต่อตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึ้น  

และกำรกลบัรำยกำรปรบัลด

มลูคำ่ทำงบญัชขีองสนิคำ้

คงเหลอื สง่ผลใหก้ลุ่มธรุกจิม ี

EBITDA และก ำไรสทุธิ

เพิม่ขึ้นจำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อน 
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2.7 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจขนส่งน ้ำมนัดิบ น ้ำมนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทำงเรือ ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนกำรบริหำร

จดักำรเรอื และเดินเรอืรบัส่งลูกเรอื และ/หรอื ขนส่งสมัภำระ 

ตาราง 13: อตัราการใชเ้รอื 

 
Q1/62 Q4/61 +/(-)  Q1/61 +/(-) 

อตัราการใชเ้รอื: TM (%) 95%(1) 95% -  94% 1% 
อตัราการใชเ้รอื: TOP-NYK (%) 100% 100% -  100% - 
อตัราการใชเ้รอื: TMS (%) 52% 48% 4%  53% (1%) 

หมายเหตุ     (1) ใน Q1/62 TM มจี านวนเรอืทัง้สิน้ 5 ล า รวมเรอืภไูบนดัดา 1 ซึง่เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 เป็นตน้มา 

ใน Q1/62 เทียบกบั Q4/61 บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั (TM) มรีายได้จากการให้บรกิาร ซึ่งรวมรายได้จาก 

TMS (TM ถอืหุน้รอ้ยละ 100) (2) 170 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 19 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากอตัราการ

ใช้กองเรอืของ TMS ปรบัตวัสูงขึ้น อีกทัง้ TM ยงัได้จดัซื้อเรอืภูไบนัดดา 1 โดยเริม่ให้บรกิารขนส่งผลิตภณัฑ ์

Butadiene ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 เป็นต้นมา นอกจากน้ี TM ม ีEBITDA 37 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุน 

EBITDA  6 ล้านบาทในไตรมาสก่อน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของเรอืและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ลดลง ทัง้น้ี ใน Q1/62 TM รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) 

11 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน 5 ลา้นบาทจากการปรบัปรุงอตัราคา่ขนสง่ยอ้นหลงัใน

ไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL), TOP-NTL 

Shipping Trust, บรษิทั ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จ ากดั (TOP Nautical Star) และ บรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชพิ แมนเนจ

เมนท์ จ ากดั (TIM) รวม 18 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนทางบญัชทีี่ยงัไม่เกดิขึ้น

จรงิจากการแปลงคา่ของเงนิกูย้มืสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา ตน้ทุนทางการเงนิและคา่ใช้จา่ย

ภาษเีงนิไดแ้ลว้ TM รบัรูผ้ลขาดทุนสทุธ ิ2 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 63 ลา้นบาทจาก Q4/61  

เมื่อเทยีบ Q1/62 กบั Q1/61 TM มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 16 ล้านบาท สาเหตุจากเริม่ใหบ้รกิารของ

เรอืภูไบนดัดา 1 ประกอบกบัต้นทุนการใหบ้รกิารรวมทัง้คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานของเรอืและค่าใช้จา่ยในการ

บรหิารที่ลดลง ส่งผลใหม้ ีEBITDA เพิม่ขึ้น 7 ล้านบาท ทัง้น้ี TM มสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NYK 

ลดลง 6 ล้านบาท และมสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NTL TOP-NTL Shipping Trust TOP-Nautical 

Star และ TIM รวมลดลง 7 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้แล้ว ใน 

Q1/62 TM มผีลขาดทุนสทุธ ิ2 ลา้นบาทเทยีบกบัผลก าไรสทุธ ิ17 ลา้นบาทของช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

หมายเหตุ  (2) บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จ ากดั เขา้ซื้อหุน้บรษิทั ท๊อป มารไีทม ์เซอรว์สิ จ ากดั (TMS) โดยแบ่งเป็น การซื้อหุน้สามญั TMS ร้อยละ 

45 ของทุนจดทะเบียนในราคา 1 บาท และช าระคนืเงนิกู้ยืม 81 ล้านบาท ที่ TMS กู้ยมืจากผูข้าย ทัง้นี้รายการดงักล่าวด าเนินการแล้วเสรจ็ใน

วนัที ่21 มถุินายน 2561 

 

 

 

 

 

 

ใน Q1/62 TM มรีำยได้

เพิม่ขึ้นจำก Q4/61 สำเหตุ

หลกัจำกอตัรำกำรใชเ้รอืของ 

TMS ปรบัเพิม่ขึ้น ประกอบ

กบัคำ่ใช้จำ่ยในกำร

ด ำเนินงำนของเรอืและ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรลดลง 

ท ำให ้TM มผีลขำดทุนสทุธิ

ลดลง 

เมือ่เทยีบกบั Q1/61 ถงึแม ้

TM มรีำยไดเ้พิม่ขึ้นตำม

จ ำนวนเรอืใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึ้น 

แต่ไดร้บัสว่นแบ่งก ำไรจำก

เงนิลงทุนรวมลดลง สง่ผลให้ 

TM มผีลขำดทุนสทุธเิพิม่ขึ้น

จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปี

ก่อน 
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2.8 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจเอทำนอล 
ตาราง 14: อตัราก าลงัการผลติของ TET 

 

Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

อตัราการผลติเอทานอล 
      

- ทรพัยท์พิย ์ 97% 96% 1%  87% 10% 
- อุบล ไบโอ เอทานอล 97% 98% (1%)  108% (11%) 

 

ใน Q1/62 เทยีบกบั Q4/61 TET รบัรูร้ายไดจ้ากบรษิทั ทรพัยท์ิพย ์จ ากดั (TET ถอืหุน้รอ้ยละ 50) ซึ่งมรีายได้

จากการขาย 377 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากปรมิาณการจ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตวัสูงขึ้น

เล็กน้อย ส่งผลท าให้ TET มีอัตราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัเพิ่มขึ้น โดยใน Q1/62 TET มี EBITDA 37 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 9 ล้านบาท เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่ปรบัตวัลดลงจาก Q4/61 นอกจากน้ี ใน Q1/62 TET มี

สว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 18 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 

Q4/61 จ านวน 5 ลา้นบาท ท าใหใ้น Q1/62 TET มกี าไรสทุธ ิ16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9 ลา้นบาทจาก Q4/61 

เมื่อเทียบกบั Q1/61 TET รบัรูร้ายไดก้ารขายจาก บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั เพิม่ขึน้ 12 ล้านบาท สาเหตุหลกั

จากปรมิาณการจ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตวัสูงขึน้เลก็น้อย อย่างไรกต็าม TET มอีตัราก าไรขัน้ต้นลดลง สาเหตุ

หลกัมาจากราคามนัส าปะหลงัซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสูงเมื่อเทียบกบั Q1/61 ท าให ้

TET มี EBITDA ลดลง 31 ล้านบาท ทัง้น้ี TET มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิัท อุบล ไบโอ       เอ

ทานอล จ ากดั (มหาชน) เพิม่ขึน้จ านวน 4 ล้านบาท สง่ผลใหใ้นภาพรวมของ TET มผีลก าไรสทุธลิดลง 11 ลา้น

บาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใน Q1/62 เทยีบกบั Q4/61 

TET มรีำยไดจ้ำกกำร

จ ำหน่ำยเอทำนอลเพิม่ขึ้น 

สง่ผลท ำใหT้ET มอีตัรำก ำไร

ขัน้ตน้และ  EBITDA เพิม่ขึ้น 

ท ำใหใ้นภำพรวม TET มกี ำไร

สทุธเิพิม่ขึ้นจำกไตรมำสที ่

ผำ่นมำ 

เมือ่เทยีบกบั Q1/61 รำยได้

จำกกำรขำยเอทำนอลปรบัตวั

เพิม่ขึ้น เนือ่งมำจำกปรมิำณ

จ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึ้น อยำ่งไรก็

ตำม TET มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้

ลดลง เนือ่งมำจำกตน้ทุน

วตัถุดบิทีย่งัคงอยูใ่นระดบัสงู 

สง่ผลท ำให ้TET ม ีEBITDA 

และก ำไรสทุธลิดลง 
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3. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของกลุ่มไทยออยล ์

3.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของกลุ่มไทยออยล ์ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

ตาราง 15: งบแสดงฐานะการเงนิอย่างย่อ (งบการเงนิรวม) 

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

สินทรพัย ์     

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว(1) 101,593  107,262  (5,669) (5.3%) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 64,793  57,481  7,312  12.7% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 105,845  103,869  1,976  1.9% 

รวมสินทรพัย ์ 272,231  268,613  3,618  1.3% 

หน้ีสิน     

หนี้สนิหมนุเวยีน 36,851  33,471  3,380  10.1% 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 100,382  104,668  (4,286) (4.1%) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 4,059  4,001  58  1.4% 

รวมหน้ีสิน 141,292  142,141  (849) (0.6%) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     

ส่วนของบรษิทัใหญ่ 126,119  121,712  4,407  3.6% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 4,820  4,760  60  1.3% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 130,939  126,472  4,467  3.5% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 272,231  268,613  3,618  1.3% 
หมายเหตุ (1) รวมเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 318 ลา้นบาท และ 300 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 กลุ่มไทยออยลม์สีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 272,231 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 3,618 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 1.3 สาเหตุหลกัจาก 

- เงนิสด รายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 5,669 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการช าระคืนหุ้นกู้สกุลเงนิบาทตาม

ก าหนดช าระ และการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงาน 

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 7,312 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 7,300 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดบิเฉลี่ยเดอืน

มนีาคม 2562 เพิม่ขึ้นจากเดอืนธนัวาคม 2561 และปรมิาณสนิค้าคงเหลือ ณ 31 มนีาคม 2562 ที่เพิม่ขึ้นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 

นอกจากน้ี ลูกหน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 700 ล้านบาท จากปรมิาณการขายและราคาผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเฉลี่ยในเดอืนมนีาคม 2562 เพิม่ขึน้

จากเดอืนธนัวาคม 2561 ในขณะทีลู่กหน้ีกองทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง 1,007 ลา้นบาท เน่ืองจากไดร้บัเงนิชดเชยลูกหน้ีกองทุนน ้ามนั

เชือ้เพลงิคนืใน Q1/62 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิ่มขึ้น 1,976 ล้านบาท เน่ืองจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธ ิ1,562 ล้านบาท จากการลงทุนใน

โครงการต่างๆ ตามแผนงาน 

หน้ีสนิรวม 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 141,292  ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 849 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 0.6 สาเหตุหลกัจาก 
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- หน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 3,380 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 4,169 ล้านบาท เน่ืองจากราคาน ้ามนัดบิเฉลีย่ในเดอืน

มนีาคม 2562 เพิม่ขึ้นจากเดอืนธนัวาคม 2561 และภาษีเงนิได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 998 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวด 

Q1/62 ในขณะทีเ่จา้หน้ีอื่นลดลง 1,305 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการจา่ยช าระดอกเบีย้คา้งจา่ยและเจา้หน้ีอื่น 

- เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) ลดลง 4,286 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก 

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

กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ ลดลง 242 ลา้นบาท เน่ืองจากคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้จากสิน้ปี 2561 

:  หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ ของ TTC ลดลง 1,011 ลา้นบาท เน่ืองจากคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้จากสิน้ปี 2561 

ตาราง 16: หนี้เงนิกูร้ะยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์

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

หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ(1) 12,267 - - - - - 51,046 63,313 

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

เงนิกูส้กุลเงนิบาท - 5,591 8,211 804 1,534 72 - 16,212 

เงนิกูส้กุลเงนิอื่นๆ(1) - - - 357 - - - 357 

รวม ณ 31 มีนำคม 2562 32,767 5,591 8,211 1,161 1,534 72 51,046 100,382 

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

เพ่ิม / (ลด) (3,242) 1 2 38 (75) - (1,011) (4,286) 
หมายเหตุ (1) รวมก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหนี้สนิสกุลเงนิต่างประเทศ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์มสี่วนของผูถ้ือหุน้รวมทัง้สิ้น 130,939  ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 4,467  

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 มาจากผลก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวด Q1/62 จ านวน 4,469 ล้านบาท หกัดว้ยเงนิปันผลจ่าย

ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของ TP รวม 3 ลา้นบาท 

3.2 งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 39,900 ล้านบาท และมเีงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการ

เบิกใช้จ านวน 318 ล้านบาท โดยโรงกลัน่ไทยออยล์มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดจ านวน 36,246 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์และ

โรงกลัน่ไทยออยลย์งัมเีงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 61,375 ลา้นบาท และ 61,375 ลา้นบาท ตามล าดบั รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงัน้ี 

ตาราง 17: งบกระแสเงนิสดอย่างย่อ 

(ล้ำนบำท) งบกำรเงินรวม งบเฉพำะกิจกำร 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,891  2,188  

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 7,878  9,207  
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,186) (4,586) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 6,584  6,809  

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น (426) (431) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 33,741(1)  29,868  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 39,900  36,246  

หมายเหตุ (1) ไม่รวมเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 300 ลา้นบาท 
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กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 3,891 ล้านบาท โดยมาจากก าไรสุทธสิ าหรบังวด Q1/62 และมกีระแสเงนิสด

ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน 7,878 ล้านบาท โดยเป็นการขายเงนิลงทุนระยะสัน้จ านวน 11,309 ล้านบาท ในขณะที่มกีารซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

จ านวน 3,402 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของโรงกลัน่ไทยออยล์จ านวน 2,386 ล้านบาท โดยมโีครงการหลกั เช่น โครงการกลุ่มอาคารโรงกลัน่  

ศรรีาชา โครงการก่อสรา้งถงัน ้ามนัดบิเพื่อความมัน่คงด้านการกลัน่ โครงการขยายท่าเรอืหมายเลข 7 และหมายเลข 8 รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั

โครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัมกีารลงทุนของบรษิทัในกลุ่มอีก 1,016 ล้านบาท เช่น การซื้อสารดูดซบั  

เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการซ่อมบ ารงุตามวาระของหน่วยอะโรเมตกิสใ์นช่วงกลางเดอืนมถิุนายนถงึปลายเดอืนกรกฎาคม 2562 

อย่างไรกต็าม กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 5,186 ล้านบาท สาเหตุหลกัการจ่ายช าระคนืหุน้กู้ 3,000 ล้านบาท 

จา่ยตน้ทุนทางการเงนิ 1,404 ลา้นบาท และจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สทุธ ิ747 ลา้นบาท 

จากรายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมขา้งต้น ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ6,584 ล้านบาท จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์มผีลขาดทุนจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 426 ลา้นบาท ดงันัน้ ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์จงึมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 39,900 ล้านบาท และเมื่อรวมเงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการ

เบกิใช้ และเงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 318 ล้านบาท และ 61,375 ล้านบาท ตามล าดบัแล้ว กลุ่มไทยออยล์มเีงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิ

ลงทุนชัว่คราว จ านวน 101,593 ลา้นบาท 
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3.3 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

ตาราง 18: อตัราสว่นทางการเงนิส าหรบั Q1/62 (งบการเงนิรวม) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%) 8% (4%) 12%  8% - 

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

อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 5% (5%) 10%  6% (1%) 

 

   

 

  

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 4.4 4.3 0.1  3.7 0.7 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 3.3 3.5 (0.2)  2.8 0.5 

 
   

 
  

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน Q1/62 Q4/61 +/(-) 
 

Q1/61 +/(-) 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)           1.1            1.1  -            0.8  0.3 

อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) - - -        (0.1) 0.1 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)           0.8            0.8  -            0.5  0.3 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 5.7 (3.3) 9.0  9.8 (4.1) 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%) 43% 45% (2%)  35% 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 / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว     = เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ + หุน้กู้ (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 2 และครึ่งหลงัของปี 2562 

ภำวะตลำดน ้ำมนัดิบและผลิตภณัฑ ์

ตลาดน ้ามนัดบิใน Q2/62 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึ้นจาก Q1/62 หลงักลุ่มผู้ผลิตทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกยงัคงปรบัลดก าลงัการผลิตน ้ามนัดบิอย่าง

ต่อเน่ืองตามขอ้ตกลงที่จะปรบัลดก าลงัการผลติ 1.2 ล้านบารเ์รลต่อวนั เป็นระยะเวลากว่า 6 เดอืน นับตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 ประกอบกบัการ

ส่งออกน ้ามนัดบิจากเวเนซุเอลาและอหิร่านมแีนวโน้มลดลงจากมาตรการคว ่าบาตรของสหรฐัฯ นอกจากน้ี ก าลงัการผลติจากลเิบยีมแีนวโน้มปรบั

ลดลงจากผลของความไม่สงบในประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรบัตวัดขีึ้น หลงัการเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนีมี

ทศิทางที่ด ี มากขึน้ อย่างไรกต็าม ตลาดน ้ามนัดบิมแีนวโน้มถูกกดดนัจากอุปสงคน์ ้ามนัดบิที่มแีนวโน้มปรบัตวัลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรง

กลัน่ในภูมภิาคเอเชยีในช่วงตน้ไตรมาส ประกอบกบัอุปทานน ้ามนัดบิในสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้จากก าลงัการผลติทีส่งูขึน้ต่อเน่ือง  

ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 คาดว่าราคาน ้ามนัดบิมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้เมื่อเทียบกบัครึง่ปีแรก เน่ืองจากคาดการณ์ว่าอุปสงคน์ ้ามนัดบิปรบัตวั  

ดขีึน้ตามความต้องการใช้น ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัตวัดขีึน้ในช่วงฤดูหนาว ประกอบกบัอุปทานน ้ามนัดบิจากกลุ่มโอเปกมแีนวโน้มปรบัลดลงจากการ

ปรบัลดก าลงัการผลิตต่อเน่ืองเพื่อช่วยสรา้งความสมดุลให้ตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดการณ์ว่าอุปทานจากสหรฐัฯ จะปรบัตวัสูงขึน้ โดย

ส านักงานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐัฯ (EIA) ปรบัเพิม่คาดการณ์ก าลงัการผลติน ้ามนัดบิในสหรฐัฯ ปี 2562 ไปอยู่ที่ระดบั 12.49 ล้านบารเ์รลต่อ

วนั ซึ่งเพิม่ขึน้จากคาดการณ์เดมิ 1.35 ล้านบารเ์รลต่อวนั นอกจากน้ี อุปทานในตลาดอาจเพิม่สูงขึน้จากการเปิดด าเนินการของท่อขนส่งน ้ามนัใน

สหรฐัฯ จากแหล่ง Permian ซีง่เป็นแหล่งผลติน ้ามนัจากชัน้หนิดนิดาน (shale oil) ทีส่ าคญัของสหรฐัฯ  

ธรุกจิการกลัน่ในช่วง Q2/62 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้จาก Q1/62 เน่ืองจาก ส่วนต่างราคาระหวา่งน ้ามนัเบนซนิกบัน ้ามนัดบิมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ 

จากอุปสงคท์ีป่รบัเพิม่ขึน้ในช่วงฤดกูาลขบัขีใ่นสหรฐัฯ และแรงซือ้จากภูมภิาคตะวนัออกกลางก่อนเขา้สู่ช่วงเทศกาลถอืศลีอด นอกจากน้ี สว่นต่าง

ราคาระหวา่งน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดกบัน ้ามนัดบิคาดปรบัตวัเพิม่ขึน้ จากคาดการณ์วา่ปรมิาณน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศ

ยานคงคลงัโลกจะยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัต ่ากวา่ระดบั 5 ปีเฉลีย่ อยา่งไรกต็าม สว่นต่างราคาระหวา่งน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดบิมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง 

หลงัยอดขายน ้ามนัเตาส าหรบัเดนิเรอืปรบัลง จากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัและผลกระทบของสงครามการคา้ 

ในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2562 ธุรกิจการกลัน่คาดจะได้รบัแรงหนุนจากอุปสงค์น ้ามนัดเีซลที่มีแนวโน้มปรบัตวัดขีึ้น จากการปรบัตวัของธุรกิจการ

เดนิเรอืตามข้อก าหนดการใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงส าหรบัเรอืเดินทะเลที่มปีรมิาณก ามะถนัไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน ้าหนัก ประกอบกับอุปสงค์น ้ามนั

อากาศยานมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ในขณะที่อุปทานน ้ามนัดเีซลและอากาศยานมแีนวโน้มตงึตวั อย่างไรกต็าม ธุรกจิ การ

กลัน่คาดวา่จะไดร้บัแรงกดดนัจากสว่นต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัน ้ามนัดบิที่มแีนวโน้มปรบัตวัลดลง จากการเตบิโตของอุปสงคน์ ้ามนัเบนซนิทีช่ะลอ

ตวัลง ในขณะที่อุปทานน ้ามนัเบนซนิคาดว่ายงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัสงู นอกจากน้ี อุปทานน ้ามนัส าเรจ็รูปมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากมกีาร

เปิดด าเนินการของโรงกลัน่ขนาดใหญ่ 2 แหง่ในจนีและซาอุดอิาระเบยี ก าลงัการผลติรวม 0.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนั  

ภำวะตลำดสำรอะโรเมติกส ์ 

ตลาดพาราไซลีนในช่วง Q2/62 คาดว่าอ่อนตวัลงจาก Q1/62 เน่ืองจากหลายฝ่ายกงัวลเกี่ยวกบัอุปทานที่ปรบัเพิ่มมากขึ้นจากทัง้โรงผลิตที่เปิด

ด าเนินการในปี 2561 และปี 2562 โดยเฉพาะครึง่หลงัของปี 2562 อย่างไรกต็าม คาดว่าอุปสงคส์ารโพลเีอสเตอรแ์ละสารพีอที ีรวมถงึการปิดซ่อม

บ ารงุประจ าปีในภูมภิาคจะมสีว่นช่วยไมใ่หต้ลาดไดร้บัแรงกดดนัมากนัก 

ตลาดพาราไซลนีในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 คาดวา่จะอ่อนตวักว่าช่วงครึง่แรกของปี หลงัโรงผลติ 2 แหง่ในจนี ซึ่งมกี าลงัการผลติ 2.25 ลา้นตนัต่อ

ปี และ 0.8 ล้านตนัต่อปี มแีนวโน้มในการเปิดด าเนินการอย่างเต็มก าลงัการผลติ นอกจากน้ียงัมโีรงผลติในจนี อีก 2 แห่ง ซึ่งมกี าลงัการผลติ 1.6 

ลา้นตนัต่อปี และ 0.8 ล้านตนัต่อปี ที่อาจเปิดด าเนินการดว้ยเช่นกนั อย่างไรกต็าม อุปสงคส์ าหรบัผลติเสน้ใยสารโพลเีอสเตอรใ์นช่วงฤดูหนาวคาด

วา่จะมสีว่นช่วยหนุนตลาดไมใ่หอ้่อนตวัลงไปมากนกั (แหล่งทีม่า WM Chemicals เดอืนกุมภาพนัธ ์2562 และ PRISM เดอืนเมษายน 2562) 

ตลาดเบนซนีในช่วง Q2/62  มแีนวโน้มอ่อนตวักว่า Q1/62 เน่ืองจากยงัไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานที่ล้นตลาดสะสมมาตัง้แต่ปลายปี 2561 ซึ่งเกิด

จากอุปทานสารเบนซนีที่ถูกผลติเพิ่มมากกวา่ความต้องการใช้เน่ืองจากผูผ้ลติสารอะโรเมตกิสเ์รง่ผลติสารพาราไซลนีเพื่อท าก าไรจากส่วนต่างราคา
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สารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ที่อยู่ในระดบัดอีย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ปรมิาณสารเบนซีนคงคลงัยงัคงอยู่ในระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ จงึ

สง่ผลกดดนัความตอ้งการน าเขา้สารเบนซนีของจนีอาจชะลอตวัลง 

ตลาดเบนซีนในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 มแีนวโน้มทรงตวัถึงอ่อนตวัลงกว่าช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เน่ืองจากอุปทานสะสมตัง้แต่ปลายปี 2561 

และอุปทานใหม่ที่จะเปิดด าเนินการในจนี อยา่งไรกต็าม ผูผ้ลติทีม่ตี้นทุนการผลติเบนซนีสูงคาดว่าจะต้องลดก าลงัผลติลง เน่ืองจากสารพาราไซลนี

ไม่สามารถแบกรบัความคุม้ทุนไดเ้หมอืน Q1/62 อกีต่อไป ประกอบกบัการเปิดด าเนินการของโรงผลติในประเทศจนี ซึ่งมีก าลงัการผลติสไตรนีมอ

นอเมอร ์ขนาด 1.2 ล้านตนัต่อปี อาจมสี่วนช่วยสนับสนุนตลาดไม่ให้ปรบัลดไปมากนัก (แหล่งที่มา WM Chemicals เดอืนกุมภาพนัธ ์2562, IHS 

Spring 2562 และ PRISM เดอืนเมษายน 2562) 

ตลาดโทลูอนีในช่วง Q2/62 มแีนวโน้มอ่อนตวักว่า Q1/62 เน่ืองจากได้รบัแรงกดดนัจากตลาดสารเบนซีนที่ชะลอตวัลง และอุปทานในจนีที่อยู่ใน

ระดบัสูง อย่างไรกต็าม ตลาดน ้ามนัเบนซนิที่มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้จะช่วยส่งผลใหม้คีวามต้องการใช้สารโทลูอนีเพื่อน าไปเป็นสารเพิม่ออกเทนใน

น ้ามนัเบนซนิเพิม่ขึน้ 

ตลาดโทลูอีนในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2562 มีแนวโน้มทรงตวัถึงอ่อนตวักว่าครึ่งแรกของปี 2562 เน่ืองจากทัง้ตลาดสารเบนซีนและตลาดน ้ามนั

เบนซนิที่มแีนวโน้มอ่อนตวัลงกวา่ช่วงครึง่หลงัของปี 2561 ซึ่งสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชส้ารโทลูอนีเพื่อผลติเป็นสารเบนซนีและเป็นสารเพิม่ออกเทน

ในน ้ามนัเบนซนิชะลอตามไปดว้ย  

ภำวะตลำดสำร LAB  

ตลาดสาร LAB ในช่วง Q2/62 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/62 จากความต้องการใช้ผลติภณัท์ซกัล้างมากขึน้ในช่วงฤดูรอ้น ประกอบกบั

อุปทานที่ลดลงในตลาดจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสาร LAB ในประเทศจนี อินเดีย และซาอุดอิาระเบีย อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้

ผลติภณัฑซ์กัลา้งจะอ่อนตวัลงในช่วงเดอืนมถิุนายน จากการเริม่เขา้สูช่่วงฤดมูรสมุของประเทศในภูมภิาคเอเชยี 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 คาดการณ์ว่าตลาดสาร LAB จะอ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี จากความต้องการใชผ้ลติภณัท์ซกัลา้งในช่วง

ครึง่หลงัของปีมแีนวโน้มอ่อนตวัในช่วงมรสุม (มถิุนายน – กนัยายน) ประกอบกบัอุปทานในภูมภิาคมแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้จากจ านวนโรงผลติสาร 

LAB ทีปิ่ดซ่อมบ ารงุมปีรมิาณลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2562 (แหล่งทีม่า ICIS, เดอืนเมษายน 2562) 

ภำวะตลำดน ้ำมนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในช่วง Q2/62 คาดวา่จะปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q1/62 โดยอุปทานทีป่รบัเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองจากในช่วง Q1/62 โดยเฉพาะ

ในประเทศจนี ประกอบกบัอุปสงคท์ีย่งัคงอ่อนตวัจากสภาวะเศรษฐกจิโลกทีย่งัคงเบาบาง อยา่งไรกต็าม การปิดซ่อมบ ารงุของโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่น

พืน้ฐานในเอเชยีโดยเฉพาะกรุ๊ป 1 ทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัความตอ้งการใชน้ ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในช่วงฤดรูอ้นซึง่เป็นฤดกูาลขบัขีแ่ละการท า

เกษตรกรรม ช่วยสนบัสนุนตลาด  (แหล่งทีม่า: ICIS Base Oil Weekly Report, เดอืนเมษายน 2562 และ Argus Base Oil Weekly Report, เดอืน

เมษายน 2562) 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 คาดการณ์ว่าตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานจะทรงตวัเมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2562 โดยการปรบัลดลงของราคา

น ้ามนัเตาทีค่าดการณ์วา่จะเกดิขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปีจากผลกระทบของ IMO จะช่วยพยงุสว่นต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกบัน ้ามนัเตาไมใ่ห้

ปรบัลดลง รวมถงึการแขง่ขนัของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 ทีจ่ะปรบัลดลง จากสารตัง้ตน้อยา่งน ้ามนัดเีซลทีร่าคาแพงขึน้จาก IMO จะช่วยหนุน

ความตอ้งการของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 1 บางสว่น อยา่งไรกต็าม อุปทานปรบัตวัสงูขึน้จากการเปิดด าเนินการผลติและการขยายก าลงัการผลติ

ของโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานแหง่ใหม ่รวมถงึการปิดซ่อมบ ารงุของโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในเอเชยีทีล่ดลง สง่ผลกดดนัตลาด

น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 1 (แหล่งทีม่า: ICIS Base Oil Weekly Report, เดอืนเมษายน 2562 และ Argus Base Oil Weekly Report, เดอืน

เมษายน 2562) 
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ภำวะตลำดยำงมะตอย 

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q2/62 คาดวา่จะปรบัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/62 เน่ืองจากอุปสงคใ์นเอเชยีปรบัตวัดขีึน้ โดยเฉพาะประเทศจนีและเวยีดนาม 

หลงัเข้าสู่หน้ารอ้น ซึ่งสภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อการท าถนน ประกอบกบัการปรบัลด VAT การน าเข้าสนิคา้ลงส่งผลให้มแีรงดงึดูดในการน าเข้า 

ยางมะตอยเพิม่ขึน้ รวมถงึการเลอืกตัง้ในอนิโดนิเซยีทีจ่ะจบลงในวนัที ่17 เมษายน 2562 จะท าใหม้อีุปสงคใ์นการท าถนนเพิม่ขึน้ อยา่งไรกต็าม อุป

สงค์จากประเทศเวยีดนามและอินโดนีเซียยงัคงเบาบางจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการซ่อมแซมถนน ขณะที่อุปทานมีแนวโน้มปรบัตวั

เพิม่ขึน้หลงัโรงผลติยางมะตอยในเกาหลใีต้กลบัมาด าเนินการผลติอกีครัง้หลงัจากปิดซ่อมบ ารุงในช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน 2562 เป็นปัจจยักดดนั

ตลาด (แหล่งทีม่า Argus Bitumen  Weekly Report, เดอืนเมษายน 2562) 

ตลาดยางมะตอยในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 อ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2562 เน่ืองจากอุปสงคใ์นภูมภิาคมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง

ในช่วงฤดูฝน รวมถึงปรมิาณยางมะตอยที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากผู้ผลิตน ้ามนัเตาบางรายจะหนัมาผลิตยางมะตอยแทนการผลิตน ้ามนัเตา จากความ

ตอ้งการน ้ามนัเตาที่ปรบัลดลงในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 จากผลกระทบของ IMO อย่างไรกต็าม คาดการณ์ว่าประเทศอนิโดนีเซยีจะกลบัมาน าเขา้

ยางมะตอยเพิ่มขึ้น เน่ืองจากใน Q3/62 เป็นช่วงสิ้นสุดเทศกาลรอมฎอนและเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งท าให้การด าเนินการสร้างและซ่อมแซมถนน

ด าเนินงานไดส้ะดวกและมปีรมิาณมากขึน้ (แหล่งทีม่า Argus Bitumen Weekly Report, เดอืนเมษายน 2562) 
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5. ภำคผนวก 

5.1 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรในอนำคตท่ีได้รบัอนุมติั  

รายละเอยีดของแผนการลงทุนโครงการในอนาคตของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ ณ 31 มนีาคม 2562 ดงั

สรปุดา้นล่าง  
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5.2 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรพลงังำนสะอำด (Clean Fuel Project: CFP) 

โครงการ CFP มวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทัฯ ดว้ยการปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติ เพื่อเพิม่คุณค่า

ผลติภณัฑซ์ึง่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและขยายก าลงัการกลัน่น ้ามนัเพื่อเพิม่ความยดืหยุน่ท าใหส้ามารถกลัน่น ้ามนัดบิไดม้ากและหลากหลายชนิดขึน้ 

ก่อใหเ้กดิการประหยดัดา้นขนาด (Economies of Scale) และลดต้นทุนวตัถุดบิ นอกจากน้ี ยงัช่วยเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานและสนับสนุน

การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งโครงการมมีูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยโครงการดงักล่าว

ไดร้บัอนุมตัิแล้วจากที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2561 ทัง้น้ี คาดว่าการก่อสร้างจะเริม่ในเดอืนพฤษภาคม 2562 และคาดว่าจะ

แลว้เสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 2566 โดยเป็นไปตามแผนการด 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 

 


