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ค าอธิบายและการวิเคราะหง์บการเงินบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม 

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ตาราง 1: สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

ล้านบาท Q3/60 Q2/60 +/(-)   Q3/59 +/(-)   9M/60 9M/59 +/(-) 
ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการ    
     ผลติของกลุ่ม (kbd) 316 314 2   295 21   312 298 14 

ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม(1) (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 10.2 8.3 1.9  6.7 3.5  9.3 7.3 2.0 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 12.5 6.2 6.3  6.2 6.3  9.3 8.2 1.1 
           

ล้านบาท Q3/60 Q2/60 +/(-)   Q3/59 +/(-)   9M/60 9M/59 +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 80,296 80,053 243  68,476 11,820  247,945 197,635 50,310 
ก าไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธเ์พือ่ประกนั 
      ความเสีย่งสุทธ ิ (20) 36 (56)  206 (226)  (70) 87 (157) 

EBITDA 10,983 5,584 5,399  5,392 5,591  26,115 22,590 3,525 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ 705 476 229  519 186  2,505 1,317 1,188 

ตน้ทุนทางการเงนิ (812) (830) 18  (879) 67  (2,488) (2,550) 62 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (1,729) (629) (1,100)  (451) (1,278)  (3,819) (1,502) (2,317) 

ก าไรสทุธิ 7,605 3,250(3) 4,355  2,941 4,664  17,929(3) 15,420(3) 2,509 

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 3.73 1.59 2.14  1.44 2.29  8.79 7.56 1.23 
           

ก าไรสทุธิ ไมร่วมผลกระทบสต๊อกน ้ามนัและ 
     การปรบัลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัทีจ่ะไดร้บั(2) 5,194 5,473 (279)  3,566 1,628  17,991 11,994 5,997 

           

อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ) Q3/60 Q2/60 +/(-)   Q3/59 +/(-)   9M/60 9M/59 +/(-) 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 33.54 34.45 (0.91)  35.00 (1.46)  34.42 35.42 (1.00) 

อตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้งวด 33.53 34.15 (0.62)  34.88 (1.35)  33.53 34.88 (1.35) 

หมายเหตุ  (1) ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม (Gross Integrated Margin) เป็นก าไรขัน้ตน้จากการผลติรวมของโรงกลัน่ไทยออยล์, บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั, บรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั และ   
     บรษิทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) 
(2) ไม่รวมผลก าไร / (ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษแีละรายการปรบัลด / กลบัรายการมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัใหเ้ท่ากบัมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัก่อนภาษ ีโดยรายการดงักล่าว  
     บนัทกึรวมอยู่ในรายการตน้ทุนขายสนิคา้และตน้ทุนการใหบ้รกิารในงบการเงนิ 
(3) รวมเงนิปันผลรบัจากบรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ ากดั ใน Q2/60 และ 9M/60 จ านวน 158 ลา้นบาท และใน 9M/59 จ านวน 247 ลา้นบาท 

ใน Q3/60 เทยีบกบั Q2/60 กลุ่มไทยออยล์มรีายไดจ้ากการขาย 80,296 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 243 ล้านบาท เน่ืองจากปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์รวม

และราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยปรบัเพิม่ขึ้น โดยกลุ่มไทยออยล์มกี าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 10.2 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 1.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ซึ่งส่วนใหญ่มาจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปทุกชนิดปรบัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากอุปทานตงึ

ตวั ทัง้จากประเทศสหรฐัฯ ที่มกีารปิดซ่อมบ ารุงฉุกเฉินของโรงกลัน่น ้ามนัในบรเิวณพื้นที่ชายฝัง่อ่าวเม๊กซโิกจากผลกระทบของเฮอร์รเิคน Harvey 

และภูมภิาคเอเชยีมกีารปิดซ่อมบ ารุงของโรงกลัน่ในประเทศอนิเดยีและอนิโดนีเซยี แต่ความต้องการใช้น ้ามนัส าเรจ็รูปในภูมภิาคเอเชยียงัคงอยู่ใน

ระดบัที่ดอีย่างต่อเน่ือง ส าหรบัตลาดสารอะโรเมติกส์โดยรวมยงัไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานที่ล้นตลาดในภูมภิาคเอเชยี หลงัจากโรงผลติส่วนใหญ่

กลบัมาจากการปิดซ่อมบ ารุงประจ าปี นอกจากน้ี ราคาและส่วนต่างราคาสารเบนซนียงัถูกกดดนัจากปรมิาณสนิคา้คงคลงัในประเทศจนีปรบัเพิม่ขึน้

จากไตรมาสก่อน  ส าหรบัตลาดสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด อุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยียงัคอ่นขา้งเบาบางตามความตอ้งการใช้ของ
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ผูบ้รโิภคที่ลดลงในช่วงฤดูฝนและสถานการณ์น ้าท่วมในประเทศอนิเดยี ส าหรบัตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานไดร้บัแรงกดดนัจากอุปสงคท์ี่อ่อนตวัลง

จากภาคการขนส่งและภาคการเกษตรในช่วงฤดูฝน แต่ตลาดยางมะตอยปรบัตวัดขีึน้จากอุปทานในภูมภิาคเอเชยีปรบัตวัลดลงเพราะผูผ้ลติบางราย

ปรบัลดก าลงัการผลติ อยา่งไรกด็ ีราคาน ้ามันดิบดูไบได้ปรบัตวัสงูขึน้ราว 7.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลจากไตรมาสก่อนมาปิดที่  53.7 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ท าให้มผีลก าไรจากสต๊อกน ้ามนัจ านวน 2,259 ลา้นบาท เมื่อรวมผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อประกนัความเสีย่งสุทธ ิ

20 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ลุ่มไทยออยลม์ ีEBITDA 10,983 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,399 ลา้นบาท นอกจากน้ี คา่เงนิบาทที่แขง็คา่ขึน้จาก ณ สิน้ Q2/60 ท า

ใหม้กี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ705 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้แล้ว กลุ่มไทยออยล์มกี าไรสุทธ ิ

7,605 ลา้นบาท หรอื 3.73 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้ 4,355 ลา้นบาทจาก Q2/60 

เมื่อเทยีบ Q3/60 กบั Q3/59 กลุ่มไทยออยลม์รีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 11,820 ลา้นบาท จากปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติของกลุ่ม

เพิม่ขึน้ท าใหป้รมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑโ์ดยรวมเพิม่ขึน้และราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ดว้ย โดยกลุ่มไทยออยลม์กี าไรขัน้ตน้จากการ

ผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัเพิม่ขึ้น 3.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ส่วนใหญ่มาจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปทุกชนิดปรบั

เพิม่ขึ้นและ Crude Premium ที่ปรบัลดลง ทัง้น้ี ใน Q3/60 ราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัสูงขึ้นท าให้มผีลก าไรจากสต๊อกน ้ามนั ขณะที่ใน Q3/59  มผีล

ขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั สง่ผลใหก้ลุ่มไทยออยลม์ ีEBITDA และก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 5,591 ลา้นบาท และ 4,664  ลา้นบาทจาก Q3/59 ตามล าดบั 

ส าหรบัผลการด าเนินงาน 9M/60 กบั 9M/59 กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 247,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50,310 ล้านบาท จากราคาขาย

ผลิตภณัฑ์เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคาน ้ามนัดิบและปริมาณขายผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มไทยออยล์มีก าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 9.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 2.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ซึ่งเป็นผลของ Crude Premium ที่ลดลงและส่วน

ต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปปรบัตวัสูงขึน้ โดยเฉพาะน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัเตา เน่ืองจากอุปทานตงึตวัจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงกลัน่ทัง้ในภูมภิาค

เอเชยีและทางตะวนัตก นอกจากน้ี ตลาดน ้ามนัเตาไดร้บัแรงสนับสนุนหลงัจากปรมิาณส่งออกจากทางตะวนัตกและตะวนัออกกลางเข้ามายงัตลาด

สงิคโปรล์ดลง ในขณะที่อุปสงคจ์ากภาคการเดนิเรอืยงัคงเตบิโตต่อเน่ือง  ส าหรบัตลาดอะโรมาตกิส ์ตลาดสารตัง้ต้นส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความ

สะอาดและตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานยงัคงอยู่ในระดบัที่ด ีประกอบกบักลุ่มไทยออยล์มผีลการด าเนินงานที่ดขีึน้จากกลุ่มธุรกิจผลติไฟฟ้าหลงัการ

เปิดด าเนินงานเชงิพาณิชยข์อง TOP SPP ตัง้แต่ Q2/59 และธรุกจิผลติเอทานอลมอีตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้เป็นอย่างมากจากราคาขายเฉลี่ยเอทานอล

ปรบัตวัเพิม่ขึ้นและราคามนัส าปะหลงัซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัปรบัลดลง ส่งผลใหก้ลุ่มไทยออยล์ม ีEBITDA 26,115 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3,525 ล้านบาท 

นอกจากน้ี ค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าขึน้ 2.47 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ จาก ณ สิน้ปี 2559 ท าใหม้ผีลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2,505 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 

1,188 ล้านบาท ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์มีค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึ้น 2,317 ล้านบาท ตามผลก าไรก่อนภาษทีี่เพิม่ขึ้นและโรงกลัน่ไทยออยล์ใช้สทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีจากโครงการปรบัปรุงเพื่อลดผลกระทบสิง่แวดล้อมหมดลง เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ดงักล่าวแลว้  ใน 9M/60 กลุ่มไทยออยลม์กี าไรสทุธ ิ17,929 ลา้นบาท หรอื 8.79 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้ 2,509 ลา้นบาท จาก 9M/59 

ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์มกีลยุทธใ์นการเพิม่ผลก าไรอย่างต่อเน่ืองตามโครงการ Profitability Improvement ซึ่งแบ่งเป็น 4 ดา้นหลกัๆ ได้แก่ การบรหิาร

จัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบและวางแผนพาณิชย์ (Supply and Marketing Management) การบริหารจัดการด้านการผลิต (Hydrocarbon 

Management) โครงการ Transcendence โดยมีเป้าหมายส าหรบัปี 2560 ที่ 0.7 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล อีกทัง้ยงัมีการบริหารจดัการด้าน

คา่ใชจ้า่ย (Orchestra Project) ดว้ย 
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2. ข้อมูลสรปุผลการด าเนินงานของกลุ่มธรุกิจ 

ตาราง 2: ผลการด าเนินงานแยกตามกลุม่ธรุกจิ                        หน่วย: ลา้นบาท 

รายได้จากการขาย Q3/60 Q2/60 +/(-)   Q3/59 +/(-)   9M/60 9M/59 +/(-) 
งบการเงินรวม 80,296 80,053 243   68,476 11,820   247,945 197,635 50,310 

   โรงกลัน่น ้ามนั 83,512 82,706 806   71,055 12,457   255,860 202,798 53,062 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB(1) 13,833 13,795 38   12,513 1,320   43,125 34,540 8,585 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 4,485 4,688 (203)   2,826 1,659   14,132 9,605 4,527 
   ผลติไฟฟ้า (2) 2,840 2,691 149   2,621 219   8,294 6,330 1,964 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย(3) 2,223 2,110 113   1,836 387   6,669 5,429 1,240 
   บรกิารขนส่งทางทะเล(4) 196 202 (6)   184 12   594 649 (55) 
   ผลติเอทานอล(5) 363 359 4   368 (5)   1,172 1,101 71 
   อื่นๆ(6) 183 179 4   188 (5)   563 555 8 

           

EBITDA Q3/60 Q2/60 +/(-)   Q3/59 +/(-)   9M/60 9M/59 +/(-) 
งบการเงินรวม 10,983 5,584 5,399   5,392 5,591   26,115 22,590 3,525 

   โรงกลัน่น ้ามนั 8,181 2,628 5,553   2,531 5,650   16,535 13,944 2,591 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 1,117 1,244 (127)   1,636 (519)   4,286 4,369 (83) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 649 756 (107)   314 335   2,129 1,731 398 
   ผลติไฟฟ้า 739 707 32   621 118   2,157 1,527 630 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 138 106 32   185 (47)   507 572 (65) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 50 44 6   31 19   122 213 (91) 
   ผลติเอทานอล 109 104 5   54 55   363 180 183 
   อื่นๆ 3 (1) 4   22 (19)   25 63 (38) 

           

ก าไร / (ขาดทุน) สทุธิ Q3/60 Q2/60 +/(-)   Q3/59 +/(-)   9M/60 9M/59 +/(-) 
งบการเงินรวม(7) 7,605 3,250 4,355  2,941 4,664  17,929 15,420 2,509 

   โรงกลัน่น ้ามนั(8) 5,940 1,316 4,624  1,311 4,629  11,748 9,753 1,995 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 473 555 (82)  889 (416)  2,241 2,521 (280) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 435 523 (88)  163 272  1,447 1,126 321 
   ผลติไฟฟ้า (9) 632 584 48  474 158  1,802 1,317 485 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 52 25 27  84 (32)  225 269 (44) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล (8) 15 (23)  (13) 5  8 61 (53) 
   ผลติเอทานอล 51 40 11  (14) 65  211 (16) 227 
   อื่นๆ 3 (2) 5  18 (15)  21 52 (31) 

หมายเหตุ (1) บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในบรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั ซึง่ประกอบธรุกจิผลติสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
 (2) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 73.99 และบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็   (SPP) 
 (3) บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จ ากดั และ TOP Solvent (Vietnam) LLC  
 (4) บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั Thaioil Marine International Pte. Ltd. บรษิทั ทอ๊ป 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  
 (5) บรษิทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั และบรษิทั แมส่อดพลงังานสะอาด จ ากดั ทัง้นี้ ไดจ้ าหน่ายเงนิ

ลงทนุทัง้หมดของบรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 
 (6) บรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ีเซอรว์สิ จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธรุกจิดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 
 (7) รวมเงนิปันผลรบัจากบรษิทั ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั ใน Q2/60 และ 9M/60 จ านวน 158 ลา้นบาท ใน Q2/59 และ 9M/59 จ านวน 247 ลา้นบาท 
 (8) ใน Q3/60 มผีลก าไรจากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษโีดยเป็นน ้ามนัทีน่ าเขา้ผลติระหว่างงวดจ านวน 2,259 ลา้นบาท ขณะทีใ่น Q2/60 และ Q3/59 มผีลขาดทนุจากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษโีดยเป็น

น ้ามนัทีน่ าเขา้ผลติระหว่างงวดจ านวน 2,076 ลา้นบาท และ 532 ลา้นบาท ตามล าดบั  ส าหรบั 9M/60 และ 9M/59 มผีลก าไรจากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษโีดยเป็นน ้ามนัทีน่ าเขา้ผลติระหว่าง
งวดจ านวน 2 ลา้นบาท และ 2,627 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ ใน Q3/60 มกีารกลบัรายการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืน ้ามนัใหเ้ทา่กบัมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บัจ านวน 152 ลา้นบาท ขณะทีใ่น 
Q2/60, Q3/59 มรีายการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืน ้ามนัใหเ้ท่ากบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัจ านวน 147 ลา้นบาท และ 93 ลา้นบาทตามล าดบั ส าหรบั 9M/60 มรีายการปรบัลดมลูคา่สนิคา้
คงเหลอืน ้ามนัใหเ้ท่ากบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัจ านวน 63 ลา้นบาท ขณะที ่9M/59 มกีารกลบัรายการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืน ้ามนัใหเ้ทา่กบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัจ านวน 799 ลา้นบาท 

 (9) รวมสว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ของกลุ่มไทยออยล์ 
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2.1 สภาพตลาดน ้ามนัปิโตรเลียมและผลการด าเนินงานของธรุกิจการกลัน่น ้ามนั 

ตาราง 3: ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู         
หน่วย: US$/bbl Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

น ้ามนัดบิดไูบ (Dubai) 50.5 49.8 0.7  43.2 7.3  51.1 38.9 12.2 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 66.6 64.0 2.6  54.7 11.9  66.2 53.9 12.3 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 63.6 60.6 3.0  54.3 9.3  62.9 50.2 12.7 

น ้ามนัดเีซล (GO) 64.3 61.1 3.2  54.1 10.2  63.5 49.3 14.2 

น ้ามนัเตา (HSFO) 49.1 47.9 1.2  38.9 10.2  49.0 32.9 16.1 
ส่วนต่างราคาน ้ามนัดิบ Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 16.1 14.2 1.9  11.6 4.5  15.0 14.9 0.1 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 13.2 10.8 2.4  11.1 2.1  11.8 11.3 0.5 

น ้ามนัดเีซล (GO) 13.9 11.4 2.5  11.0 2.9  12.4 10.4 2.0 

น ้ามนัเตา (HSFO) (1.3) (1.8) 0.5  (4.3) 3.0  (2.1) (6.1) 4.0 

หมายเหตุ  ราคาปิดของน ้ามนัดบิดูไบ ณ สิ้น Q3/60 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนกนัยายน 2560 เท่ากบั 53.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล, ณ สิ้น Q2/60 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนมถุินายน 2560 

เท่ากบั 46.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล, ณ สิ้น Q1/60 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนมนีาคม 2560 เท่ากบั 51.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล และ ณ สิ้น Q3/59 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืน

กนัยายน 2559 เท่ากบั 43.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

กราฟ 1: ราคาของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู 

ราคาน ้ ามันดิบใน Q3/60 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ  Q2/60 และ 

Q3/59 เน่ืองจากภาวะอุปทานน ้ามนัล้นตลาดเริม่คลี่คลาย ซึ่งเหน็ได้

จากปริมาณน ้ามนัคงคลงัของกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว (OECD oil 

stocks) ปรับตัวลดลง หลังความต้องการใช้น ้ าม ันขยายตัวตาม

เศรษฐกจิโลก และอุปทานน ้ามนัดบิคลายความตงึตวัจากการปรบัลด

ก าลงัการผลติของผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกตามขอ้ตกลงที่จะ

ปรบัลดก าลงัการผลิตลงราว 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวนั ไปจนถึงเดือน

มีนาคม 2561 นอกจากน้ี ราคาน ้ ามันดิบยังได้ร ับแรงหนุนจาก

ผลกระทบของเฮอรร์เิคน Harvey ทีพ่ดัเขา้สูพ่ืน้ทีช่ายฝัง่อ่าวเมก็ซโิก 

ซึ่งส่งผลให้ปรมิาณการผลติน ้ามนัดบิของสหรฐัฯ ชะลอตวั และเมื่อ

ผ่านช่วงเฮอร์รเิคน Harvey ราคายงัคงมแีรงสนับสนุนต่อเน่ืองจากความต้องการใช้น ้ามนัดบิจากโรงกลัน่ของสหรฐัฯ ที่ปรบัตวัสูงขึน้ หลงัโรงกลัน่

กลบัมาด าเนินการผลติอกีครัง้ รวมถงึความพยายามของผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกที่จะประกาศมาตรการเพิม่เตมิเพื่อรกัษาเสถยีรภาพราคา

น ้ามนัดบิ ในขณะเดยีวกนั การลงประชามตเิพื่อแยกตวัเป็นอสิระจากอริกัของชาวเคริด์ในวนัที ่25 กนัยายน 2560 ทีผ่า่นมาเป็นอกีปัจจยัทีช่่วยหนุน

ราคาน ้ามนัดบิ เน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวสรา้งความไม่พอใจให้กบัตุรก ีและน ามาซึ่งการขู่ปิดท่อขนส่งน ้ามนัดบิที่เชื่อมต่อระหว่างท างตอนเหนือ

ของอริกัและท่าเรอืตุรก ีซึง่อาจสง่ผลต่อการสง่ออกน ้ามนัดบิของอริกัราว 500,000 – 550,000 บารเ์รลต่อวนั 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q3/60 ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q2/60 และ Q3/59 เน่ืองจากไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานน ้ามนั

เบนซนิที่ตงึตวัมากขึน้ หลงัโรงกลัน่น ้ามนัในสหรฐัฯ บรเิวณพืน้ที่ชายฝัง่อ่าวเมก็ซโิกปิดซ่อมบ ารุงฉุกเฉินกว่ารอ้ยละ 12 ของก าลงัการกลัน่ทัง้หมด 

จากผลของเฮอร์รเิคน Harvey ที่ส่งผลกระทบให้เกิดน ้าท่วมและฝนตกต่อเน่ือง ประกอบกบัแรงซื้อจากประเทศอนิโดนีเซียและอนิเดยียงัคงอยู่ใน

ระดบัสูงจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงกลัน่ในประเทศ ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q3/60 ปรบัตวัสูงขึน้จากไตรมาส

ก่อนและช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน หลงัไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานน ้ามนัดเีซลที่ตงึตวัมากขึน้ทัง้ในสหรฐัฯ และยุโรปจากการปิดซ่อมบ ารุงฉุกเฉิน

ของโรงกลัน่ สง่ผลใหเ้อเชยีและตะวนัออกกลางส่งออกไปยงัประเทศดงักล่าวไดม้ากขึน้ นอกจากน้ี ปรมิาณการน าเขา้น ้ามนัดเีซลของประเทศอนิเดยี

ปรบัตวัสูงขึ้นค่อนข้างมาก หลงัโรงกลัน่ในประเทศปิดซ่อมบ ารุง ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดกบัราคาน ้ามนั ดบิดูไบปรบัตวั
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เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนัเมื่อเทยีบกบั Q2/60 และ Q3/59 หลงัปรมิาณการน าเขา้ของสหรฐัฯ และยโุรปปรบัตวัเพิม่ขึน้จากอุปทานทีต่งึตวัคอ่นขา้งมากและ

อุปสงคท์ี่ปรบัตวัเพิม่ขึ้นในช่วงฤดูรอ้น ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัราคาน ้ามนัดบิดูไบปรบัเพิม่ขึ้นจากทัง้ Q2/60 และ Q3/59 ค่อนขา้งมาก 

เน่ืองจากอุปทานน ้ามนัเตาในภูมภิาคตงึตวัมากขึน้ หลงัยโุรปและอเมรกิาส่งออกน ้ามนัเตามายงัตลาดสงิคโปรล์ดลง ขณะทีค่วามตอ้งการใชน้ ้ามนัใน

ภาคการเดนิเรอืเตบิโตในอตัราทีด่ตี่อเน่ือง สง่ผลใหป้รมิาณน ้ามนัเตาคงคลงัทีส่งิคโปรป์รบัตวัลดลง 

ตาราง 4: ผลการด าเนินงานของธรุกจิการกลัน่น ้ามนั 

 Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

อตัราการใชก้ าลงัการกลัน่(1) (%) 114% 112% 2%  107% 7%  112% 108% 4% 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ (kbd) 312 309 3  294 18  309 296 13 
ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 
     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 
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หมายเหตุ  (1) ค านวณจากก าลงัการกลัน่น ้ามนั 275,000 บารเ์รลต่อวนั 

ใน Q3/60 โรงกลัน่ไทยออยล์มีอัตราการใช้ก าลงัการกลัน่ 114% และมีปริมาณจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวม

เพิม่ขึน้ 1% จาก Q2/60 โดยมสีดัส่วนการขายผลติภณัฑภ์ายในประเทศ 84% Indochina 11% และส่งออก 5% 

ทัง้น้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มรีายได้จากการขาย 83,512 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 806 ล้านบาท ตามราคาขายเฉลี่ยและ

ปรมิาณจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยรวมที่เพิม่ขึ้น และมกี าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 

8.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 2.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบั

เพิม่ขึ้นทุกชนิด เน่ืองจากอุปทานตึงตวัจากผลกระทบของเฮอรร์เิคนและการปิดซ่อมบ ารุงฉุกเฉินของโรงกลัน่ 

ประกอบกบัความต้องการใช้น ้ ามนัปรบัตวัดีขึ้นต่อเน่ือง นอกจากน้ี จากราคาน ้ามนัดิบที่ปรบัเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้โรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรจากสต๊อกน ้ามนั 2.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 2,259 ล้าน

บาทเทยีบกบัผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนัใน Q2/60 ท าให้ก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่รวมผลกระทบจากสต๊อก

น ้ามนัเพิ่มขึ้น 6.6 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 10.5 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล  เมื่อรวมผลขาดทุน

จากอนุพนัธ์เพื่อประกนัความเสี่ยงสุทธ ิ18 ล้านบาท โรงกลัน่ไทยออยล์จงึม ีEBITDA 8,181 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

5,553 ล้านบาท นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์ยงัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ636 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 214 

ลา้นบาทจากเงนิบาทแขง็คา่ขึน้ เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา ตน้ทุนทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ท าใหใ้น Q3/60 

โรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรสุทธิ 5,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,624 ล้านบาทจาก Q2/60 (หากรวมเงินปันผลรบัใน 

Q3/60 โรงกลัน่ไทยออยลจ์ะมกี าไรสทุธ ิ9,314 ลา้นบาท) 

เมื่อเทยีบ Q3/60 กบั Q3/59 โรงกลัน่ไทยออยล์มอีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่เพิม่ขึ้น 7% และมปีรมิาณจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์โดยรวมเพิม่ขึน้ 6% ประกอบกบัราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัเพิม่ขึน้ ท าให้โรงกลัน่ไทยออยล์มรีายได้จาก

การขายเพิ่มขึ้น 12,457 ล้านบาท โดยใน Q3/60 โรงกลัน่ไทยออยล์ม ีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ ไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัเพิม่ขึ้น 3.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จาก Crude Premium ที่ปรบัลดลงมาก 

อีกทัง้ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปทุกชนิดปรบัเพิม่ขึ้น นอกจากน้ี เมื่อรวมก าไรจากสต๊อกน ้ามนัโรงกลัน่ไทย

ออยล์จะมีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ ามนัเพิ่มขึ้น 6.8 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 

เน่ืองจากในช่วงเดยีวกนัของปีก่อนมผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั เมื่อรวมกบัผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อประกนั

ความเสี่ยงสุทธิ  โรงกลัน่ไทยออยล์ยงัคงรบัรู้ EBITDA เพิ่มขึ้น 5,650 ล้านบาท มาอยู่ที่ 8,181 ล้านบาท 

นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยลม์กี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธเิพิม่ขึน้ 181 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้น Q3/60 โรงกลัน่

ไทยออยลม์กี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 4,629 ลา้นบาทจาก Q3/59 

หากเทียบผลการด าเนินงาน 9M/60 กบั 9M/59 โรงกลัน่ไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 255,860 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 53,062 ลา้นบาท จากปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑโ์ดยรวมทีเ่พิม่ขึน้ 4% และราคาขายเฉลีย่ทีป่รบัเพิม่ขึน้

ใน Q3/60 โรงกลัน่ไทยออยล์

มผีลการด าเนินงานดขีึ้นจาก

ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ไม่

รวมผลกระทบจากสต๊อก

น ้ามนัทีป่รบัตวัดขีึ้นมากตาม 

สว่นต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปู 

อกีทัง้ มกี าไรจากสต๊อก

น ้ามนัและก าไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นสทุธ ิท าใหโ้รง

กลัน่ไทยออยลม์กี าไรสทุธิ

เพิม่ขึ้นจาก Q2/60  

เมือ่เทยีบ 9M/60 กบั 9M/59 

โรงกลัน่ไทยออยลม์กี าไร

ขัน้ตน้จากการกลัน่ไมร่วม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั

เพิม่ขึ้นเช่นเดยีวกนั และมี

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น

สทุธเิพิม่ขึ้นมาก สง่ผลใหโ้รง

กลัน่ไทยออยลม์กี าไรสทุธิ

เพิม่ขึ้น แมว้่าจะมคี่าใชจ้า่ย

ภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึ้น  

 

 



                                                      

  
 

                      7 
  

ค่อนข้างมากตามราคาน ้ามนัดบิ โดยโรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อก

น ้ามนั 6.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 2.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เน่ืองจาก Crude Premium ทีล่ดลง 

และสว่นต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปทีป่รบัเพิม่ขึน้ เมื่อรวมกบัผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อประกนัความเสีย่งสทุธ ิ60 

ลา้นบาท โรงกลัน่ไทยออยลม์ ีEBITDA 16,535 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,591 ลา้นบาท นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์

มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ2,241 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,065 ลา้นบาท แต่มคีา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้2,802 ลา้น

บาท เพิ่มขึ้น 2,131 ล้านบาท เน่ืองจากใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากโครงการปรบัปรุงเพื่อลดผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มหมดลง สง่ผลใหโ้รงกลัน่ไทยออยลม์กี าไรสทุธ ิ11,748 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,995 ลา้นบาทจาก 9M/59 

(หากรวมเงนิปันผลรบัในงวด 9M/60 โรงกลัน่ไทยออยลจ์ะมกี าไรสทุธ ิ22,874 ลา้นบาท) 
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2.2 สภาพตลาดสารอะโรเมติกสแ์ละผลการด าเนินงานของธรุกิจผลิตสารอะโรเมติกส ์ 

ตาราง 5: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนตา่งราคาของธรุกจิอะโรเมตกิส์ 
หน่วย: US$/Ton Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

พาราไซลนี (PX)(1) 824 816 8  806 18  843 787 56 

เบนซนี (BZ)(2) 761 769 (8)  640 121  818 614 204 

โทลอูนี (TL)(2) 627 617 10  564 63  647 576 71 

ส่วนต่างราคา ULG95 Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

พาราไซลนี (PX) 258 273 (15)  341 (83)  281 329 (48) 

เบนซนี (BZ) 195 226 (31)  174 21  255 156 99 

โทลอูนี (TL) 62 73 (11)  99 (38)  85 119 (34) 
หมายเหตุ (1) ราคาสารพาราไซลนีอา้งองิราคา CFR Taiwan 

             (2) ราคาสารเบนซนีและสารโทลอูนีอา้งองิราคา FOB Korea 

กราฟ 2: ราคาผลติภณัฑส์ารอะโรเมตกิสแ์ละน ้ามนัเบนซนิ 95 

ราคาสารพาราไซลีนใน Q3/60 ปรบัเพิม่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกบั 

Q2/60 และ Q3/59 เน่ืองจากได้รบัแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดิบที่

ปรบัตวัสงูขึน้จากผลกระทบของเฮอรร์เิคน Harvey ทีพ่ดัเขา้สู่พืน้ที่

ชายฝัง่อ่าวเม็กซิโก ส่งผลให้แหล่งผลิตน ้ ามันดิบได้ร ับความ

เสียหายและต้องปิดซ่อมบ ารุงในช่วงกลางของ Q3/60 อย่างไรก็

ตาม ส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ใน Q3/60 

อ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบั Q2/60 และ Q3/59 เน่ืองจากราคาน ้ ามนั

เบนซนิ 95 ปรบัตวัสูงขึน้มากตามราคาน ้ามนัดบิ ขณะที่ตลาดสาร

พาราไซลนีโดยภาพรวมยงัได้รบัแรงกดดนัจากอุปทานที่ล้นตลาด

ในเอเชีย เน่ืองจากโรงผลิตส่วนใหญ่กลับมาด าเนินการผลิต

หลงัจากเสรจ็สิน้การปิดซ่อมบ ารุงประจ าปี ขณะที่อุปสงคอ์่อนตวัลงตามความต้องการใช้ขวด PET ที่ปรบัลดลงจากช่วงหน้ารอ้นและสิน้สุดฤดูกาล

ผลติเสน้ใยโพลเีอสเตอร ์นอกจากน้ี การเลื่อนเปิดด าเนินการของโรงพทีเีอแห่งหน่ึงในประเทศไต้หวนั ก าลงัการผลติ 1.5 ล้านตนัต่อปี และอกีแห่ง

หน่ึงในประเทศอนิเดยี ก าลงัการผลติ 1.2 ลา้นตนัต่อปี ท าใหค้วามตอ้งการใชส้ารพาราไซลนีต ่ากวา่ทีค่าดการณ์ 

ราคาสารเบนซนีและส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน Q3/60 ปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q2/60 เน่ืองจากมแีรงกดดนัจากปรมิาณสาร

เบนซนีคงคลงัในภูมภิาคตะวนัออกของจนีปรบัเพิม่ขึน้จาก Q2/60 ประกอบกบัอุปทานโดยภาพรวมยงัคงล้นตลาดหลงัการปิดซ่อมบ ารงุประจ าปีของ

โรงผลติในเอเชยีสิน้สุดลง แมว้า่พายเุฮอรเิคน Harvey จะสง่ผลใหก้ าลงัการผลติสารเบนซนีในสหรฐัฯ หยดุชะงกัลง คดิเป็นรอ้ยละ 63 ของก าลงัการ

ผลติรวม แต่ราคาไดร้บัการสนบัสนุนในระยะสัน้เท่านัน้ เน่ืองจากก าลงัการผลติทัง้หมดสามารถกลบัมาด าเนินการไดต้ามปกตภิายในเวลาไม่ถงึหน่ึง

เดอืน อย่างไรก็ด ีอุปสงคโ์ดยภาพรวมยงัทรงตวัในระดบัดจีากการเก็บสนิค้าคงคลงัในระดบัสูงในช่วงกลางไตรมาสเพื่อผลติเป็นสารสไตรนีมอนอ

เมอร ์(SM) ส าหรบัผลติของขวญัในช่วงเทศกาลครสิต์มาสและปีใหม่ อย่างไรกต็าม ราคาสารเบนซนีและส่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัน ้ามนัเบนซิน 

95 ใน Q3/60 ยงัคงสงูกวา่ Q3/59 จากแรงหนุนของราคาน ้ามนัดบิที่ฟ้ืนตวัราวรอ้ยละ 17 และอุปสงคท์ีอ่ยูใ่นระดบัดกีวา่ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ราคาสารโทลูอนีใน Q3/60 ปรบัตวัสูงขึ้นเมื่อเทยีบกบั Q2/60 และ Q3/59 ตามราคาน ้ามนัดบิที่เพิม่ขึน้ นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินและ

น ้ามนัดบิทีป่รบัสงูขึน้กวา่ Q2/60 และ Q3/59 สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชส้ารโทลูอนีเป็นสารเพิม่ออกเทนในน ้ามนัเบนซนิอยูใ่นระดบัที่ด ีอยา่งไรกต็าม 

ราคาสารโทลูอนีไมไ่ดป้รบัเพิม่ขึน้มากนกั เพราะอุปทานสารโทลูอนีในประเทศจนียงัอยูใ่นระดบัสงู ท าใหม้กีารน าเขา้สารโทลูอนีไมม่ากนัก อกีทัง้การ

ปิดซ่อมบ ารงุของโรงผลติลดลงจากไตรมาสก่อนมากกวา่ครึง่หน่ึง สง่ผลใหภู้มภิาคเอเชยีมอีุปทานลน้ตลาด ส าหรบัสว่นต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนั

เบนซนิ 95 ใน Q3/60 ปรบัลดลงจาก Q2/60 และ Q3/59 จากแรงกดดนัของราคาน ้ามนัเบนซนิ 95 ทีป่รบัตวัสงูขึน้มากตามราคาน ้ามนัดบิ 
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ตาราง 6: ผลการด าเนินงาน TPX 

 Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

อตัราการผลติสารอะโรเมตกิส(์1) (%) 81% 78% 3%  80% 1%   83% 80% 3% 

ปรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์(พนัตนั) 171 163 8  169 2   520 503 17 

Product-to-feed Margin(2) (US$/Ton) 84 91 (7)  109 (25)   100 102 (2) 

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 Q3/60 เทียบกบั Q2/60 บรษิทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั (TPX) มอีตัราการผลิตสารอะโรเมติกส์ 81% และมี

รายไดจ้ากการขาย 10,337 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 99 ล้านบาท จากปรมิาณการขายรวมที่เพิม่ขึน้เลก็น้อย อย่างไรก็

ตาม ส่วนต่างราคาสารอะโรเมตกิสก์บัน ้ามนัเบนซนิ 95 ไดป้รบัลดลงจากภาวะอุปทานล้นตลาดภายหลงัการปิด

ซ่อมบ ารงุของโรงผลติในเอเชยีเสรจ็สิน้ลง ประกอบกบัความตอ้งการใชส้ารพาราไซลนีปรบัลดลงและปรมิาณสาร

เบนซนีคงคลงัในภาคตะวนัออกของประเทศจนีปรบัเพิม่ขึน้จาก Q2/60  ท าให ้Product-to-feed Margin ลดลงมา

อยูท่ี ่84 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และสง่ผลให ้TPX ม ีEBITDA 939 ลา้นบาท ลดลง 100 ลา้นบาท เมื่อหกัคา่เสื่อม

ราคา ตน้ทุนทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้TPX มกี าไรสทุธ ิ461 ลา้นบาท ลดลง 95 ลา้นบาทจาก Q2/60 

เมื่อเทียบ Q3/60 กบั Q3/59 TPX มรีายได้จากการขายเพิม่ขึ้น 1,314 ล้านบาท จากปรมิาณขายรวมที่เพิม่ขึน้ 

7% และราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลี่ยปรบัเพิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ราคาสารเบนซนี ทัง้น้ี ส่วน

ต่างราคาสารเบนซนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ไดป้รบัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากอุปสงคข์องสารเบนซนีอยู่ในระดบัที่ดกีว่าช่วง

เดยีวของปีก่อนตามปรมิาณน าเขา้จากประเทศจนีที่เพิม่ขึน้ อยา่งไรกต็าม สว่นต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนั

เบนซนิ 95 ไดป้รบัลดลงมากจากภาวะอุปทานล้นตลาดและโรงพทีเีอใหม่สองแห่งในภูมิภาคเอเชยีเลื่อนการเปิด

ด าเนินการผลิตออกไป ขณะที่ใน Q3/59 อุปทานสารพาราไซลีนตึงตวั เน่ืองจากโรงผลิตสารอะโรเมติกส์ใน

อหิร่านซึ่งมกี าลงัการผลติสารพาราไซลีน 440,000 ตนัต่อปี เกดิเหตุเพลงิไหม้ในช่วงต้นของไตรมาสซึ่งตรงกบั

ช่วงที่โรงผลติสารพาราไซลีนหลายแห่งในเอเชยีมีการปิดซ่อมบ ารุงประจ าปี ส่งผลให ้Product-to-feed Margin 

ลดลง 25 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ท าให ้TPX ม ีEBITDA ลดลง 450 ล้านบาท และก าไรสุทธลิดลง 372 ล้านบาท

จาก Q3/59  

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9M/60 เทียบกบั 9M/59 TPX มีรายได้จากการขาย 32,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

4,953 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากปรมิาณขายรวมเพิ่มขึ้น 5% และราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยเพิม่ขึ้นตามราคา

น ้ามนัดบิ อย่างไรกต็าม จากภาวะอุปทานล้นตลาดหลงัจากโรงผลิตอะโรเมตกิส์แห่งใหม่ในประเทศอินเดยีเปิด

ด าเนินการผลติตัง้แต่ปลายปี 2559 กดดนัใหส้่วนต่างราคาสารพาราไซลนีและส่วนต่างราคาสารโทลูอนีเทยีบกบั

น ้ามนัเบนซนิ 95 อ่อนตวัลง แต่ส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 กลบัเพิม่ขึน้มากตามอุปสงค์จาก

ประเทศจีนที่อยู่ในระดบัที่ดีกว่าปีก่อน ช่วยให้มี Product-to-feed Margin 100 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตัน ลดลง

เลก็น้อยจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และม ีEBITDA 3,681 ลา้นบาท ลดลง 132 ลา้นบาท ทัง้น้ี TPX มคีา่ใช้จ่าย

ภาษเีงนิได ้527 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 152 ล้านบาท จากการใช้ผลขาดทุนสุทธยิกมาจากปี 2557 หมดลงใน Q2/59 

เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดแ้ล้ว ใน 9M/60 TPX มกี าไรสุทธ ิ2,111 ล้านบาท ลดลง 

324 ลา้นบาทจาก 9M/59 

ใน Q3/60 กลุ่มธุรกิจผลิตสารอะโรเมติกส์ (รวมสดัส่วนการถือหุ้นใน LABIX ร้อยละ 75) มรีายได้จากการขาย 

13,833 ล้านบาท EBITDA 1,117 ล้านบาท และมกี าไรสุทธ ิ473 ล้านบาท ส าหรบั 9M/60 กลุ่มธุรกจิผลติสารอะ

โรเมตกิสม์รีายไดจ้ากการขาย 43,125 ลา้นบาท EBITDA 4,286 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ2,241 ลา้นบาท    

 

ใน Q3/60 เทยีบกบั Q2/60 

TPX สามารถจ าหน่าย

ผลติภณัฑร์วมไดเ้พิม่ขึ้น แต่

สว่นต่างราคาสารอะโรเมตกิส์

กบัน ้ ามนัเบนซนิ 95 ปรบั

ลดลง เนือ่งจากราคาน ้ามนั

เบนซนิ 95 ปรบัตวัขึ้นมาก

และอุปทานสารอะโรเมตกิส์

ลน้ตลาด จากการกลบัมา

ด าเนินการผลติของโรงผลติใน

ภูมภิาคหลงัจากการซ่อมบ ารงุ

เสรจ็สิ้น ท าให ้Product-to-

feed Margin และก าไรสทุธิ

ลดลงจาก Q2/60 

ส าหรบังวด 9M/60 TPX มี

ก าไรสทุธลิดลงจาก 9M/59 

เนือ่งจากส่วนต่างราคาสาร

สารพาราไซลนีกบัน ้ ามนั

เบนซนิ 95 ลดลงและมี

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึ้น 
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2.3 สภาพตลาดและผลการด าเนินงานของธรุกิจผลิตสารตัง้ต้นส าหรบัผลิตภณัฑส์ารท าความสะอาด 

ตาราง 7: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑส์ารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
หน่วย: US$/Ton Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

Linear Alkylbenzene (LAB)(1)   1,166    1,226  (60)      1,155  11   1,216   1,133  83 
หมายเหตุ (1) ราคา LAB อา้งองิราคา ICIS  

กราฟ 3: ราคาสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 

ราคาสาร LAB ใน Q3/60 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q2/60 เน่ืองจาก

ไดร้บัแรงกดดนัจากราคาสารตัง้ต้นที่ค่อนขา้งผนัผวนจากสถานการณ์

โรงกลัน่ในสหรฐัฯ ที่ปิดซ่อมบ ารุงหลงัไดร้บัผลกระทบจากพายุเฮอร์ริ

เคน Harvey ในช่วงปลายเดอืนสงิหาคมถึงต้นเดอืนกนัยายน ท าให้ผู้

เล่นในตลาดชะลอการซื้อขาย ประกอบกบัอุปสงค์ในภูมภิาคเอเชียที่

ค่อนขา้งเบาบางจากความต้องการใช้ของผู้บรโิภคที่ลดน้อยลงในช่วง

ฤดฝูน รวมถงึสถานการณ์น ้าท่วมอย่างหนักในหลายพืน้ที่ของประเทศ

อินเดียซึ่งท าให้การขนส่งเป็นไปอย่างยากล าบาก นอกจากน้ี การ

ประกาศเปลี่ยนแปลงภาษีการค้าและบริการ (GST TAX) ที่ เริ่ม

ประกาศใช้ในเดอืนกรกฎาคม ส่งผลให้การซื้อขายในประเทศอินเดีย

ในช่วงที่ผ่านมายงัคงชะลอตวั ทัง้น้ี ตลาดยงัคงได้รบัแรงหนุนจากอุปทานบางส่วนที่ขาดหายไป เน่ืองจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสาร LAB 

แหง่หน่ึงในประเทศจนีเป็นเวลา 45 วนั ตัง้แต่กลางเดอืนสงิหาคมจนถงึปลายเดอืนกนัยายน 2560 อยา่งไรกต็าม ราคาสาร LAB ใน Q3/60 ยงัคงอยู่

ในระดบัทีส่งูกวา่ Q3/59 ตามราคาสารตัง้ตน้ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ปีทีแ่ล้ว 

ตาราง 8: ปรมิาณการผลติสาร LAB 
 Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

อตัราการผลติสาร LAB (%) 104% 92% 12%  104% -  98% 101% (3%) 

ปรมิาณผลติ LAB (พนัตนั) 31 27 4  31 -     88 72 16  

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

ใน Q3/60 บรษิทั ลาบกิซ์ จ ากดั (LABIX) มรีายไดจ้ากการขาย 3,758 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาทจาก Q2/60 

ตามระดบัราคาสาร LAB ที่ปรบัตวัลดลง แมว้่าปรมิาณการขายสาร LAB ใน Q3/60 จะเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 

14 นอกจากน้ี จากอุปสงคท์ีค่อ่นขา้งเบาบางในช่วงฤดูฝนและสภาพตลาดสาร LAB ในประเทศอนิเดยีที่ชะลอตวั

ส่งผลกดดนัก าไรขัน้ต้น ท าให้ LABIX มี EBITDA อยู่ที่ 178 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน 

อย่างไรกต็าม LABIX มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 73 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 15 ล้านบาทจาก Q2/60 โดยส่วนใหญ่

เกดิจากก าไรทางบญัชทีี่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่าของเงนิกู้ยมืสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคาและตน้ทุนทางการเงนิ LABIX มกี าไรสทุธ ิ16 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ1 ลา้นบาท ใน Q2/60 

เมื่อเทยีบกบั Q3/59 LABIX มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 29 ล้านบาท ตามราคาสารตัง้ต้นที่ปรบัตวัเพิม่สูงขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ก าไรขัน้ต้นของสาร LAB ใน Q3/60 ที่ถูกกดดนัจากอุปสงค์ที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ LABIX มี 

EBITDA ลดลง 70 ล้านบาท เมื่อรวมก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนและหกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิ 

LABIX มกี าไรสทุธลิดลง 59 ลา้นบาทจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9M/60 เทียบกบั 9M/59 LABIX มรีายได้จากการขาย 11,500 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 

3,885 ล้านบาท และมี EBITDA  604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วง 9M/59 LABIX เริ่ม

ด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2559 นอกจากน้ี LABIX มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 305 ล้าน

ใน Q3/60 LABIX มผีลการ

ด าเนินงานทีด่ขีึ้นจาก Q2/60 

จากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น

ทีเ่พิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน 

ส าหรบังวด 9M/60 LABIX มี

ผลการด าเนินงานทีด่ขีึ้นจาก 

9M/59 เนือ่งจากในช่วง 9M/59 

LABIX เพิง่เริม่รบัรูร้ายไดเ้มือ่

วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 
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บาท เพิม่ขึน้ 149 ล้านบาทจาก 9M/59 โดยส่วนใหญ่เกดิจากก าไรทางบญัชทีี่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่า

ของเงนิกู้ยมืสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิ LABIX มกี าไรสุทธ ิ173 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ 58 ลา้นบาทจาก 9M/59 

2.4 สภาพตลาดและผลการด าเนินงานของธรุกิจผลิตน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน  

ตาราง 9: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนต่างราคาของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 
หน่วย: US$/Ton Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)   9M/60 9M/59 +/(-) 

500SN(1) 840 860 (20)  691 149   823 635 188 

Bitumen(2) 283 266 17  186 97   285 170 115 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตา Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)   9M/60 9M/59 +/(-) 

500SN 528 556  (28)  443 85   512 427 85 

Bitumen (29) (38) 9   (61) 32   (27) (39) 12 
หมายเหตุ  (1) ราคา 500SN อา้งองิราคา Ex-tank Singapore 

  (2) ราคา Bitumen อา้งองิราคา FOB Singapore 

กราฟ 4: ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (500SN) ราคายางมะตอยและราคาน ้ามนัเตา 

ร าคาน ้ า มันหล่ อ ลื่ นพื้ น ฐ าน  500SN และส่ วนต่ า ง ร าค า

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN กบัน ้ามนัเตาใน Q3/60 ปรบัตัว

ลดลงเมื่อเทียบกบั Q2/60 เน่ืองจากได้รบัแรงกดดนัจากอุปสงค์

ภาคการขนส่งและภาคการเกษตรที่อ่อนตวัลงในช่วงฤดูฝน การ

น าเข้าน ้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานจากประเทศจีนได้ปรับตัวลดลง 

เน่ืองจากได้ร ับผลกระทบจากพายุพัดถล่มและฝนตกหนัก 

ประกอบกบัโรงผลิตน ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานหลายแห่งในเอเชีย

กลบัมาจากการปิดซ่อมบ ารุง ส่งผลให้อุปทานปรบัตัวเพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN และส่วนต่าง

ราคาระหว่างน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN กบัน ้ามนัเตาปรบัตวั

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ Q3/59 เน่ืองจากได้รบัแรงหนุนจากราคา

น ้ามนัดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ ประกอบกบัมกีารปิดซ่อมบ ารงุของโรงกลัน่น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 1 ในประเทศจนีและประเทศญี่ปุ่ น ซึง่มกี าลงัการผลติ 

250,000 ตนัต่อปี และ 225,000 ตนัต่อปีตามล าดบั นอกจากน้ี พายุเฮอรร์เิคน Harvey ยงัส่งผลใหโ้รงกลัน่น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานบางแห่งในสหรฐัฯ 

ตอ้งปิดด าเนินการฉุกเฉิน สง่ผลใหค้วามตอ้งการน าเขา้น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานเพิม่มากขึน้  

ราคายางมะตอยและส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาใน Q3/60 ปรบัตวัดขีึ้นเมื่อเทียบกบั Q2/60 และ Q3/59 หลงัอุปทานในภูมภิาคเอเชยี

ปรบัตวัลดลง หลงัจากผูผ้ลติบางรายในประเทศสงิคโปร ์ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศไทยปรบัลดก าลงัการผลติยางมะตอยและเพิม่ก าลงัการผลติ

น ้ามนัเตาแทน เน่ืองจากราคาน ้ามนัเตาและส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดบิใน Q3/60 ปรบัตวัสูงขึน้เมื่อเทยีบกบั Q2/60 และ Q3/59 อย่างไรก็

ตาม อุปสงคข์องยางมะตอยในภูมภิาคเอเชยีอ่อนตวัลงเน่ืองจากเขา้สูช่่วงฤดูฝน สง่ผลใหก้จิกรรมการสรา้งและซ่อมแซมถนนลดลง แมก้ารสรา้งถนน

ทางตอนใต้ของประเทศจนีจะปรบัตวัเพิม่ขึ้นใน Q3/60 แต่การสร้างถนนทางฝัง่ตะวนัออกและฝัง่เหนือของประเทศจนีได้ชะลอตวัลง เน่ืองจากมี

มาตรการตรวจสภาพสิง่แวดลอ้มและมลพษิอย่างเขม้งวด นอกจากน้ี ความตอ้งการใชย้างมะตอยในการสรา้งถนนในประเทศอนิโดนีเซยีไดป้รบัลดลง

เช่นกนั เน่ืองจากรฐับาลเน้นการลงทุนดา้นการสรา้งเขื่อนและการสรา้งสนามบนิมากกวา่  
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ตาราง 10: ผลการด าเนินงาน TLB 
 Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

อตัราการผลติ Base Oil (1) (%) 88% 90% (2%)  62% 26%  89% 78% 11% 

ปรมิาณผลติ Base Oil (พนัตนั) 59 60 (1)  41 18  177 156 21 

Product-to-feed Margin (2)  (US$/Ton) 113 118 (5)  106 7  115 119 (4) 

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

    (2) ค านวณก าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q3/60 เทยีบกบั Q2/60 บรษิทั ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) มอีตัราการผลติ Base oil ที่ 88% โดยมี

รายไดจ้ากการขาย 4,485 ล้านบาท ลดลง 203 ล้านบาท ทัง้น้ี จากอุปสงคข์องน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานและยางมะ

ตอยทีอ่่อนตวัลงในช่วงฤดูฝน ประกอบกบัอุปทานของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหร้าคาและส่วนต่าง

ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกบัน ้ามนัเตาปรบัลดลง ท าใหม้ ีProduct-to-feed Margin 113 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 

ลดลง 5 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั และมี EBITDA 649 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและ

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ท าให ้TLB มกี าไรสทุธ ิ435 ลา้นบาท ลดลง 88 ลา้นบาทจาก Q2/60 

เมื่อเทียบ Q3/60 กบั Q3/59 TLB มีอตัราการผลิต Base oil เพิ่มขึ้น 26% และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 

1,659 ลา้นบาท เน่ืองจากในช่วง Q3/59 มกีารหยดุซ่อมบ ารงุรกัษาตามวาระของหน่วยผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 

และหน่วยประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นระยะเวลา 31 วนั ทัง้น้ี จากราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานและยางมะตอย 

รวมถึงส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานและยางมะตอยเทียบกบัน ้ามนัเตาที่ปรบัตวัสูงขึ้น ส่งผลให้ TLB ม ี

Product-to-feed Margin เพิม่ขึน้ 7 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั และม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 335 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธิ

เพิม่ขึน้ 272 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9M/60 เทียบกบั 9M/59 TLB มีรายได้จากการขาย 14,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

4,527 ล้านบาท คดิเป็น 47% จากระดบัราคาผลติภณัฑท์ี่ปรบัตวัสูงขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิ และปรมิาณการขาย

ผลติภณัฑร์วมทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ี ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานเกรด 150BS ไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานทีป่รบัเพิม่ขึ้น

ในสหรฐัฯ รวมทัง้ปรมิาณสนิคา้คงคลงัในทวปียโุรปและประเทศจนีที่เพิม่ขึน้ ท าใหม้สีว่นต่างราคาเทยีบกบัน ้ามนั

เตาลดลงมาก  ส่งผลให้ใน 9M/60 TLB ม ีProduct-to-feed Margin ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 115 เหรยีญสหรฐัฯ 

ต่อตนั แต่จากปรมิาณการผลติและการขายทีส่งูขึน้ สง่ผลให ้TLB ม ีEBITDA 2,129 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 398 ลา้น

บาท และมกี าไรสทุธ ิ1,447 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 321 ลา้นบาทจาก 9M/59  
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2.5 ผลการด าเนินงานของธรุกิจผลิตไฟฟ้า 

ตาราง 11: ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าจ าหน่ายของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า  

TP + TOP SPP (1) Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59(2) +/(-)  9M/60 9M/59(2) +/(-) 

ปรมิาณไฟฟ้าจ าหน่าย  (GWh) 643 614 29  627 16  1,885 1,442 443 

ปรมิาณไอน ้าจ าหน่าย (kton)  1,076 1,073 3  938 138  3,203 2,613 590 

หมายเหตุ (1) ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้า 100%  
 (2) มกีารปรบัปรุงปรมิาณจ าหน่ายยอ้นหลงั 

ใน Q3/60 เทยีบกบั Q2/60 บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP) มรีายไดจ้ากการขาย 1,064 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  

21 ลา้นบาท จากราคาขายเฉลีย่ของไฟฟ้าและไอน ้าทีสู่งขึน้ตามราคาคา่ก๊าซธรรมชาตแิละคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ

(คา่ Ft) แต่จากคา่เงนิบาททีแ่ขง็ตวัขึน้ประกอบกบัตน้ทุนราคาน ้ามนัเตาทีป่รบัตวัสงูขึน้ในไตรมาสน้ี สง่ผลให ้TP 

ม ีEBITDA 220 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท เมื่อหกัต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดท้ี่ปรบัตวัลดลง 

ส่งผลให ้TP มกี าไรสุทธ ิ(โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอรซ์นิเนอรย์ี ่จ ากดั 

(มหาชน) (GPSC) 133 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท ส าหรบับรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (TOP SPP) ใน Q3/60 มี

รายได้จากการขาย 1,776 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 127 ล้านบาท เน่ืองจากมีการซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้าของทัง้ 2 

โครงการในไตรมาสก่อน สง่ผลให ้TOP SPP ม ีEBITDA 519 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 39 ลา้นบาท เมื่อหกัตน้ทุนทาง

การเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TOP SPP มกี าไรสุทธ ิ318 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 36 ล้านบาทจาก Q2/60 

นอกจากน้ี ใน Q3/60 กลุ่มไทยออยล์รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC (เฉพาะส่วนของกลุ่มบริษทั) 

216 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน ดงันัน้ ใน Q3/60 กลุ่มไทยออยลร์บัรูผ้ลก าไรจากธุรกิจผลติ

ไฟฟ้า 632 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 48 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q3/60 กบั Q3/59 TP มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 16 ลา้นบาท จากปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าจ าหน่าย

ที่เพิม่ขึ้นเล็กน้อย แต่จากราคาน ้ามนัเตาที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้นอย่างมากใน Q3/60 ท าให้ TP ม ีEBITDA ลดลง 19 

ล้านบาท และก าไรสุทธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) ลดลง 15 ล้านบาท ส าหรบั TOP SPP 

มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 203 ล้านบาท และ EBITDA เพิม่ขึน้ 137 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากความบกพร่อง

ในระบบมาตรวดัในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2559 ซึ่งท าใหย้อดขายต ่ากว่าความเป็นจรงิและไดป้รบัปรุงใน

ไตรมาส 4 ของปี 2559 แล้ว ส่งผลให้ใน Q3/60 TOP SPP ม ี  EBITDA สูงขึ้น เมื่อหกัต้นทุนทางการเงนิและ

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ TOP SPP มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 130 ลา้นบาทจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9M/60 เทยีบกบั 9M/59 TP มรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 3,144 ลา้นบาท 

ลดลง 143 ลา้นบาท จากราคาคา่ก๊าซธรรมชาตแิละค่า Ft ทีล่ดลงอยา่งมาก ประกอบกบัปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่

ปรบัลดลงตามความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี ราคาน ้ามนัเตาทีเ่พิม่ขึน้ท าใหต้น้ทุนการผลติสงูขึน้ สง่ผลใหม้ ี

EBITDA 641 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท เมื่อหกัต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TP มกี าไร

สทุธ ิ384 ลา้นบาท ลดลง 71 ลา้นบาท (ไมร่วมสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) ในสว่นของ TOP SPP มี

รายไดจ้ากการขาย 5,150 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,107 ลา้นบาท จากการเริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า 2 

โครงการในเดอืนเมษายนและมถิุนายน 2559 ประกอบกบัปัญหาดา้นมาตรวดัซึง่ท าใหย้อดขายต ่ากว่าความเป็น

จรงิไดร้บัการแก้ไขและปรบัปรุงทางบญัชใีน Q4/59 ท าให ้TOP SPP ม ีEBITDA 1,516 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 724 

ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ922 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 495 ลา้นบาท ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยลบ์นัทกึสว่นแบ่งก าไรจากการ

ลงทุนใน GPSC (เฉพาะส่วนของกลุ่มบริษทั) รวม 596 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 42 ล้านบาทจาก 9M/59 ดงันัน้ ใน 

9M/60 กลุ่มไทยออยล์รบัรูผ้ลก าไรจากธุรกจิผลติไฟฟ้า 1,802 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 485 ล้านบาทจากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน 

ใน Q3/60 TP มรีายไดจ้าก

การขายเพิม่ขึ้นเลก็น้อยตาม

ราคาขาย แต่จากตน้ทุน

น ้ามนัเตาทีส่งูขึ้น ท าใหม้ี

ก าไรสทุธลิดลง ส าหรบั TOP 

SPP มกี าไรสทุธเิพิม่ขึ้นจาก

การกลบัมาจากการซ่อม

บ ารงุในไตรมาสก่อน ทัง้น้ี  

กลุ่มไทยออยลร์บัรูส้่วนแบ่ง

ก าไรใน GPSC เพิม่ขึ้นจาก

ไตรมาสทีผ่า่นมา 

ส าหรบั 9M/60 เทยีบกบั 

9M/59 TP มรีายไดแ้ละก าไร

สทุธลิดลงตามราคาขายและ

ปรมิาณไฟฟ้าจ าหน่ายที ่

ลดลง อยา่งไรกต็าม TOP 

SPP มรีายไดแ้ละก าไรสทุธิ

สงูขึ้น เนือ่งจากเริม่

ด าเนินการเชงิพาณิชยใ์น

เดอืนเมษายนและมถิุนายน 

2559 
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2.6 ผลการด าเนินงานของธรุกิจผลิตและจ าหน่ายสารท าละลาย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานของไทยออยล ์โซลเวน้ท ์

 Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

อตัราการผลติสารท าละลาย(1) (%) 119% 113% 6%  94% 25%  121% 103% 18% 

ปรมิาณผลติสารท าละลาย(1) (พนัตนั) 42 40 2  33 9  128 109 19 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลาย (พนัตนั) 90 83 7  76 14  257 231 26 

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

ใน Q3/60 เทยีบกบั Q2/60 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลติสาร

ท าละลาย 119% เพิม่ขึน้ 6% หรอืประมาณ 2,000 ตนั โดยปรมิาณการผลติที่เพิม่ขึน้น้ีเพื่อเตรยีมสง่มอบในไตร

มาสถดัไป ซึ่งปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายของกลุ่มธุรกิจใน Q3/60 เพิม่ขึ้นประมาณ 7,000 ตนัจากไตรมาส

ก่อน เป็นผลมาจากการปรบักลยทุธข์องกลุ่มธรุกจิเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดทัง้ในประเทศไทยและเวยีดนาม ท า

ใหก้ลุ่มธรุกจิมรีายไดจ้ากการขาย 2,223 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 113 ลา้นบาท นอกจากน้ี อตัราก าไรขัน้ตน้ไดป้รบัตวั

เพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากอุปทานของผลิตภณัฑ์สารท าละลายบางกลุ่มมีค่อนข้างจ ากดัจากการหยุด

ซ่อมบ ารุงของผูผ้ลติบางราย อกีทัง้ราคาผลติภณัฑพ์ลอยไดข้องบรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจ ากดั ปรบัตวัสูงขึน้ตาม

ราคาน ้ามนัดบิ ดงันัน้ ใน Q3/60 กลุ่มธุรกจิจงึม ีEBITDA 138 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 32 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่ม

ธุรกิจมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 3 ล้านบาทใน Q3/60 ขาดทุนลดลง 1 ล้านบาทจาก Q2/60 เมื่อหกัค่า

เสื่อมราคา 50 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงนิ 18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางภาษี 8 ล้านบาท ท าให้ใน Q3/60 

กลุ่มธรุกจิไทยออยล ์โซลเวน้ทม์กี าไรสทุธ ิ52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q3/60 กบั Q3/59 กลุ่มธรุกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์มอีตัราการผลติสาร

ท าละลายเพิม่ขึน้ 25% และมปีรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายเพิม่ขึน้ประมาณ 14,000 ตนั เน่ืองจากมกีารส่งออก

สารท าละลายไปจ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศเพิม่ขึน้ ท าใหก้ลุ่มธรุกจิมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 387 ลา้นบาท 

อยา่งไรกต็าม อตัราก าไรขัน้ตน้ของการขายในต่างประเทศน้อยกวา่การขายในประเทศ ประกอบกบัการแข่งขนัที่

รุนแรงขึน้ ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นลดลงและท าให ้EBITDA ลดลง 47 ล้านบาท อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกจิมผีล

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลง 4 ลา้นบาทจาก Q3/59 เมื่อหกัคา่เสื่อมราคาที่เพิม่ขึน้ 3 ลา้นบาท ตน้ทุนทาง

การเงนิที่ลดลง 9 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ลดลง 6 ล้านบาทแล้ว ส่งผลให้ใน Q3/60 กลุ่มธุรกิจไทย

ออยล ์โซลเวน้ทม์กี าไรสทุธลิดลง 32 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9M/60 เทยีบกบั 9M/59 กลุ่มธรุกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์โซล

เวน้ท์ มอีตัราการผลติสารท าละลาย 121% เพิม่ขึน้ 18% สอดคล้องกบัปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายที่เพิม่ขึ้น 

สง่ผลใหม้รีายไดจ้ากการขาย 6,669 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,240 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มธรุกจิมกีารปรบักลยทุธเ์พื่อ

เพิม่ส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรกต็าม อตัราก าไรขัน้ต้นปรบัลดลงจากการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้ ท าใหก้ลุ่มธุรกจิมี 

EBITDA 507 ล้านบาท ลดลง 65 ล้านบาทจาก 9M/59 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่าย

ภาษเีงนิได้แล้ว กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มกี าไรสุทธิ 225 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาทจากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน 

 

 

ใน Q3/60 ปรมิาณจ าหน่าย

สารท าละลายเพิม่ขึ้น สง่ผล

ใหร้ายไดจ้ากการขายของ

กลุ่มธรุกจิเพิม่ขึ้นจาก Q2/60 

และอตัราก าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึ้น

ท าให ้EBITDA และก าไร

สทุธเิพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน 

ส าหรบังวด 9M/60 แมว้า่

ปรมิาณจ าหน่ายสารท า

ละลายเพิม่ขึ้น สง่ผลให้

รายไดส้งูขึ้น แต่อตัราก าไร

ขัน้ตน้ทีล่ดลงจากการแขง่ขนั

ทีร่นุแรงขึ้น สง่ผลใหก้ลุ่ม

ธรุกจิม ีEBITDA และก าไร

สทุธลิดลงเมือ่เทยีบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  
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2.7 ผลการด าเนินงานของธรุกิจขนส่งน ้ามนัดิบ น ้ามนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทางเรอื ธรุกิจให้บริการทางด้านการบริหาร

จดัการเรอื และเดินเรอืรบัส่งลูกเรอื และ/หรอื ขนส่งสมัภาระ 

ตาราง 13: อตัราการใชเ้รอื 
 Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

อตัราการใชเ้รอื           

- TM 100% 96% 4%  79% 21%  95% 91% 4% 

- TOP-NYK 83% 68% 15%  100% (17%)  84% 100% (16%) 

- TMS 37% 46% (9%)  61% (24%)  45% 58% (13%) 

ใน Q3/60 เทียบกบั Q2/60 บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั (TM) มรีายได้จากการให้บรกิาร ซึ่งรวมรายได้จาก 

TMS (TM ถอืหุน้รอ้ยละ 55) 196 ลา้นบาท ลดลง 6 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก TMS มอีตัราการใช้เรอืลดลงตาม

สภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีมที่ยงัคงชะลอตวั ท าใหเ้รอืบางล าของ TMS มกีารจอดรอรบั

งาน และ/หรอืได้รบัค่าจ้างที่ต ่าลง ทัง้น้ี TM ม ีEBITDA 50 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6 ล้านบาท โดยใน Q3/60 TOP-

NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) มีอตัราการใช้เรือปรบัตวัสูงขึ้นหลงัจากการเข้าอู่แห้งของเรือ VLCC 

ในช่วงปลาย Q2/60 ถงึตน้ Q3/60 อยา่งไรกต็าม คา่ใชจ้า่ยในการเขา้อู่แหง้สว่นใหญ่ถูกน ามาบนัทกึในไตรมาสน้ี 

ส่งผลให ้TM มสี่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน TOP-NYK 5 ล้านบาท เทยีบกบัส่วนแบ่งก าไร 20 ล้านบาทใน

ไตรมาสก่อน นอกจากน้ี TM 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

เมนท ์จ ากดั (TIM) รวม 9 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาทจาก Q2/60 จากการปรบัปรงุทางบญัชขีอง TOP Nautical 

Star เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว TM มผีลขาดทุนสุทธิ 8 ล้านบาท 

เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ15 ลา้นบาทใน Q2/60 

เมื่อเทียบ Q3/60 กบั Q3/59 TM มรีายได้จากการให้บริการเพิม่ขึ้น 12 ล้านบาท จากอตัราการใช้เรือที่สูงขึ้น 

ส่งผลให ้TM ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 19 ล้านบาท ทัง้น้ี TM มสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NYK ลดลง 16 

ล้านบาทจากการเข้าอู่แห้งในปีน้ี และมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL, TOP-NTL Shipping Trust, 

TOP-Nautical Star และ TIM รวมลดลง 6 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิไดแ้ลว้ ใน Q3/60 TM มผีลขาดทุนสทุธลิดลง 5 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9M/60 เทยีบกบั 9M/59 TM มรีายไดจ้ากการให้บรกิาร 594 ล้านบาท ลดลง 55 

ล้านบาท ถงึแมว้่าในปีน้ีกองเรอืของ TM จะมอีตัราการใช้เรอืทีสู่งขึน้ แต่กองเรอืของ TMS นัน้มอีตัราการใช้เรอื

ที่ต ่าลงอย่างมาก และ/หรอืได้รบัค่าจ้างในอตัราที่ต ่าลงจากการชะลอตวัของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

สง่ผลให ้TM ม ีEBITDA 122 ลา้นบาท ลดลง 91 ลา้นบาท ทัง้น้ี TM มสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NYK 

ลดลง 3 ลา้นบาท ขณะทีม่สีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL, TOP-NTL Shipping Trust, TOP-Nautical 

Star และ TIM รวมเพิม่ขึน้ 12 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว 

ใน 9M/60 TM มกี าไรสทุธ ิ8 ลา้นบาท ลดลง 53 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

ใน Q3/60 TM มรีายไดล้ดลง

จาก Q2/60 เลก็น้อย 

เนือ่งจากอตัราการใชเ้รอืของ 

TMS ปรบัตวัลดลงและการ

เขา้อู่แหง้ของเรอืในกองเรอื 

TOP-NYK ท าให ้TM มกี าไร

สทุธริวมต า่ลง 

ส าหรบังวด 9M/60 TM มี

รายไดล้ดลงโดยมสีาเหตุหลกั

จากอตัราการใชเ้รอืของกอง

เรอื TMS ปรบัตวัลดลง สง่ผล

ให ้TM มกี าไรสทุธริวมลดลง 
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2.8 ผลการด าเนินงานของธรุกิจเอทานอล 

ตาราง 14: อตัราการผลติเอทานอล 
 Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-)  9M/60 9M/59 +/(-) 

อตัราการผลติเอทานอล           

- ทรพัยท์พิย ์ 99% 93% 6%  97% 2%  98% 94% 4% 
- อุบล ไบโอ เอทานอล 107% 83% 24%  81% 26%  96% 87% 9% 

- แมส่อดพลงังานสะอาด - - -  - -  124%(1) 74% - 

หมายเหตุ (1) แสดงอตัราการผลติเอทานอลเฉพาะเดอืนมกราคม 2560 เนื่องจากจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดของบรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 
 

ใน Q3/60 เทยีบกบั Q2/60  บรษิทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั (TET) รบัรูร้ายไดจ้ากการขายจากบรษิทั ทรพัย์

ทพิย ์จ ากดั (TET ถอืหุน้รอ้ยละ 50) จ านวน 363 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4 ล้านบาทจาก สาเหตุหลกัจากราคาเอทา

นอลเฉลีย่ต่อหน่วยปรบัตวัสูงขึน้ ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของ TET ปรบัตวัเพิม่ขึน้ดว้ย สง่ผลให ้TET ม ีEBITDA 

109 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5 ลา้นบาท นอกจากน้ี สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั 

เพิม่ขึน้ 7 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้น Q3/60 TET มกี าไรสทุธ ิ51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q3/60 กบั Q3/59 TET รบัรูร้ายไดจ้ากการขายจากบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั ลดลง 5 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัมาจากปรมิาณจ าหน่ายเอทานอลที่ลดลง อย่างไรก็ด ีTET มอีตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึ้น เน่ืองจากราคามนั

ส าปะหลงัซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลิตเอทานอลยงัคงอยู่ในระดบัต ่าหลงัถูกกดดนัโดยราคาขา้วโพดซึ่ง

เป็นสนิคา้ทดแทนในประเทศจนี สง่ผลให ้TET ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 55 ลา้นบาท นอกจากน้ี ใน Q3/60 TET รบัรู้

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั 17 ล้านบาท เทยีบกบัใน Q3/59 มสี่วนแบ่ง

ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าว 1 ล้านบาท ส่งผลให ้TET มกี าไรสุทธ ิ51 ล้านบาทใน Q3/60 เทยีบกบั

ผลขาดทุนสทุธ ิ14 ลา้นบาทใน Q3/59 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9M/60 เทยีบกบั 9M/59 TET รบัรูร้ายไดจ้ากการขายจากบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั 

1,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท และมี EBITDA 363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183 ล้านบาท เน่ืองจากราคา

จ าหน่ายเอทานอลเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัตวัสูงขึน้และราคาต้นทุนวตัถุดบิเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัตวัลดลง นอกจากน้ี 

TET มสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั เพิม่ขึน้ 40 ล้านบาท ส่งผลให ้TET มี

ก าไรสทุธ ิ211 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ16 ลา้นบาทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ใน Q3/60 TET รบัรูร้ายไดจ้าก

บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั 

เพิม่ขึ้นจาก Q2/60 เนือ่งจาก

ราคาเอทานอลเฉลีย่ต่อหน่วย

ปรบัตวัสงูขึ้น สง่ผลให ้TET มี

อตัราก าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึ้น ท า

ใหใ้นภาพรวม TET ม ี

EBITDA และก าไรสทุธเิพิม่ขึ้น 

เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน 

ส าหรบังวด 9M/60 TET มผีล

ก าไรสทุธ ิ211 ลา้นบาท เมือ่

เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ16 

ลา้นบาท ในช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน 
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3. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของกลุ่มไทยออยล ์

3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

ฐานะทางการเงนิของกลุ่มไทยออยล ์ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

ตาราง 15: งบแสดงฐานะการเงนิอย่างย่อ (งบการเงนิรวม) 

(ล้านบาท) 
ณ 30 กนัยายน 

2560 
ณ 31 ธนัวาคม 

2559 
+/(-) +/(-) % 

สินทรพัย ์     

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 58,793  60,775  (1,982) (3.3%) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 54,911  54,956  (45) (0.1%) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 101,787  102,000  (213) (0.2%) 

รวมสินทรพัย ์ 215,491  217,731  (2,240) (1.0%) 

หน้ีสิน     

หนี้สนิหมนุเวยีน 25,180  27,008  (1,828) (6.8%) 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 66,612  75,434  (8,822) (11.7%) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 3,246  3,692  (446) (12.1%) 

รวมหน้ีสิน 95,038  106,134  (11,096) (10.5%) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     

ส่วนของบรษิทัใหญ่ 115,616  106,857  8,759  8.2% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 4,837  4,740  97  2.0% 

รวมส่วนของเจ้าของ 120,453  111,597  8,856  7.9% 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 215,491  217,731  (2,240) (1.0%) 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 กลุ่มไทยออยล์มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 215,491 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 2,240 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 1.0 สาเหตุหลกัจาก 

- เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว ลดลง 1,982 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการจ่ายเงนิปันผลในเดอืนเมษายนและ

กนัยายน 2560 และการจา่ยช าระคนืหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืของกลุ่มไทยออยล์  

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นลดลง 45 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากสนิคา้คงเหลอืลดลง 3,957 ลา้นบาท ตามปรมิาณสนิคา้คงเหลอื ณ สิน้เดอืน

กนัยายน 2560 ลดลงจาก ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 ขณะที่ลูกหน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 3,846 ล้านบาท ตามราคาขายผลติภณัฑส์ าเรจ็รูป

เฉลีย่ในเดอืนกนัยายน 2560 ทีส่งูกวา่เดอืนธนัวาคม 2559 

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 213 ล้านบาท เน่ืองจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงสุทธ ิ2,626 ล้านบาท จากการตดัค่าเสื่อมราคา

ขณะที่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายเพิม่ขึน้ 2,238 ล้านบาท จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ใน Q3/60 บรษิทัฯ มี

การลงทุนในบรษิทั สานพลงั วสิาหกจิเพื่อสงัคม จ ากดั ทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 10 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ อยูท่ีร่อ้ยละ 

15 หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 1.5 ลา้นบาท การจดัตัง้บรษิทัดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการด าเนินกจิการดา้นวสิาหกจิเพื่อสงัคม

ของ ปตท. และบรษิทัในกลุ่ม ทัง้น้ี มกีารเรยีกช าระคา่หุน้ครัง้แรกในปี 2560 รอ้ยละ 25 หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 375,000 บาท 
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หน้ีสนิรวม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 กลุ่มไทยออยลม์หีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 95,038 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 11,096 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 10.5 สาเหตุหลกัจาก 

- หน้ีสนิหมนุเวยีนลดลง 1,828 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้ลดลง 2,074 ลา้นบาท จากปรมิาณการซือ้น ้ามนัดบิเฉลีย่ในเดอืน

กนัยายน 2560 ลดลงจากเดอืนธนัวาคม 2559 

- เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) ลดลง 8,822 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก 

: โรงกลัน่ไทยออยลจ์่ายช าระคนืหุน้กู้สกุลเงนิบาท จ านวน 2,000 ล้านบาท และหุน้กู้สกุลเงนิบาทที่มสีญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงนิ

และอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency Swap) เป็นสกุลดอลลารส์หรฐัฯ จ านวน 2,932 ลา้นบาท ใน Q1/60 ประกอบกบัหุน้กู้สกุล

ดอลลาร์สหรฐัฯ ของบรษิทัฯ ลดลง 2,431 ล้านบาท เน่ืองจากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าขึน้ 2.47 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ จากสิ้นปี 

2559 

: บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจ ากดั (ถอืหุน้ทางออ้มผา่น บรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั) ช าระคนืเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทตามก าหนดช าระ 

จ านวน 180 ลา้นบาท 

: TP ช าระคนืเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทตามก าหนดช าระ จ านวน 86 ลา้นบาท 

: TM และ TMS (ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน TM) ช าระคนืเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทตามก าหนดช าระสทุธ ิจ านวน 150 ลา้นบาท 

: LABIX (ถอืหุน้ทางออ้มผา่นTPX) จา่ยช าระคนืเงนิกูส้กุลเงนิบาท จ านวน 291 ลา้นบาท และเงนิกูส้กุลเงนิบาททีม่สีญัญาแลกเปลีย่น

สกุลเงนิและอตัราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) เป็นสกุลดอลลารส์หรฐัฯ จ านวน 454 ลา้นบาท 

ตาราง 16: หนี้เงนิกูร้ะยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์

(ล้านบาท) Thaioil TS TP TM TET LABIX รวม 

หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ 33,008 - - - - - 33,008 

หุน้กูส้กุลเงนิบาท 23,500 - - - - - 23,500 
เงนิกูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ - - - - - 3,797 3,797 

เงนิกูส้กุลเงนิบาท - 1,080 250 2,111 82 2,784 6,307 

รวม ณ 30 กนัยายน 2560 56,508 1,080 250 2,111 82 6,581 66,612 

รวม ณ 31 ธนัวาคม 2559 63,853 1,260 336 2,261 118 7,606 75,434 

เพ่ิม / (ลด) (7,345) (180) (86) (150) (36) (1,025) (8,822) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 กลุ่มไทยออยล์มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมทัง้สิน้ 120,453 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 8,856 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.9 มาจากผลก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9M/60 จ านวน 18,312 ลา้นบาท หกัดว้ยเงนิปันผลจ่ายของกลุ่ม

ไทยออยล ์รวม 9,455 ลา้นบาท 
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3.2 งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  กลุ่มไทยออยลม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 17,006 ลา้นบาท โดยโรงกลัน่ไทยออยลม์เีงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 13,930 ล้านบาท ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์และโรงกลัน่ไทยออยล์ยงัมเีงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 41,787 ล้านบาท และ 41,236 

ลา้นบาท ตามล าดบั รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงัน้ี 

ตาราง 17: งบกระแสเงนิสดอย่างย่อ 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 22,349  13,135  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (17,267) (10,036) 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (18,613) (16,836) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (13,531) (13,737) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นทีม่ผีลต่อเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (584) (573) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 31,121  28,240  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 17,006  13,930  

กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 22,349 ล้านบาท และมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 17,267 ล้านบาท 

โดยใช้ไปในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวน  2,557 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของโรงกลัน่ไทยออยล์จ านวน 2,298 ล้านบาท โดยมี

โครงการหลกั เช่น โครงการอาคารส านกังานไทยออยล ์ศรรีาชา โครงการก่อสรา้งถงัน ้ามนัดบิ โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอื 7 และ 8 โครงการลงทุน

เพื่อขยายก าลงัการจ่ายผลติภณัฑข์องสถานีจ่ายผลติภณัฑท์างรถที่แล้วเสรจ็ใน Q1/60 ซึ่งช่วยสนับสนุนการขายผลติภณัฑภ์ายในประเทศ รวมถงึ

การออกแบบด้านวศิวกรรมเบื้องต้น (FEED) ของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัมกีารลงทุนของบรษิทัใน

กลุ่มอีก 259 ล้านบาท ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรบัปรุงระบบบ่อบ าบดัน ้าเสยีและเพิม่ระบบย่อยกากของบริษทั ทรพัย์ทิพย์ จ ากดั และ

โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานแห่งใหมข่องบรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจ ากดั เป็นตน้ ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยลม์กีารซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว 12,716 ลา้นบาท 

และซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายสทุธ ิ2,239 ลา้นบาท 

ขณะที่มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 18,613 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงนิปันผล 9,455 ล้านบาท จ่ายช าระคนืหุน้กู้ 4,932 ล้าน

บาท จา่ยตน้ทุนทางการเงนิ 3,189 ลา้นบาท  และจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ1,196 ลา้นบาท ในขณะทีม่เีงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ 159 

ลา้นบาท 

จากรายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมขา้งต้น ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิ13,531 ล้านบาท จาก ณ  วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2559 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่มผีลต่อเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 584 ล้านบาท 

ดงันัน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 กลุ่มไทยออยล์จงึมเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จ านวน 17,006 ล้านบาท และเมื่อรวมเงนิลงทุนชัว่คราว 

จ านวน 41,787 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มไทยออยลม์เีงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 58,793 ลา้นบาท 
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3.3 อตัราส่วนทางการเงิน 

ตาราง 18: อตัราสว่นทางการเงนิส าหรบั Q3/60 (งบการเงนิรวม) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-) 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%) 14% 7% 7%  8% 6% 

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%) 14% 8% 6%  8% 6% 

อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 9% 4% 5%  4% 5% 

 

   

 
  

อตัราส่วนสภาพคล่อง Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 4.2 4.5 (0.3)  3.8 0.4 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 3.0 3.2 (0.2)  2.7 0.3 

 
   

   

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน Q3/60 Q2/60 +/(-)  Q3/59 +/(-) 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)              0.8               0.8  -               0.9  (0.1) 

อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)              0.1               0.1  -               0.2  (0.1) 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อสว่นของผู้ถอืหุน้ (เท่า)              0.6               0.6  -               0.7  (0.1) 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 13.5 6.7 6.8  6.1 7.4 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%) 36% 37% (1%)  41% (5%) 

การค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%)   = EBITDA / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (%)    =   ก าไรขัน้ตน้ / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(ขาดทุนสทุธ)ิ (%)   =   ก าไรสทุธ ิ(ขาดทุนสทุธ)ิ / 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 + หุน้กู ้(รวมส่วนทีถ่งึ  

       ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า)    =  EBITDA / ตน้ทุนทางการเงนิ 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%)  =  หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / เงนิทุนระยะยาว 

เงนิทุนระยะยาว     =   หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว + สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิสทุธ ิ     = หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ – เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

           – เงนิลงทุนชัว่คราว 
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4. แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 และปี 2561 

4.1 ภาวะตลาดน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ ์

ในช่วง Q4/60 คาดว่าราคาน ้ามนัมีแนวโน้มปรบัตวัเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากแรงสนับสนุนของความต้องการใช้น ้ ามนัในช่วงฤดูหนาว และการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชยี นอกจากน้ี อุปทานน ้ามนัดบิที่ลดลงเป็นอกีปัจจยัทีอ่าจส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิปรบัตวัสงูขึน้ 

หลงัจากกลุ่มผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกมแีนวโน้มที่จะขยายระยะเวลาในการปรบัลดก าลงัการผลติราว 1.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ต่อไปอกี 9 เดอืน 

จากเดมิทีจ่ะสิน้สุดในเดอืน ม.ีค. 61  อยา่งไรกด็ ีราคาน ้ามนัดบิอาจไดร้บัแรงกดดนัจากปรมิาณอุปทานทีเ่พิม่ขึน้จากกลุ่มผูผ้ลติในกลุ่มโอเปก ไดแ้ก่ 

ไนจเีรยีและลเิบยี จากปัญหาความขดัแยง้ในประเทศที่คลีค่ลายลง  

ในปี 2561 ราคาน ้ามนัดบิมแีนวโน้มทรงตวั โดยตลาดยงัคงไดร้บัแรงสนับสนุนของอุปสงคน์ ้ามนัดบิทีม่แีนวโน้มขยายตวัราว 1.4 ลา้นบารเ์รลต่อ

วนั ตามการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการขยายตวัของเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ประกอบกบัอุปทาน

น ้ามนัดบิทีล่ดลงจากขอ้ตกลงในการปรบัลดก าลงัการผลติของกลุ่มผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปก อยา่งไรกต็าม ราคาน ้ามนัดบิอาจเผชญิกบัปัจจยั

เสีย่งในการฟ้ืนตวั เน่ืองจากปรมิาณการผลติน ้ามนัดบิของสหรฐัฯ มแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ราว 0.68 ลา้นบารเ์รลต่อวนั จากปีก่อนหน้า สูร่ะดบั 9.92 

ล้านบารเ์รลต่อวนั เน่ืองจากราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้เหนือระดบั 50 เหรยีญสหรฐัฯ อาจส่งผลใหผู้ผ้ลติบางรายในสหรฐัฯ เริม่คุม้ทุนที่จะกลบั

ขุดเจาะและผลติน ้ามนัดบิอกีครัง้ ประกอบกบัไดร้บัแรงกดดนัจากค่าเงนิดอลล่ารท์ี่มแีนวโน้มแขง็ค่าขึ้น จากการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรฐัฯ (แหล่งทีม่า: IEA Oil Monthly Report, Oct’17 และ EIA Short-term Energy Outlook, Oct’17) 

ค่าการกลัน่ใน Q4/60 มแีนวโน้มปรบัลดลงเลก็น้อยจาก Q3/60 จากแรงกดดนัของอุปทานน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ เน่ืองจากโรงกลัน่

น ้ามนัในสหรฐัฯ บางส่วนสามารถกลบัมาด าเนินการผลติแล้ว หลงัมกีารปิดซ่อมบ ารุงฉุกเฉินจากผลกระทบของพายุเฮอร์รเิคน Harvey ในไตรมาส

ก่อนหน้า อยา่งไรกต็าม คา่การกลัน่ยงัคงไดร้บัแรงสนบัสนุนจากส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยานกบัน ้ามนัดบิทีย่งัคงมแีนวโน้มทรงตวั

ต่อเน่ือง จากอุปสงคน์ ้ามนัเพื่อใชท้ าความรอ้นทีค่าดจะปรบัเพิม่ขึน้ในช่วงฤดหูนาว  

ในปี 2561 ค่าการกลัน่คาดว่าจะทรงตวัในระดบัสูงต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า จากอุปทานน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ตึงตวัมากขึ้น หลงัอุปสงค์มแีนวโน้ม

เตบิโตสูงกว่าก าลงัการกลัน่ใหม่ส่วนเพิ่ม ประกอบกบั การส่งออกน ้ามนัส าเรจ็รูปของจนีคาดจะปรบัเพิม่ขึน้ในอตัราจ ากดัจากนโยบายของรฐับาลที่

มุง่เน้นเรื่องการควบคมุมลพษิและการลดก าลงัการผลติสว่นเกนิ (แหล่งทีม่า: FGE Semi-Annual Report, Oct’17)  

4.2 ภาวะตลาดสารอะโรเมติกส ์ 

ตลาดสารอะโรเมตกิสใ์นช่วง Q4/60 คาดวา่จะทรงตวัถงึฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อยจาก Q3/60 โดยไดร้บัแรงหนุนของอุปสงคต์ามฤดูกาลของผลติภณัฑ์

ปลายน ้าอยา่งสารโพลเีอสเตอรแ์ละสารสไตรนีมอนอเมอร ์ (SM) ประกอบกบัอุปสงคข์องสารพาราไซลนียงัไดร้บัแรงหนุนจากการเปิดด าเนินการของ

โรงพทีเีอในประเทศไต้หวนั ขนาดก าลงัการผลิต 1.5 ล้านตนัต่อปี อย่างไรกต็าม ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัจากแผนการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตที่

ยงัคงเบาบางกว่าคาดการณ์ นอกจากน้ี โรงอะโรเมตกิสแ์ห่งใหม่ในประเทศซาอุดอิาระเบยี (ก าลงัการผลติสารพาราไซลนี 1,340,000 ตนัต่อปี และ

สารเบนซนี 424,000 ตนัต่อปี) และโรงอะโรเมติกสแ์ห่งใหม่ในประเทศเวยีดนาม (ก าลงัการผลติสารพาราไซลีน 800,000 ตนัต่อปี และสารเบนซีน 

246,000 ตนัต่อปี) ซึง่คาดการณ์วา่จะเปิดด าเนินการผลติในช่วงต้นปี 2561 อาจสง่ผลใหต้ลาดไดร้บัแรงกดดนัในช่วงธนัวาคม 2560 

ในปี 2561 ตลาดสารอะโรเมตกิสม์แีนวโน้มอ่อนตวักวา่ปี 2560 จากแรงกดดนัของการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารอะโรเมตกิสข์นาดใหญ่ทัง้

สองแห่งตามที่กล่าวขา้งต้น อย่างไรกต็าม ตลาดยงัไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคโ์ลกของสารพาราไซลีนและเบนซีนที่คาดว่าจะเตบิโตราวรอ้ยละ 4.7 

และรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั ประกอบกบัโรงผลติภณัฑป์ลายน ้าอย่างโรงพทีีเอแห่งหน่ึงในประเทศอนิเดยี (ก าลงัการผลติ 1,200,000 ตนัต่อปี) เลื่อน

การเปิดด าเนินการจากปลายปี 2560 ไปต้นปี 2561 จะส่งผลใหค้วามต้องการใช้สารพาราไซลนีอยู่ในระดบัที่ด ี(แหล่งทีม่า: PCI Wood Mackenzie, 

Jun’17) 
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4.3 ภาวะตลาดสาร LAB  

ตลาดสาร LAB ในช่วง Q4/60 คาดวา่จะทรงตวัเมื่อเทยีบกบั Q3/60 เน่ืองจากอุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยีคาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้หลงัฤดูฝนสิน้สุดลง 

ประกอบกบัอุปทานบางส่วนหายไปจากตลาดจากการปิดซ่อมบ ารุง อย่างไรกด็ ีการซื้อขายในช่วงปลายปีค่อนขา้งเบาบางเน่ืองจากผูซ้ื้อไมต่้องการ

ใหม้ปีรมิาณสนิคา้คงคลงัอยู่ในระดบัสงู 

ในปี 2561 คาดการณ์ว่าตลาดจะปรบัตวัดขีึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี 2560 เน่ืองจากตลาดบางส่วนอาจถูกกดดนัจากอุปทานที่เขา้มาใหม่จาก

ตะวนัออกกลาง (ก าลงัการผลติ 34,000 ตนัต่อปี) อย่างไรกด็ ีตลาดไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคส์าร LAB ยงัคงเตบิโตตามเศรษฐกจิโลกที่ฟ้ืนตวัและ

จ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ (แหล่งทีม่า: CAHA, monthly report, Oct’17 และ ICIS)       

4.4 ภาวะตลาดน ้ามนัหล่อล่ืนพืน้ฐาน 

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานในช่วง Q4/60 คาดว่าจะอ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบั Q3/60 เน่ืองจากอุปทานในเอเชียปรบัตวัเพิม่ขึ้น หลงัโรงผลิต

น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในเอเชยีกลบัมาด าเนินการผลติอกีครัง้หลงัจากปิดซ่อมบ ารุง อย่างไรกต็าม อุปสงคม์แีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ หลงัฤดูฝ นผ่าน

พน้ไปส่งผลใหอุ้ปสงคส์ าหรบัภาคการขนสง่และภาคเกษตรกรรมฟ้ืนตวัอกีครัง้ นอกจากน้ี ประเทศจนีมแีนวโน้มทีจ่ะน าเขา้น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ ฐานอกี

ครัง้หลงัปรมิาณสนิคา้คงคลงัปรบัตวัลดลงในช่วง Q3/60 

ในปี 2561 คาดการณ์ว่าตลาดจะอ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบัปี 2560 เน่ืองจากอุปทานที่ปรบัตวัสูงขึน้จากการเปิดด าเนินการผลติใหม่ของโรงผลิต

น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 และ 3 ก าลงัการผลติรวม 2.9 ล้านตนั ซึ่งส่งผลใหต้ลาดน ้ามนัหล่อลื่นกรุ๊ป 2 เกดิการแข่งขนัทางดา้นราคามากขึน้และ

ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 1 ดว้ย อย่างไรกต็าม อุปสงคน์ ้ามนัหล่อลื่นยงัคงเตบิโตตามเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตวัขึ้น  (แหล่งทีม่า: 

Argus, weekly report, Jul’17)     

4.5 ภาวะตลาดยางมะตอย 

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q4/60 คาดว่าจะอ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบั Q3/60 เน่ืองจากอุปสงคจ์ากประเทศเวยีดนามและอนิโดนีเซยียงัคงชะลอตวั

หลงัปรมิาณสนิคา้คงคลงัยงัอยู่ในระดบัสงู ประกอบกบัประเทศอนิโดนีเซยีเขา้สูช่่วงฤดูมรสมุสง่ผลใหก้ารซ่อมแซมถนนล่าช้าลง นอกจากน้ี ตลาดจะ

ซบเซาในช่วงสิน้ปีเน่ืองจากเขา้สูช่่วงวนัหยุดเทศกาลครสิตม์าสและวนัสิน้ปี 

ในปี 2561 คาดการณ์ว่าตลาดจะถูกกดดนัจากการที่แผนการปิดซ่อมบ ารุงของผูผ้ลติยางมะตอยในภูมภิาคที่ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน

หน้า ประกอบกบัผูผ้ลติบางรายทีปิ่ดซ่อมบ ารงุฉุกเฉินในปี 2560 สามารถกลบัมาด าเนินการผลติไดอ้กีครัง้ในปี 2561 อยา่งไรกต็าม คาดการณ์ว่าอุป

สงคจ์ะปรบัตวัดขีึน้ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิของแต่ละประเทศในภูมภิาคทีย่งัคงเน้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภคอยา่งต่อเน่ือง 
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5. ภาคผนวก 

5.1 สรปุแผนการลงทุนโครงการในอนาคตท่ีได้รบัอนุมติั 

      รายละเอยีดของแผนการลงทุนโครงการในอนาคตของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ ณ 30 กนัยายน 

2560 ดงัสรุปดา้นล่าง 

 
 

5.2 สรปุแผนการศึกษาโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) 
 

 

____________________________________________ 


