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คาํอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสท่ี 4/2560 และประจาํปี 2560 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ตาราง 1: สรุปผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

ล้านบาท Q4/60 Q3/60 +/(-)   Q4/59 +/(-)   2560 2559 +/(-) 
ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สูก่ระบวนการ    
     ผลติของกลุม่ (kbd) 311 316 (5)   308 3  312 301 11 

กาํไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุม่(1) (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั 8.3 10.2 (1.9)  8.0 0.3  9.1 7.5 1.6 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั 11.8 12.5 (0.7)  11.5 0.3  9.9 9.1 0.8 
           

ล้านบาท Q4/60 Q3/60 +/(-)   Q4/59 +/(-)   2560 2559 +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 89,443 80,296 9,147  77,104 12,339  337,388 274,739 62,649 
กาํไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธเ์พือ่ประกนั 
      ความเสีย่งสุทธ ิ (63) (20) (43)  (330) 267  (133) (243) 110 

EBITDA 10,810 10,983 (173)  10,085 725  36,925 32,675 4,250 

กาํไร / (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ 677 705 (28)  (870) 1,547  3,182 446 2,736 

ตน้ทุนทางการเงนิ (797) (812) 15  (911) 114  (3,285) (3,461) 176 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (1,711) (1,729) 18  (794) (917)  (5,529) (2,295) (3,234) 

กาํไรสุทธิ 6,927 7,605 (678)  5,802 1,125  24,856(3) 21,222(3) 3,634 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.40 3.73 (0.33)  2.84 0.56  12.18 10.40 1.78 
    

กาํไรสุทธิ ไมร่วมผลกระทบสต๊อกน้ํามนัและ 
     การปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืน้ํามนัทีจ่ะไดร้บั(2) 3,450 5,194 (1,744)  2,050 1,400  21,441 14,043 7,398 

    

อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ) Q4/60 Q3/60 +/(-)   Q4/59 +/(-)   2560 2559 +/(-) 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 33.11 33.54 (0.43)  35.57 (2.46)  34.10 35.46 (1.36) 

อตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้งวด 32.85 33.53 (0.68)  36.00 (3.15)  32.85 36.00 (3.15) 

หมายเหตุ  (1) กาํไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม (Gross Integrated Margin) เป็นกาํไรขัน้ตน้จากการผลติรวมของโรงกลัน่ไทยออยล,์ บรษิทั ไทยพาราไซลนี จาํกดั, บรษิทั ลาบกิซ์ จาํกดั และ   
     บรษิทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 
(2) ไมร่วมผลกาํไร / (ขาดทนุ) จากสต๊อกน้ํามนักอ่นภาษแีละรายการปรบัลด/กลบัรายการมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน้ํามนัใหเ้ทา่กบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัก่อนภาษ ีโดยรายการดงักล่าว  
     บนัทกึรวมอยู่ในรายการตน้ทนุขายสนิคา้และตน้ทุนการใหบ้รกิารในงบการเงนิ 
(3) รวมเงนิปันผลรบัจากบรษิทั ท่อสง่ปิโตรเลยีมไทย จาํกดั ในปี 2560 จาํนวน 158 ลา้นบาท และในปี 2559 จาํนวน 247 ลา้นบาท 

ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 กลุม่ไทยออยลม์รีายไดจ้ากการขาย 89,443 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9,147 ลา้นบาท ตามราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่และปรมิาณ

จาํหน่ายผลติภณัฑโ์ดยรวมทีเ่พิม่ขึน้ โดยกลุ่มไทยออยลม์กีําไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่มไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั 8.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

บารเ์รล ลดลง 1.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เน่ืองจากสว่นต่างราคาน้ํามนัสาํเรจ็รูปปรบัลดลงตามอุปทานทีเ่พิม่ขึน้จากสหรฐัฯ และยุโรป หลงัจาก

โรงกลัน่น้ํามนักลบัมาดาํเนินการผลติตามปกตหิลงัมกีารปิดซ่อมบาํรุงฉุกเฉินในไตรมาสก่อน อกีทัง้ปรมิาณการสง่ออกของประเทศจนีไดป้รบัเพิม่ขึน้ 

ดา้นตลาดสารอะโรเมตกิสป์รบัตวัดขีึน้ โดยตลาดสารเบนซนีไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานทีต่งึตวัในสหรฐัฯ ซึง่เป็นผลจากการปิดซ่อมบาํรุงของผูผ้ลติ

หลายแห่งและอุปสงคข์องของสารสไตรนีมอนอเมอรใ์นเอเชยียงัคงอยูใ่นระดบัสงู ทําใหส้่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ปรบัตวัสงูขึน้ 

ดา้นตลาดสารตัง้ต้นสําหรบัผลติภณัฑส์ารทําความสะอาดยงัคงทรงตวั จากการซื้อขายสาร LAB ในช่วงปลายปีค่อนขา้งเบาบาง เน่ืองจากผูซ้ื้อไม่

ต้องการเกบ็สนิคา้คงคลงัในระดบัสูง อย่างไรกด็ ีตลาดได้รบัแรงหนุนจากอุปทานที่หายไปจากการหยุดซ่อมบํารุงของผูผ้ลติในเอเชยี ด้านตลาด
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น้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐานและยางมะตอยอ่อนตวัลง เน่ืองจากอุปสงคจ์ากภาคการเกษตรและความตอ้งการใชใ้นการก่อสรา้งถนนลดลง ทัง้นี้ จากราคา

น้ําม ันดิบดูไบที่สงูขึน้ 7 .9 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เ รลจากไตรมาสก่อนมาปิดที่ 61.6 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เ รล  ทําให้มผีลกําไร

จากสต๊อกน้ํามนัจาํนวน 3,341 ลา้นบาท เมื่อรวมผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พือ่ประกนัความเสีย่งสุทธ ิ63 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ลุ่มไทยออยลม์ ีEBITDA 

10,810 ลา้นบาท ลดลง 173 ลา้นบาท โดยมกีําไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ677 ลา้นบาทจากคา่เงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้จาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน เมื่อ

หกัคา่เสือ่มราคา ตน้ทุนทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ลว้ กลุ่มไทยออยลม์กีําไรสุทธ ิ6,927 ลา้นบาท หรอื 3.40 บาทต่อหุน้ ลดลง 678 ลา้น

บาทจาก Q3/60 

เมือ่เทยีบ Q4/60 กบั Q4/59 กลุม่ไทยออยลม์รีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 12,339 ลา้นบาท จากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้และปรมิาณ

วตัถุดบิทีป้่อนเขา้สูก่ระบวนการผลติของกลุ่มเพิม่ขึน้ทาํใหป้รมิาณจําหน่ายผลติภณัฑโ์ดยรวมเพิม่ขึน้ โดยกลุ่มไทยออยลม์กีาํไรขัน้ตน้จากการผลติ

ของกลุ่มสงูขึน้ เป็นผลจากสว่นต่างราคาน้ํามนัอากาศยานและน้ํามนัดเีซล รวมถงึสว่นต่างราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐานและราคายางมะตอยกบัน้ํามนั

เตาปรบัเพิม่ขึน้ สง่ผลใหก้ลุ่มไทยออยลม์ ีEBITDA เพิม่ขึน้ 725 ลา้นบาท ทัง้นี้ ใน Q4/60 กลุ่มไทยออยลม์กีาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 677 ลา้นบาท 

เมือ่เทยีบกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 870 ลา้นบาทใน Q4/59 อยา่งไรกต็าม กลุ่มไทยออยลม์คีา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ 917 ลา้นบาท หลงั

ใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากโครงการปรบัปรุงเพื่อลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มและผลขาดทุนสุทธยิกมาหมดลงในปี 2559 ส่งผลใหก้ลุ่มไทยออยล์มี

กาํไรสทุธเิพิม่ขึน้ 1,125 ลา้นบาทจาก Q4/59 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 เทยีบกบัปี 2559 กลุ่มไทยออยลม์รีายไดจ้ากการขาย 337,388 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 62,649 ลา้นบาท ซึง่มปัีจจยัจาก

ราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ตามราคาน้ํามนัดบิและปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติของกลุ่มเพิม่ขึน้ โดยกลุ่มไทยออยล์มกีําไร

ขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั 9.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 1.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ซึง่เป็นผลจาก

ส่วนต่างราคาน้ํามนัสาํเรจ็รูปปรบัตวัสงูขึน้โดยเฉพาะน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัเตาและ Crude Premium ทีป่รบัลดลง ดา้นตลาดสารอะโรเมตกิสไ์ดร้บั

แรงหนุนจากตลาดสารเบนซนีทีฟ้ื่นตวัอยา่งแขง็แกรง่ ซึง่เป็นผลมาจากอุปทานทีต่งึตวัหลงัจากโรงผลติสารเบนซนีรายใหญ่ในสหรฐัฯ ปิดซ่อมบาํรุง

อยา่งกระทนัหนัตัง้แตป่ลายปี 2559 ขณะทีต่ลาดสารพาราไซลนีมแีรงกดดนัจากอุปทานใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากประเทศอนิเดยี ดา้นตลาดสารตัง้ตน้สาํหรบั

ผลติภณัฑ์สารทําความสะอาด ส่วนต่างราคาสาร LAB กบัสารตัง้ตน้ยงัอยู่ในระดบัตํ่าซึ่งเป็นผลจากอุปสงคข์องประเทศอนิเดยีทีช่ะลอตวัลง ดา้น

ตลาดน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐานปรบัตวัดขีึน้ตามแรงหนุนจากอุปทานทีล่ดลง เนื่องจากโรงผลติน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐานหลายแห่งในภูมภิาคปิดซ่อมบํารุง

ตามแผน ด้านตลาดยางมะตอยกป็รบัตวัดขีึน้เช่นกนั เน่ืองจากอุปทานในภูมภิาคปรบัลดลงจากการปิดซ่อมบํารุงของโรงกลัน่น้ํามนัในไทยและ

สงิคโปรใ์นชว่งครึง่แรกของปี อกีทัง้ผูผ้ลติบางรายไดเ้พิม่การผลติน้ํามนัเตาแทนการผลติยางมะตอยหลงัจากราคาน้ํามนัเตาปรบัตวัสงูขึน้ ทัง้นี้ จาก

ราคาน้ําม ันดิบดูไบที่สงูขึน้ 9.5 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เ รลจากสิ้น ปี  2559 ทําให้มผีลกําไรจากสต๊อกน้ํามนัจาํนวน 3,343 ลา้นบาท เมื่อ

รวมผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พือ่ประกนัความเสีย่งสุทธ ิ133 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มไทยออยลม์ ีEBITDA 36,925 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,250 ลา้นบาท 

โดยมกีําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 3,182 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,736 ล้านบาท จากค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ 3.15 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ จาก ณ สิ้นปี 

2559 ทัง้น้ี จากการเปลีย่นแปลงของธุรกจิขนสง่ทางเรอืและภาวะชะลอตวัของธุรกจิสาํรวจและผลติปิโตรเลยีม ส่งผลใหค้า่ขนสง่ลดลงและเรอืบางลาํ

จอดรอรบังาน ทําใหม้กีารบนัทกึคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยข์อง TM จาํนวน 547 ลา้นบาท อยา่งไรกด็ ีจากการเปิดดาํเนินงานเชงิพาณิชยข์อง 

LABIX และ TOP SPP ตัง้แต่ปี 2559 มสีว่นเพิม่ผลกาํไรใหแ้ก่กลุ่มไทยออยลอ์ยา่งต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 2560 เช่นเดยีวกนักบัธุรกจิผลติเอทานอลทีม่ ี

อตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัสงูขึน้เป็นอยา่งมากจากราคาขายทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้และราคาวตัถุดบิปรบัลดลง  

ในปี 2560 กลุ่มไทยออยล์สามารถบรรลุการดําเนินการตามโครงการ Profitability Improvement คดิเป็นจํานวนทัง้สิน้ 5,505 ลา้นบาท ซึ่งสูงกว่า

เป้าหมายที่ได้วางไว้ โครงการดงักล่าวแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารจดัการด้านการจดัหาวตัถุดบิและวางแผนพาณิชย์ (Supply and 

Marketing Management) (2) การบริหารจดัการด้านการผลิต (Hydrocarbon Management) (3) โครงการ Transcendence และ (4) การบริหาร

จดัการดา้นค่าใชจ้่าย (Orchestra Project) ทัง้นี้ กลุ่มไทยออยล์มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้5,529 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,234 ลา้นบาท ตามผลกําไรก่อน

ภาษทีีเ่พิม่ขึน้และโรงกลัน่ไทยออยลใ์ชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากโครงการปรบัปรุงเพื่อลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มหมดลงและผลขาดทุนสุทธยิกมา

หมดลง ดงันัน้ ในปี 2560 กลุม่ไทยออยลม์กีาํไรสทุธ ิ24,856 ลา้นบาท หรอื 12.18 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้ 3,634 ลา้นบาทจากปี 2559 
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2. ข้อมลูสรปุผลการดาํเนินงานของกลุ่มธรุกิจ 

ตาราง 2: ผลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกจิ                        หน่วย: ลา้นบาท 

รายได้จากการขาย Q4/60 Q3/60 +/(-)   Q4/59 +/(-)   2560 2559 +/(-) 

งบการเงินรวม 89,443 80,296 9,147  77,104 12,339  337,388 274,739 62,649 

   โรงกลัน่น้ํามนั 93,969 83,512 10,457  80,495 13,474  349,829 283,293 66,536 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB(1) 14,757 13,833 924  13,844 913  57,881 48,385 9,496 
   ผลติน้ํามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 4,531 4,485 46  3,931 600  18,662 13,536 5,126 
   ผลติไฟฟ้า(2) 2,635 2,840 (205)  2,801 (166)  10,929 9,132 1,797 
   ผลติและจาํหน่ายสารละลาย(3) 2,513 2,223 290  2,201 312  9,182 7,630 1,552 
   บรกิารขนส่งทางทะเล(4) 207 196 11  229 (22)  802 878 (76) 
   ผลติเอทานอล(5) 448 363 85  437 11  1,620 1,538 82 
   อื่นๆ(6) 422 183 239  346 76  984 900 84 

           

EBITDA Q4/60 Q3/60 +/(-)   Q4/59 +/(-)   2560 2559 +/(-) 

งบการเงินรวม 10,810 10,983 (173)  10,085 725  36,925 32,675 4,250 

   โรงกลัน่น้ํามนั 7,973 8,181 (208)  7,195 778  24,508 21,140 3,368 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 1,242 1,117 125  1,380 (138)  5,528 5,749 (221) 
   ผลติน้ํามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 565 649 (84)  274 291  2,694 2,004 690 
   ผลติไฟฟ้า 674 739 (65)  861 (187)  2,832 2,388 444 
   ผลติและจาํหน่ายสารละลาย 182 138 44  221 (39)  690 793 (103) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 30 50 (20)  51 (21)  153 264 (111) 
   ผลติเอทานอล 105 109 (4)  116 (11)  468 296 172 
   อื่นๆ 40 3 37  23 17  65 86 (21) 

           

กาํไร / (ขาดทุน) สุทธิ Q4/60 Q3/60 +/(-)   Q4/59 +/(-)   2560 2559 +/(-) 

งบการเงินรวม(7) 6,927 7,605 (678)  5,802 1,125  24,856 21,222(7) 3,634 

   โรงกลัน่น้ํามนั(8) 5,866 5,940 (74)  4,275 1,591  17,614 14,028 3,586 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 490 473 17  566 (76)  2,730 3,087 (357) 
   ผลติน้ํามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 365 435 (70)  136 229  1,812 1,261 551 
   ผลติไฟฟ้า(9) 539 632 (93)  643 (104)  2,341 1,961 380 
   ผลติและจาํหน่ายสารละลาย 84 52 32  107 (23)  309 376 (67) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล (538) (8) (530)  (4) (534)  (530) 57 (587) 
   ผลติเอทานอล 52 51 1  54 (2)  263 38 225 
   อื่นๆ(10) 60 20 40  50 10  119 141 (22) 

หมายเหตุ (1) บรษิทั ไทยพาราไซลนี จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในบรษิทั ลาบกิซ ์จาํกดั ซึง่ประกอบธุรกจิผลติสารตัง้ตน้สาํหรบัผลติภณัฑส์ารทาํความสะอาด 
 (2) บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั รอ้ยละ 73.99 และบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจาํกดั รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็   (SPP) 
 (3) บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จาํกดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จาํกดั บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จาํกดั และ TOP Solvent (Vietnam) LLC  
 (4) บรษิทั ไทยออยล์มารนี จํากดั ถือหุน้ตามสดัส่วนในบรษิทั Thaioil Marine International Pte. Ltd. บรษิทั ท๊อป มารไีทม์ เซอร์วสิ จํากดั TOP-NTL Pte. Ltd. TOP-NTL Shipping Trust 

บรษิทั ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จาํกดั TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. และ บรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชพิ แมนเนจเมนท ์จาํกดั  
 (5) บรษิทั ไทยออยล์ เอทานอล จาํกดั ถอืหุน้ตามสดัส่วนในบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จํากดั และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จํากดั และบรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จํากดั ทัง้นี้ ไดจ้ําหน่ายเงนิ

ลงทุนทัง้หมดของบรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 
 (6) บรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ีเซอรว์สิ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล 
  (7) รวมเงนิปันผลรบัจากบรษิทั ท่อสง่ปิโตรเลยีมไทย จาํกดั ในปี 2560 จาํนวน 158 ลา้นบาท และในปี 2559 จาํนวน 247 ลา้นบาท 
 (8) ใน Q4/60, Q3/60, Q4/59, ปี 2560 และปี 2559 มผีลกําไรจากสต๊อกน้ํามนัก่อนภาษีโดยเป็นน้ํามนัที่นําเขา้ผลติระหว่างงวดจํานวน 3,341 ล้านบาท, 2,259 ล้านบาท, 3,510 ล้านบาท, 

3,343 ลา้นบาท และ 6,138 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยมกีารกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน้ํามนัใหเ้ทา่กบัมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บัจาํนวน 136 ลา้นบาท, 152 ลา้นบาท, 242 ลา้นบาท, 
73 ลา้นบาท และ 1,041 ลา้นบาท ตามลําดบั  

 (9) รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ของกลุ่มไทยออยล ์
 (10) รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทุนในบรษิทั พทีที ีดจิติอล โซลูชัน่ จาํกดั และ บรษิทั พทีที ีเอนเนอรย์ี ่โซลูชัน่ส ์จาํกดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
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2.1 สภาพตลาดน้ํามนัปิโตรเลียมและผลการดาํเนินงานของธรุกิจการกลัน่น้ํามนั 

ตาราง 3: ราคาเฉลีย่ของน้ํามนัดบิและน้ํามนัสาํเรจ็รปู         
หน่วย: US$/bbl Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

น้ํามนัดบิดไูบ (Dubai) 59.3 50.5 8.8  48.3 11.0  53.2 41.3 11.9 

น้ํามนัเบนซนิ (ULG95) 73.7 66.6 7.1  62.9 10.8  68.0 56.1 11.9 

น้ํามนัอากาศยาน/น้ํามนัก๊าด (Jet/Kero) 72.6 63.6 9.0  60.6 12.0  65.3 52.8 12.5 

น้ํามนัดเีซล (GO) 72.4 64.3 8.1  60.3 12.1  65.7 52.1 13.6 

น้ํามนัเตา (HSFO) 56.3 49.1 7.2  46.7 9.6  50.8 36.3 14.5 
ส่วนต่างราคาน้ํามนัดิบ Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

น้ํามนัเบนซนิ (ULG95) 14.4 16.1 (1.7)  14.6 (0.2)  14.9 14.9 0.0 

น้ํามนัอากาศยาน/น้ํามนัก๊าด (Jet/Kero) 13.3 13.2 0.1  12.3 1.0  12.1 11.6 0.5 

น้ํามนัดเีซล (GO) 13.0 13.9 (0.9)  12.0 1.0  12.5 10.8 1.7 

น้ํามนัเตา (HSFO) (3.1) (1.3) (1.8)  (1.7) (1.4)  (2.3) (5.0) 2.7 

หมายเหตุ  ราคาปิดของน้ํามนัดบิดไูบ ณ สิน้ Q4/60 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนธนัวาคม 2560 เท่ากบั 61.6 เหรยีญสหรฐัฯ, ณ สิน้ Q3/60 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนกนัยายน 2560 เท่ากบั 53.7 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล, ณ สิ้น Q2/60 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนมถิุนายน 2560 เท่ากบั 46.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล, ณ สิ้น Q1/60 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนมนีาคม 2560 

เทา่กบั 51.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ ณ สิน้ Q4/59 คดิจากราคาเฉลีย่เดอืนธนัวาคม 2559 เทา่กบั 52.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

กราฟ 1: ราคาของน้ํามนัดบิและน้ํามนัสาํเรจ็รปู 
ราคาน้ํามนัดบิใน Q4/60 ปรบัตวัเพิม่ขึ้นจาก Q3/60 เน่ืองจาก

ตลาดเข้าสู่ภาวะขาดดุลจากผู้ผลิตทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปก

ร่วมกนัขยายข้อตกลงการปรบัลดกําลงัการผลิตราว 1.8 ล้าน

บาร์เรลต่อวัน จากเดิมที่ส ิ้นสุดเดือนมีนาคม 2561 ไปเดือน

ธนัวาคม 2561 รวมทัง้ตัง้เป้าทีจ่ะลดปรมิาณน้ํามนัคงคลงัของ

กลุ่มประเทศพฒันาแล้ว (OECD Oil Stocks) ให้กลับมาอยู่ที่

ระดบัค่าเฉลีย่ 5 ปี นอกจากน้ี ตลาดยงัมคีวามกงัวลว่าอุปทาน

น้ํามนัดบิอาจตงึตวัมากขึน้ เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

ภูมภิาคตะวนัออกกลาง เช่น ความขดัแยง้ทางการเมอืงระหว่าง

อิรกักบัชาวเคริ์ดที่ต้องการแยกตวัเป็นอิสระ และความเสี่ยงที่

อหิร่านอาจถูกสหรฐัฯ กลบัมาควํ่าบาตรอนัเนื่องมาจากโครงการนิวเคลยีร ์ซึ่งอาจส่งผลใหอ้หิร่านส่งออกน้ํามนัดบิไดใ้นปรมิาณที่จํากดั 

อย่างไรกต็าม ราคาน้ํามนัดบิปรบัเพิม่ขึน้ไม่มากนัก เน่ืองจากถูกกดดนัจากปรมิาณการผลติน้ํามนัดบิของสหรฐัฯ ทีเ่พิม่สงูขึน้ หลงัจาก

ราคาน้ํามนัดบิปรบัตวัสงูขึน้เหนือระดบัจุดคุม้ทุนเฉลีย่ในการลงทุนผลติน้ํามนั ส่งผลใหผู้ผ้ลติน้ํามนัดบิในสหรฐัฯ กลบัมาดําเนินการผลติ

มากขึน้ ดงัจาํนวนแทน่ขดุเจาะน้ํามนัดบิในสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัสงูขึน้กวา่รอ้ยละ 30 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า  

ในปี 2560 ราคาน้ํามนัดบิปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าอยา่งมนีัยสาํคญั หลงัตลาดเขา้สูภ่าวะขาดดุลจากความรว่มมอืของผูผ้ลติน้ํามนัทัง้

ในและนอกกลุ่มโอเปกที่ปรบัลดการผลิตน้ํามนัดิบลงตามข้อตกลง ขณะที่ความต้องการใช้น้ํามนัเติบโตในระดบัที่แข็งแกร่งจากแรง

ขบัเคลือ่นของภาวะเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวั รวมถงึแรงหนุนจากราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูทีย่งัคงอยูใ่นระดบัตํ่าซึง่จงูใจใหผู้บ้รโิภคใชน้ํ้ามนัมากขึน้  

ส่วนต่างราคาน้ํามนัเบนซนิกบัราคาน้ํามนัดบิดูไบใน Q4/60 ปรบัลดลงจาก Q3/60 และ Q4/59 เน่ืองจากอุปสงค์น้ํามนัเบนซนิในสหรฐัฯ 

ปรบัลดลง หลงัสภาพอากาศหนาวเยน็กว่าทีค่าดการณ์ไว ้สง่ผลใหก้ารเดนิทางท่องเทีย่วปรบัลดลง นอกจากน้ี สว่นต่างราคายงัไดร้บัแรง

กดดนัจากอุปทานทีเ่พิม่ขึน้จากโรงกลัน่น้ํามนัในสหรฐัฯ ทีก่ลบัมาดําเนินการผลติได้ตามปกต ิหลงัปิดซ่อมบํารุงฉุกเฉินในไตรมาสก่อน 
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รวมถึงปริมาณการส่งออกของจีนที่เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคาน้ํามนัเบนซินกับราคาน้ํามนัดิบดูไบปี 2560 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2559 

เน่ืองจากแรงหนุนจากความตอ้งการใชน้ํ้ามนัทีย่งัคงเตบิโตต่อเน่ือง แมว้่าอุปทานจะเพิม่มากขึน้จากกําลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ของโรงกลัน่ 

สาํหรบัสว่นต่างราคาน้ํามนัอากาศยาน/น้ํามนัก๊าดกบัราคาน้ํามนัดบิดไูบใน Q4/60 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก Q3/60 และ Q4/59 รวมทัง้ปี 2560 

ที่ปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2559 เน่ืองจากความต้องการใช้น้ํามนัเพื่อทําความรอ้นปรบัตวัเพิม่ขึน้ อกีทัง้การเดนิทางทีเ่พิม่ขึ้นในช่วงปลายปี 

สาํหรบัสว่นต่างราคาน้ํามนัดเีซลกบัราคาน้ํามนัดบิดูไบใน Q4/60 ปรบัตวัลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทาน

ทีเ่พิม่ขึน้จากโรงกลัน่น้ํามนัในสหรฐัฯ และยุโรปทีก่ลบัมาดําเนินการผลติ หลงัปิดซ่อมบํารุงฉุกเฉินในไตรมาสทีผ่่านมา อกีทัง้การส่งออก

ของจนีปรบัตวัเพิม่ขึน้จากการเปิดดําเนินการของโรงกลัน่ใหม่ 2 แหง่ ซึง่มกีําลงัการผลติรวม 0.46 ลา้นบารเ์รลต่อวนั อยา่งไรกต็าม สว่น

ต่างราคาน้ํามนัดเีซลกบัน้ํามนัดบิดูไบใน Q4/60 และปี 2560 ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/59 และปี 2559 ตามลาํดบั จากอุปสงคเ์พื่อใช้

ทําความรอ้นที่สูงขึ้น ด้านส่วนต่างราคาน้ํามนัเตากบัราคาน้ํามนัดบิดูไบใน Q4/60 ปรบัลดลงจากทัง้ Q3/60 และ Q4/59 ค่อนขา้งมาก 

เน่ืองจากอุปทานน้ํามนัเตาจากยุโรปและสหรฐัฯ ทีเ่ขา้มายงัตลาดเอเชยีเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาในปี 2560 ปรบัเพิม่ขึน้มาก

จากปี 2559 เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในภาคการเดนิเรอืในภมูภิาคทีเ่ตบิโตขึน้ 

ตาราง 4: ผลการดาํเนินงานของธุรกจิการกลัน่น้ํามนั 

 Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราการใชก้าํลงัการกลัน่(1) (%) 112% 114% (2%)  110% 2%  112% 108% 4% 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สูก่ระบวนการผลติ (kbd) 309 312 (3)  304 5  309 298 11 
กาํไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั 
     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั 
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หมายเหตุ  (1) คาํนวณจากกําลงัการกลัน่น้ํามนั 275,000 บารเ์รลตอ่วนั 

ใน Q4/60 โรงกลัน่ไทยออยลม์อีตัราการใชก้าํลงัการกลัน่ 112% ลดลงเลก็น้อยจาก Q3/60 แต่มปีรมิาณจาํหน่าย

ผลติภณัฑโ์ดยรวมเพิม่ขึน้ 2% โดยมสีดัสว่นการขายผลติภณัฑภ์ายในประเทศ 85% Indochina 9% และสง่ออก 

6% ทัง้นี้ โรงกลัน่ไทยออยลม์รีายไดจ้ากการขาย 93,969 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10,457 ลา้นบาทตามราคาขายเฉลีย่

และปรมิาณจําหน่ายผลติภณัฑโ์ดยรวมทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาน้ํามนัสําเรจ็รูปทีป่รบัลดลงจาก

อุปทานที่เพิม่ขึน้ ส่งผลใหโ้รงกลัน่ไทยออยล์มกีําไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั 6.0 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลง 2.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลจาก Q3/60 ทัง้นี้ โรงกลัน่ไทยออยล์มกีําไร

จากสต๊อกน้ํามนั 3.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล หรอื 3,341 ลา้นบาทจากราคาน้ํามนัดบิที่ปรบัเพิม่ขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัมกีารกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลอืน้ํามนัใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะ

ไดร้บั 136 ลา้นบาท เมื่อรวมผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พือ่ประกนัความเสีย่งสุทธ ิ67 ลา้นบาท โรงกลัน่ไทยออยลจ์งึ

ม ีEBITDA 7,973 ลา้นบาท ลดลง 208 ลา้นบาท นอกจากนี้ โรงกลัน่ไทยออยลม์กีําไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ

641 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก Q3/60 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ทํา

ใหใ้น Q4/60 โรงกลัน่ไทยออยลม์กีาํไรสทุธ ิ5,866 ลา้นบาท ลดลง 74 ลา้นบาทจาก Q3/60 

เมื่อเทียบ Q4/60 กับ Q4/59 โรงกลัน่ไทยออยล์มีอัตราการใช้กําลงัการกลัน่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีปริมาณ

จําหน่ายผลติภณัฑ์โดยรวมเพิม่ขึ้น 5% ประกอบกบัราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัเพิม่ข ึ้น ทําให้โรงกลัน่ไทยออยล์มี

รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึ้น 13,474 ล้านบาท ใน Q4/60 โรงกลัน่ไทยออยล์มกีาํไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนัอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ทัง้นี้ มกีําไรจากสต๊อกน้ํามนัและ

การกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลอืน้ํามนัใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัลดลง 169 

ลา้นบาทและ 106 ลา้นบาทตามลําดบั อย่างไรกต็าม เมื่อรวมกบัผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พือ่ประกนัความเสีย่ง

สุทธิที่ลดลง 263 ล้านบาท โรงกลัน่ไทยออยล์รบัรู้ EBITDA เพิ่มขึ้น 778 ล้านบาท มาอยู่ที่ 7,973 ล้านบาท 

ใน Q4/60 โรงกลัน่ไทยออยล์

มผีลการดาํเนินงานลดลง

เลก็น้อยจาก Q3/60 

เนือ่งจากมกีาํไรขัน้ตน้จาก

การกลัน่ไมร่วมผลกระทบ

จากสต๊อกน้ํามนัลดลงตาม

สว่นต่างราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปู 

เมือ่เทยีบปี 2560 กบัปี 2559 

โรงกลัน่ไทยออยลม์กีาํไร

ขัน้ตน้จากการกลัน่ไมร่วม

ผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั

เพิม่ขึน้ และมกีาํไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นสทุธเิพิม่ขึน้มาก 

สง่ผลใหโ้รงกลัน่ไทยออยลม์ี

กาํไรสทุธเิพิม่ขึน้ แมว้า่จะมี

กาํไรจากสต๊อกน้ํามนัลดลง

และมคีา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

เพิม่ขึน้มาก 
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นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มกีําไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธเิพิม่ขึน้ 1,445 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้น Q4/60 โรง

กลัน่ไทยออยลม์กีาํไรสทุธเิพิม่ขึน้ 1,591 ลา้นบาทจาก Q4/59 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 โรงกลัน่ไทยออยลม์อีตัราการใชก้าํลงัการกลัน่ 112% เพิม่ขึน้ 4% จากปี 2559 

และมรีายไดจ้ากการขาย 349,829 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 66,536 ลา้นบาท จากปรมิาณจาํหน่ายผลติภณัฑโ์ดยรวมที่

เพิม่ขึน้ 5% และราคาขายเฉลีย่ทีป่รบัเพิม่ขึน้ค่อนขา้งมากตามราคาน้ํามนัดบิ ทัง้น้ี โรงกลัน่ไทยออยลม์สีดัสว่น

การขายผลติภณัฑภ์ายในประเทศ 86% Indochina 9% และสง่ออก 5% โดยในปี 2560 โรงกลัน่ไทยออยลม์กีาํไร

ขัน้ตน้จากการกลัน่ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน้ํามนั 6.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 1.5 เหรยีญสหรฐัฯ 

ต่อบารเ์รล เน่ืองจาก Crude Premium ทีล่ดลงและส่วนต่างราคาน้ํามนัสาํเรจ็รูปทีป่รบัเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม 

โรงกลัน่ไทยออยลม์กีําไรจากสต๊อกน้ํามนัและการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลอืน้ํามนั

ใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 3,343 ลา้นบาทและ 73 ลา้นบาท ซึ่งลดลง 2,795 ลา้นบาทและ 968 ลา้นบาท

ตามลําดบั เมื่อรวมกบัผลขาดทุนจากอนุพนัธ์เพื่อประกนัความเสี่ยงสุทธ ิ128 ล้านบาท โรงกลัน่ไทยออยล์ม ี

EBITDA 24,508 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,368 ลา้นบาท นอกจากนี้ โรงกลัน่ไทยออยล์มกีําไรจากอตัราแลกเปลีย่น

สุทธ ิ2,882 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,510 ลา้นบาทจากปีทีผ่า่นมา สว่นใหญ่มาจากกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่

เกิดขึ้นจรงิของหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรฐัเนื่องจากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มี

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้4,253 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,032 ลา้นบาท เนื่องจากใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากโครงการ

ปรบัปรุงเพื่อลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มและผลขาดทุนสุทธยิกมาหมดลงในปี 2559 ส่งผลใหโ้รงกลัน่ไทยออยล์มี

กําไรสุทธ ิ17,614 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,586 ลา้นบาทจากปี 2559 (หากรวมเงนิปันผลรบัในปี 2560 โรงกลัน่ไทย

ออยลจ์ะมกีาํไรสทุธ ิ28,740 ลา้นบาท) 
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2.2 สภาพตลาดสารอะโรเมติกสแ์ละผลการดาํเนินงานของธรุกิจผลิตสารอะโรเมติกส ์ 

ตาราง 5: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและสว่นต่างราคาของธุรกจิอะโรเมตกิส ์

หน่วย: US$/Ton Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

พาราไซลนี (PX)(1) 887 824 63  815 72  854 794 60 

เบนซนี (BZ)(2) 839 761 78  720 119  823 640 183 

โทลูอนี (TL)(2) 681 627 54  638 43  656 592 64 

ส่วนต่างราคา ULG95 Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

พาราไซลนี (PX) 260 258 2  280 (20)  276 317 (41) 

เบนซนี (BZ) 213 195 18  185 28  245 163 82 

โทลูอนี (TL) 54 62 (8)  103 (49)  77 115 (38) 
หมายเหตุ (1) ราคาสารพาราไซลนีอา้งองิราคา CFR Taiwan 

             (2) ราคาสารเบนซนีและสารโทลูอนีอา้งองิราคา FOB Korea 
 

กราฟ 2: ราคาผลติภณัฑส์ารอะโรเมตกิสแ์ละน้ํามนัเบนซนิ 95 

ราคาสารพาราไซลนีใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 และ Q4/59 ปรบัตวั

ดขี ึน้เนื่องจากแรงหนุนของราคาน้ํามนัดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ สาํหรบัอุป

สงค์สารพาราไซลีนถือว่าอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างด ีเนื่องจากความ

ตอ้งการใชผ้ลติภณัฑป์ลายน้ําอย่างสารพทีเีอและโพลเีอสเตอร์เพื่อ

ใช้ผลิตเป็นเสื้อผ้าสําหรับฤดูหนาวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่ อง 

นอกจากน้ี โรงผลิตสารพีทีเอในประเทศจีนซึ่งมีกําลังการผลิต

ประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปีที่จะเปิดดําเนินการเต็มกําลงัในเดือน

มกราคม 2561 ชว่ยสนบัสนุนอุปสงคใ์นตลาดสารพาราไซลนี ขณะที่

สว่นต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ใน Q4/60 ทรงตวั

จากไตรมาสก่อน แต่ตํ่ากว่า Q4/59 เนื่องจากมแีรงกดดนัจากราคา

น้ํามนัเบนซนิ 95 ทีป่รบัตวัสงูขึน้มากกว่าราคาสารพาราไซลนี นอกจากนี้ การปิดซ่อมบาํรุงโรงผลติสารพาราไซลนีในช่วง Q4/60 ลดลงจาก Q4/59 

สง่ผลใหไ้ดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานทีส่งูกวา่ชว่งเดยีวกนัของปีก่อน  

ราคาสารพาราไซลนีปี 2560 ปรบัตวัสงูขึน้กวา่ปี 2559 ตามราคาน้ํามนัดบิทีฟ้ื่นตวัและอุปสงคใ์นเอเชยีแปซฟิิกทีเ่ตบิโตขึน้ราว 2 ลา้นตนั โดยอุปสงค์

สารโพลเีอสเตอรใ์นเอเชยีแปซฟิิกเตบิโตมากถงึรอ้ยละ 6.8 มากกว่าค่าเฉลีย่ 3 ปีก่อนหน้าทีร่อ้ยละ 4.5 นอกจากน้ีตลาดยงัไดร้บัแรงหนุนของการ

เปิดดาํเนินการของโรงสารพทีเีอในเอเชยีเหนือ อาท ิโรงพทีเีอขนาด 1.5 ลา้นตนัต่อปี ในประเทศไตห้วนั เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ตลาดสารพาราไซลนี

ไดร้บัแรงกดดนัจากการเปิดดําเนินการของโรงผลติสารอะโรเมตกิสใ์นประเทศอนิเดยีขนาดกําลงัการผลติสารพาราไซลนี 1.45 ลา้นตนัต่อปี ทีเ่ปิด

ดําเนินการช่วงเดอืนเมษายน 2560 และราคาน้ํามนัเบนซนิทีฟ้ื่นตวัอยา่งแขง็แกร่ง ส่งผลใหส้่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ในปี 

2560 ตํ่ากวา่ปีก่อน 

ราคาสารเบนซนีและส่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 และ Q4/59 ปรบัสูงขึน้ตามราคาน้ํามนัดบิที่ปรบั

เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อกีทัง้โรงผลติในสหรฐัฯ หลายแหง่ประสบปัญหาทางเทคนิคในชว่งปลายปีทาํใหก้ารผลติชะลอลงและมคีวามตอ้งการนําเขา้สาร

เบนซนีจากทางฝัง่เอเชยีเพิม่มากขึน้ ขณะทีต่ลาดผลติภณัฑป์ลายน้ําอย่างสารสไตรนีมอนอเมอรใ์นเอเชยียงัคงแขง็แกร่ง ส่งผลใหค้วามตอ้งการใช้

สารเบนซนีปรบัเพิม่ขึน้ไปอกี แมว้่าการปิดซ่อมบาํรุงในชว่ง Q4/60 จะเบาบางแต่ปัจจยัเชงิบวกทีก่ล่าวไปขา้งตน้และอุปทานใหมใ่นเอเชยีทีย่งัไมเ่ขา้

มาเปิดดาํเนินการสง่ผลใหร้าคาสารเบนซนีเฉลีย่ Q4/60 อยูใ่นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560  

ราคาสารเบนซนีและสว่นต่างราคาระหว่างสารเบนซนีและน้ํามนัเบนซนิ 95 ในปี 2560 อยู่ในระดบัทีส่งูกว่าปี 2559 ตามราคาน้ํามนัทีฟ้ื่นตวัและอุป

สงคส์ารเบนซนีโลกทีเ่ตบิโตในระดบัด ีโดยความตอ้งการใชส้ารเบนซนีเตบิโตมากถงึรอ้ยละ 2.5 หรอื 1.2 ลา้นตนัมากกว่าค่าเฉลีย่ 5 ปีก่อนหน้าที่
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เตบิโตราว 0.9 ลา้นตนัต่อปี ช่วยทําใหภ้าพรวมของตลาดทัง้ปียงัอยู่ในระดบัทีด่ ีแมว้่าจะมอุีปทานใหม่จากโรงผลติอะโรเมตกิสใ์นประเทศอนิเดยี 

ขนาดกําลงัการผลติสารเบนซนี 0.4 ลา้นตนัตอ่ปี ซึง่เปิดดาํเนินการในเดอืนเมษายน 2560 และสง่ผลกระทบตอ่ราคาในชว่ง Q2/60 บา้งกต็าม 

ราคาสารโทลูอนีใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 และ Q4/59 ปรบัตวัดขีึน้ตามราคาน้ํามนัดบิและราคาสารเบนซนี นอกจากนี้ ราคาน้ํามนัเบนซนิ 95 ที่

ปรบัตวัสงูขึน้ยงัสง่ใหค้วามตอ้งการใชส้ารโทลอูนีเพือ่เป็นสารเพิม่คา่ออกเทนในน้ํามนัเบนซนิปรบัเพิม่ขึน้ดว้ย อยา่งไรกต็าม สว่นต่างราคาสารโทลู

อนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ใน Q4/60 กลบัลดลงตํ่ากว่า Q3/60 และ Q4/59 เน่ืองจากราคาน้ํามนัเบนซนิ 95 ปรบัเพิม่ขึน้มากกวา่ราคาสารโทลอูนี 

ราคาสารโทลูอนีในปี 2560 ปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2559 ตามราคาน้ํามนัดบิและราคาสารเบนซนี อย่างไรกต็าม ความกงัวลเกี่ยวกบัการเกบ็ภาษีการ

นําเขา้สาร Mixed Aromatics ของประเทศจนีทีม่แีนวโน้มจะประกาศใชใ้นปี 2560 ส่งผลใหก้ารนําเขา้สารดงักล่าวรวมถงึสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ

สารโทลูอนี ชะลอตวัลงตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 และยงักดดนัใหร้าคาสารโทลูอนีในเอเชยีปรบัตวัเพิม่ขึน้น้อยกว่าราคาน้ํามนัเบนซนิ 95 ซึ่งทําให้

สว่นต่างราคาสารโทลอูนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ในปี 2560 ตํ่ากวา่ปีก่อน 

ตาราง 6: ผลการดาํเนินงาน TPX 

 Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราการผลติสารอะโรเมตกิส(์1) (%) 82% 81% 1%  82% -   83% 81% 2% 

ปรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์(พนัตนั) 174 171 3  174 0   694 676 18 

Product-to-feed Margin(2) (US$/Ton) 93 84 9  95 (2)   99 100 (1) 

หมายเหตุ (1) เทยีบกบักาํลงัการผลติตดิตัง้ (Nameplate Capacity) ที ่838,000 ตนัต่อปี (สารพาราไซลนี 527,000 ตนัต่อปี, สารเบนซนี 259,000 ตนัต่อปี, สารมกิซ์ไซลนี 52,000 ตนัต่อปี)  

(2) คาํนวณกาํไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 บรษิทั ไทยพาราไซลนี จาํกดั (TPX) มอีตัราการผลติสารอะโรเมตกิส ์82% ใกลเ้คยีง

กบัไตรมาสก่อน โดยมรีายไดจ้ากการขาย 11,127 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 790 ลา้นบาท ตามราคาสารอะโรเมตกิสท์ี่

ปรบัเพิม่ขึน้ตามราคาน้ํามนัและปรมิาณจาํหน่ายสารพาราไซลนีทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5,000 ตนัเมือ่เทยีบกบั Q3/60 

นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ทีป่รบัสูงขึน้จากอุปทานทีต่งึตวัในสหรฐัฯ ขณะทีอุ่ป

สงคย์งัคงปรบัเพิม่ขึน้จากความต้องการนําไปผลติสารสไตรนีมอนอเมอร์ ทําให ้Product-to-feed Margin เพิม่

ขึน้มาอยู่ที ่93 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และม ีEBITDA 1,069 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 130 ลา้นบาท นอกจากน้ี TPX มี

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 7 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

TPX มกีาํไรสทุธ ิ499 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 38 ลา้นบาทจาก Q3/60     

เมือ่เทยีบ Q4/60 และ Q4/59 TPX มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ข ึน้ 689 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของราคาสารอะโร

เมตกิสต์ามราคาน้ํามนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ราคาสารเบนซนีทีเ่พิม่ขึน้เป็นอย่างมาก อย่างไรกต็าม Product-to-

feed Margin กลบัปรบัลดลงเลก็น้อย เนื่องจากส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ที่อ่อนตวัลง 

จากราคาน้ํามนัเบนซนิ 95 ทีป่รบัตวัสงูขึน้มากกว่าราคาสารพาราไซลนี และอุปทานทีเ่พิม่ขึน้หลงัจากโรงผลติอะ

โรเมตกิสใ์นประเทศอนิเดยีขนาดกําลงัการผลติสารพาราไซลนี 1.45 ลา้นตนัต่อปี ซึง่เปิดดําเนินการผลติตัง้แต่

เดอืนเมษายน 2560 ดงันัน้ TPX จงึม ีEBITDA ลดลง 50 ลา้นบาท ทัง้นี้ ใน Q4/60 TPX มผีลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่นสทุธ ิ7 ลา้นบาท เทยีบกบัใน Q4/59 มผีลกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ42 ลา้นบาท และยงัมตีน้ทุน

ทางการเงนิเพิม่ขึน้ 23 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ส่งผลให ้TPX มกีําไรสุทธลิดลง 

156 ลา้นบาทจาก Q4/59 

สําหรบัผลการดําเนินงานปี 2560 เทยีบกบัปี 2559 TPX มอีตัราการผลติสารอะโรเมตกิสเ์พิม่ขึน้ 2% และจาก

ราคาสารอะโรเมตกิสท์ีป่รบัเพิม่ขึน้ตามราคาน้ํามนั ทําใหม้รีายไดจ้ากการขาย 43,608 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,642 

ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม สว่นต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ทีอ่่อนตวัลงจากแรงกดดนัของอุปทาน

ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 

TPX มกีาํไรสทุธเิพิม่ขึน้จาก 

Product-to-feed Margin ที ่

ปรบัตวัดขี ึน้ ตามสว่นตา่ง

ราคาสารเบนซนีกบัน้ํามนั

เบนซนิ 95 ทีเ่พิม่ขึน้ 

เนือ่งจากอุปทานทีต่งึตวั 

ขณะทีอุ่ปสงคย์งัคงแขง็แกรง่ 

ปี 2560 TPX มกีาํไรสทุธิ

ลดลงจากปีก่อน ตามสว่นตา่ง

ราคาสารพาราไซลนีกบัน้ํามนั

เบนซนิ 95 ทีล่ดลง ประกอบ

กบั TPX มผีลขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลีย่น ตน้ทุนทาง

การเงนิ และคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิ

ไดเ้พิม่ขึน้จากปีกอ่น 

เนือ่งจากผลประโยชน์ทาง

ภาษจีากผลขาดทุนสทุธยิกมา

ไดห้มดลงไปเมือ่ปี 2559 
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ทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิดดําเนินการของโรงผลติสารอะโรเมตกิสแ์ห่งใหม่ในประเทศอนิเดยี ถงึแมว้่าส่วนต่างราคา

สารเบนซนีกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 จะปรบัเพิม่ข ึน้ตามอุปสงค์สารเบนซนีโลกที่เตบิโตในระดบัดกี็ตาม ส่งผลให้ 

Product-to-feed Margin อ่อนตวัลงเล็กน้อย และ EBITDA ลดลง 183 ล้านบาท มาอยู่ที่ 4,750 ล้านบาท ทัง้น้ี 

ในปี 2560 TPX มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ29 ล้านบาท เทยีบกบัในปี 2559 มผีลกําไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นสุทธ ิ38 ลา้นบาท โดยมตีน้ทุนทางการเงนิ 121 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 66 ลา้นบาท และมคี่าใชจ้่ายภาษี

เงนิได ้653 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 118 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 มผีลขาดทุนสุทธยิกมานํามาหกัเป็นรายจ่าย

ทางภาษ ีสง่ผลใหใ้นปี 2560 TPX มกีาํไรสทุธ ิ2,610 ลา้นบาท ลดลง 481 ลา้นบาทจากปีกอ่น 

ใน Q4/60 กลุม่ธุรกจิผลติสารอะโรเมตกิส ์(รวมสดัสว่นการถอืหุน้ใน LABIX รอ้ยละ 75) มรีายไดจ้ากการขายรวม 
14,757 ลา้นบาท EBITDA รวม 1,242 ลา้นบาท และมกีาํไรสทุธริวม 490 ลา้นบาท  

สาํหรบัปี 2560 กลุ่มธุรกจิผลติสารอะโรเมตกิส ์มรีายไดจ้ากการขายรวม 57,881 ลา้นบาท EBITDA รวม 5,528 

ลา้นบาท และมกีาํไรสทุธริวม 2,730 ลา้นบาท 

2.3 สภาพตลาดและผลการดาํเนินงานของธรุกิจผลิตสารตัง้ต้นสาํหรบัผลิตภณัฑส์ารทาํความสะอาด 

ตาราง 7: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑส์ารตัง้ตน้สาํหรบัผลติภณัฑส์ารทาํความสะอาด 
หน่วย: US$/Ton Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

Linear Alkylbenzene (LAB)(1) 1,226  1,166  60  1,145  81     1,219     1,136  83 
หมายเหตุ (1) ราคา LAB อา้งองิราคา ICIS  

กราฟ 3: ราคาสารตัง้ตน้สาํหรบัผลติภณัฑส์ารทาํความสะอาด 

ราคาสาร LAB ใน Q4/60 เพิม่ขึน้จาก Q3/60 เนื่องจากราคาสารตัง้ตน้

ที่ปรบัตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามนัดิบ ประกอบกบัอุปสงค์ในภูมิภาค

เอเชยีที่เพิม่ขึน้ตามความต้องการใช้จากผู้บรโิภคที่เพิม่ขึน้หลงัหมด

ช่วงฤดฝูน รวมถงึการขนสง่ทีป่รบัตวัดขี ึน้ โดยเฉพาะในอนิเดยีทีม่ฝีน

ตกอย่างหนักในช่วงไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ตลาดยงัไดร้บัแรงหนุน

จากอุปทานบางส่วนที่ขาดหายไปจากการเลื่อนการเปิดดําเนินการ

ผลิตหลงัการปิดซ่อมบํารุงของโรงผลิตสาร LAB ในประเทศจีน ที่มี

กําหนดการปิดซ่อมบํารุงตัง้แต่กลางเดอืนสงิหาคมจนถงึปลายเดอืน

กันยายน แต่ได้เลื่อนการเปิดดําเนินการเป็นปลายเดือนตุลาคม 

ประกอบกบัโรงผลติสาร LAB ในเกาหลใีต้และญี่ปุ่นทีท่ําการปิดซ่อม

บํารุงในช่วงปลายเดอืนตุลาคมถึงต้นเดอืนธนัวาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัคงได้รบัแรงกดดนัจากการซื้อขายในช่วงปลายปีที่ค่อนขา้งเบาบาง 

เนื่องจากผูซ้ื้อไม่ตอ้งการใหม้ปีรมิาณสนิคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัสงู นอกจากน้ี ราคาสาร LAB ใน Q4/60 ปรบัตวัสงูขึน้จาก Q4/59 ตามราคาสารตัง้ตน้

ทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่าปีทีแ่ลว้ค่อนขา้งมาก สําหรบัภาพรวมราคาสาร LAB ในปี 2560 ยงัคงอยู่ในระดบัสูงกว่าในปี 2559 ตามราคาสารตัง้ตน้ทีป่รบั

เพิม่ขึน้ตามราคาน้ํามนัดบิ 
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ตาราง 8: ปรมิาณการผลติสาร LAB 
 Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราการผลติสาร LAB (%) 105% 104% 1%  104% 1%  100% 102% (2%) 

ปรมิาณผลติ LAB (พนัตนั) 32 31 1   32 -    120 104 16  

หมายเหตุ (1) เทยีบกบักาํลงัการผลติตดิตัง้ (Nameplate Capacity) ที ่120,000 ตนัต่อปี 

ใน Q4/60 บริษัท ลาบิกซ์ จํากดั (LABIX) มรีายได้จากการขาย 3,909 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 151 ล้านบาทจาก 

Q3/60 ตามระดบัราคาสาร LAB ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามจากอุปสงค์ที่ค่อนขา้งเบาบางในช่วงปลายปี

เน่ืองจากผูซ้ื้อไม่ตอ้งการใหม้ปีรมิาณสนิคา้คงคลงัอยู่ในระดบัสงูส่งผลใหป้รมิาณขายสาร LAB ใน Q4/60 ลดลง

ประมาณรอ้ยละ 19 ประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีส่งูขึน้เป็นปกตใินชว่งปลายปี ทาํให ้LABIX ม ีEBITDA 

อยูท่ี ่173 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน อกีทัง้ LABIX มกีําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 57 ลา้นบาท 

ลดลง 16 ลา้นบาทจาก Q3/60 โดยส่วนใหญ่เกดิจากกําไรทางบญัชทีี่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงคา่ของเงนิ

กูย้มืสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและตน้ทุนทางการเงนิ LABIX มผีลขาดทุนสุทธ ิ12 ลา้นบาท 

เทยีบกบักาํไรสทุธ ิ16 ลา้นบาท ใน Q3/60 

เมื่อเทยีบกบั Q4/59 LABIX มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 248 ลา้นบาท ตามราคาสารตัง้ตน้ทีป่รบัตวัเพิม่สูงขึน้  

อย่างไรกต็าม จากปรมิาณการขายสาร LAB ทีล่ดลงประมาณรอ้ยละ 11 ส่งผลให ้LABIX ม ีEBITDA ลดลง 88 

ลา้นบาท เมื่อรวมกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ 192 ลา้นบาท และหกัคา่เสือ่มราคาและตน้ทุนทางการเงนิ 

LABIX มกีาํไรสุทธเิพิม่ขึน้ 107 ลา้นบาทจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 เทยีบกบั 2559 LABIX มรีายไดจ้ากการขาย 15,409 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,133 

ล้านบาท ตามราคาสาร LAB และปรมิาณการขายที่ปรบัตวัสูงขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากมกีารดําเนินงานเต็มปี

หลงัจากเปิดดาํเนินงานเชงิพาณิชยไ์ปตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 อย่างไรกต็าม จากอุปสงคใ์นประเทศ

อนิเดยีที่อ่อนตวัลงจากการประกาศยกเลกิธนบตัร 500 และ 1,000 รูปี การประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่ม

ตลาด (Anti-dumping) ในการนําเขา้สาร LAB จากอหิร่าน กาตารแ์ละจนี รวมถงึการประกาศเปลีย่นแปลงภาษี

การคา้และบรกิาร (GST TAX) ในปี 2560 สง่ผลกดดนักาํไรข ัน้ตน้ ทาํให ้LABIX ม ีEBITDA  ลดลง 39 ลา้นบาท

มาอยู่ที ่777 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม LABIX มกีําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 362 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 341 ลา้นบาท

จากปีก่อน โดยสว่นใหญ่เกดิจากกําไรทางบญัชทีีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่าของเงนิกูย้มืสกุลเงนิดอลลาร์

สหรฐัฯ เมือ่หกัคา่เสือ่มราคาและตน้ทุนทางการเงนิ LABIX มกีาํไรสทุธ ิ161 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 166 ลา้นบาทจาก

ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

ใน Q4/60 LABIX มปีรมิาณ

การขายสาร LAB ทีล่ดลง

ตามอุปสงคท์ีเ่บาบางในชว่ง

ปลายปี ประกอบกบักาํไรจาก

อตัราแลกเปลีย่นทีล่ดลง

สง่ผลใหม้กีาํไรสทุธลิดลงจาก

ไตรมาสก่อน  

สาํหรบัปี 2560 LABIX มี

กาํไรสทุธเิพิม่ขึน้จากปี 2559 

สาเหตุหลกัจากกาํไรจาก

อตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้

จากปีกอ่น 
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2.4 สภาพตลาดและผลการดาํเนินงานของธรุกิจผลิตน้ํามนัหล่อล่ืนพืน้ฐาน  

ตาราง 9: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและสว่นต่างราคาของน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 
หน่วย: US$/Ton Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

500SN(1) 815 840 (25)  663 152  821 642 179 

Bitumen(2) 313 283 30  216 97  292 182 110 

ส่วนต่างราคาน้ํามนัเตา Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

500SN 458 528 (70)  367 91  498 412 86 

Bitumen (45) (29) (16)  (80) 35  (31) (49) 18 
หมายเหตุ  (1) ราคา 500SN อา้งองิราคา Ex-tank Singapore 

  (2) ราคา Bitumen อา้งองิราคา FOB Singapore 

กราฟ 4: ราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (500SN) ราคายางมะตอยและราคาน้ํามนัเตา 
ราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN และส่วนต่างราคาน้ํามนัหล่อลื่น

พื้นฐาน 500SN กบัน้ํามนัเตาใน Q4/60 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั 

Q3/60 เน่ืองจากผลกระทบจากพายุฝนที่รุนแรงในช่วงต้นไตรมาส 

ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามนัหล่อลื่นภาคการเกษตรปรบัตวั

ลดลง นอกจากนี้ อุปทานของน้ํามนัหล่อลื่นพื้นฐานปรบัตวัสูงขึ้น 

เน่ืองจากผูผ้ลติน้ํามนัหล่อลื่นพื้นฐานในสหรฐัฯ และยุโรป เช่น โรง

ผลติน้ํามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐานกรุ๊ป 1 และ 2 ซึง่มกีาํลงัการผลติรวม 1.08 

ลา้นตนัต่อปี ในรฐัเทก็ซสั ประเทศสหรฐัฯ และโรงผลติน้ํามนัหล่อลื่น

พื้นฐานกรุ๊ป 1 และ 2 กําลังการผลิตรวม 622,000 ตันต่อปี ใน

ประเทศอิตาลีสามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้อีกครัง้ หลัง

ผลกระทบของพายเุฮอรร์เิคน Harvey ในสหรฐัฯ และภาวะน้ําทว่มใน

ทวปียุโรปไดค้ลีค่ลายลง อย่างไรกต็าม ราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN และส่วนต่างราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN กบัน้ํามนัเตาใน Q4/60 

ปรบัตวัดขี ึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/59 เน่ืองจากมโีรงผลติน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐานหลายแห่งปิดซ่อมบํารุง เช่น โรงผลติน้ํามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 1 ซึ่งมี

กาํลงัการผลติ 180,000 ตนัตอ่ปี ในประเทศญีปุ่่ น โรงผลติน้ํามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐานกรุ๊ป 1 ซึง่มกีาํลงัการผลติ 440,000 ตนัตอ่ปี ในประเทศอนิโดนีเซยี 

ราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN และสว่นต่างราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN กบัน้ํามนัเตาในปี 2560 ปรบัตวัสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2559 หลงั

อุปทานปรบัตวัลดลง โดยในปี 2560 การปิดซ่อมบํารุงในเอเชยีทัง้หมดคดิเป็นกําลงัการผลติรวม 1,923,000 ตนัต่อปี สงูกว่าในปี 2559 ทีม่กีารปิด

ซ่อมบาํรงุอยูท่ีร่ะดบั 984,000 ตนัตอ่ปี เน่ืองจากโรงกลัน่น้ํามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐานหลายแหง่ในเอเชยีปิดซ่อมบาํรุงและบางแหง่ปิดการผลติฉุกเฉิน อกีทัง้

โรงผลติน้ํามนัหลอ่ลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 แหง่ใหมใ่นซาอุดอิาระเบยีซึง่มกีาํลงัการผลติ 715,000 ตนัตอ่ปี ไดเ้ลื่อนเปิดดาํเนินการผลติจากปี 2560 ไปเป็น

ปี 2561 ส่งผลใหต้ลาดคลายความกงัวลเกี่ยวกบัปัญหาอุปทานส่วนเกนิ อย่างไรกต็าม ในปี 2560 การเตบิโตของอุปสงค์ทัว่โลกอยู่ทีร่้อยละ 0.5 

ลดลงจากปี 2559 ทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 2.3 จากราคาน้ํามนัดบิทีป่รบัตวัลดลงอยา่งมากในปีก่อนทาํใหก้ารใชย้านพาหนะเพิม่สงูขึน้ซึง่ สง่ผลใหอุ้ปสงคข์อง

น้ํามนัหลอ่ลืน่ในปีก่อนเตบิโตสงูกวา่ปี 2560   

ราคายางมะตอยใน Q4/60 ปรบัตวัดขี ึน้เมื่อเทยีบกบั Q3/60 และ Q4/59 หลงัได้รบัแรงสนับสนุนจากราคาน้ํามนัดบิที่ปรบัตวัสูงขึน้ ประกอบกบั 

อุปทานยางมะตอยในภูมภิาคทีค่่อนขา้งตงึตวั เน่ืองจากผูผ้ลติบางรายปรบัเพิม่กําลงัการผลติน้ํามนัเตาแทนการผลติยางมะตอย เนื่องจากไดก้ําไร

สงูขึน้หลงัราคาน้ํามนัเตาปรบัตวัดขี ึน้ นอกจากนี้ ตลาดไดร้บัปัจจยัหนุนจากอุปสงคท์ีป่รบัตวัดขีึน้หลงัสิน้สุดฤดฝูนทาํใหม้กีารเร่งซ่อมแซมและสรา้ง

ถนนเพิม่มากขึน้ อยา่งไรกต็าม สว่นต่างราคายางมะตอยกบัน้ํามนัเตาใน Q4/60 ปรบัตวัลดลงเมือ่เทยีบกบั Q3/60 เน่ืองจากถกูกดดนัจากอุปสงคท์ี่

เบาบางในอนิโดนีเซยีหลงัรฐับาลปรบัลดงบประมาณสาํหรบัการสรา้งถนนเพือ่มุง่เน้นพฒันาสาธารณูปโภคดา้นอื่นมากขึน้ ประกอบกบัปรมิาณยางมะ

ตอยคงคลงัในเวยีดนามยงัคงอยูใ่นระดบัสงู รวมทัง้อุปสงคจ์ากประเทศจนีตอนเหนือปรบัลดลงเนื่องจากหมิะทีต่กปกคลุมเป็นอุปสรรคตอ่การก่อสรา้ง
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ถนน ในขณะทีส่่วนต่างราคายางมะตอยกบัน้ํามนัเตาใน Q4/60 ปรบัตวัดขี ึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/59 ซึง่เป็นผลมาจากอุปทานทีต่งึตวัจากการลดกําลงั

การผลติยางมะตอยไปผลติน้ํามนัเตามากขึน้ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ 

ราคายางมะตอยและส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน้ํามนัเตาในปี 2560 ปรบัตวัสูงขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2559 เนื่องจากราคาน้ํามนัดบิทีป่รบัตวัสูงขึน้ 

ประกอบกบัอุปทานในภมูภิาคทีป่รบัตวัลดลงหลงัผูผ้ลติบางรายในประเทศสงิคโปร ์เกาหลใีต ้และไทย ปรบัเพิม่กาํลงัการผลติน้ํามนัเตาแทนการผลติ

ยางมะตอย เน่ืองจากไดก้ําไรทีส่งูขึน้หลงัราคาน้ํามนัเตาปรบัตวัดขี ึน้ นอกจากนี้ อุปทานในภูมภิาคโดยเฉพาะชว่งครึง่ปีแรกค่อนขา้งตงึตวัหลงัจาก

โรงกลัน่น้ํามนัในประเทศไทยปิดซ่อมบาํรุงในช่วงเดอืนกุมภาพนัธถ์งึมนีาคม ขณะทีอุ่ปทานในประเทศสงิคโปรป์รบัลดลงในช่วงเดอืนมถิุนายน หลงั

โรงกลัน่น้ํามนัแหง่หนึ่งเกดิเหตุเพลงิไหมใ้นหน่วยกลัน่น้ํามนัดบิ สง่ผลใหก้ําลงัการผลติยางมะตอยปรบัลดลง อยา่งไรกต็าม อุปสงคใ์นภูมภิาคไม่ได้

ปรบัตวัเพิม่ขึน้มากนกั เน่ืองจากประเทศเวยีดนามและอนิโดนีเซยียงัไมม่คีวามแน่นอนในเรือ่งการเบกิจา่ยงบประมาณจากทางรฐับาล รวมถงึปรมิาณ

ยางมะตอยคงคลงัของแต่ละประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสูง นอกจากน้ี แผนการสรา้งถนนในประเทศอนิโดนีเซียลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว ้เน่ืองจาก

รฐับาลอนิโดนีเซยีเน้นการลงทุนดา้นการสรา้งเขือ่นและการสรา้งสนามบนิมากกวา่การสรา้งและซ่อมแซมถนน 

ตาราง 10: ผลการดาํเนินงาน TLB 
 Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราการผลติ Base Oil (1) (%) 88% 88% -  88% -  88% 81% 7% 

ปรมิาณผลติ Base Oil (พนัตนั) 59 59 -  59 -  236 216 20 

Product-to-feed Margin (2)  (US$/Ton) 102 113 (11)  77 25  112 107 5 

หมายเหตุ   (1) เทยีบกบักาํลงัการผลติตดิตัง้ (Nameplate Capacity) ที ่267,015 ตนัต่อปี  

    (2) คาํนวณกาํไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถดุบิ (ตนั) 

ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 บรษิทั ไทยลูบ้เบส จํากดั (มหาชน) (TLB) มอีตัราการผลติ Base oil ที ่88% โดยมี

รายได้จากการขาย 4,531 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 46 ล้านบาท ทัง้นี้ จากอุปสงคภ์าคการเกษตรของน้ํามนัหล่อลื่น

พืน้ฐาน และความตอ้งการยางมะตอยในการสรา้งถนนทีอ่อ่นตวัลง ประกอบกบัอุปทานของน้ํามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน

ที่เพิม่ขึน้หลงัผูผ้ลติน้ํามนัหล่อลื่นพื้นฐานในสหรฐั และทวปียุโรปกลบัมาดําเนินการผลติครัง้หลงัการปิดซ่อม

บํารุงฉุกเฉิน ส่งผลใหร้าคาและส่วนต่างราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกบัน้ํามนัเตาปรบัลดลง ทําใหม้ ีProduct-to-

feed Margin 102 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลง 11 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และม ีEBITDA 565 ล้านบาท ลดลง 

ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ทําให้ TLB มกีําไรสุทธ ิ365 ล้านบาท ลดลง 70 ล้าน

บาทจาก Q3/60 

เมือ่เทยีบกบั Q4/59 TLB มอีตัราการผลติ Base oil ที ่88% และมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 600 ลา้นบาท จาก

ระดบัราคาผลติภณัฑท์ีป่รบัตวัสงูขึน้ตามราคาน้ํามนัดบิ และจากส่วนต่างราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน และราคา

ยางมะตอยเทยีบกบัน้ํามน้เตาทีป่รบัตวัสงูขึน้เนื่องจากอุปทานทีต่งึตวัเพิม่ขึน้ สง่ผลให ้TLB ม ีProduct-to-feed 

Margin เพิม่ขึน้ 25 เหรยีญสหรฐัฯตอ่ตนั และม ีEBITDA และกาํไรสทุธเิพิม่ขึน้ 291 ลา้นบาท และ 229 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2560 เทยีบกบัปี 2559 TLB มอีตัราการผลติ Base oil เพิม่ขึน้ 7% และมรีายได้

จากการขาย 18,662 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,126 ลา้นบาท เน่ืองจากในช่วง Q3/59 มกีารหยุดซ่อมบํารุงรกัษาตาม

วาระของหน่วยผลติน้ํามนัหล่อลื่นพื้นฐานและหน่วยประกอบอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นระยะเวลา 31 วนั และจาก

ระดบัราคาผลติภณัฑท์ีป่รบัตวัสงูขึน้ตามราคาน้ํามนัดบิ ทัง้นี้ สว่นต่างราคาน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน และราคายาง

มะตอยเทยีบกบัราคาน้ํามนัเตาปรบัตวัดขีึน้ เน่ืองจากอุปทานทีป่รบัตวัลดลง จากการทีโ่รงผลติน้ํามนัหล่อลื่น

พื้นฐานหลายแห่งปิดซ่อมบํารุง และผูผ้ลติบางรายปรบัเพิม่กําลงัการผลติน้ํามนัเตาแทนการผลติยางมะตอย

เนื่องจากได้กําไรที่สูงขึ้นหลงัราคาน้ํามนัเตาปรบัตวัดีขึ้น นอกจากน้ี TLB ยงัสามารถคงสดัส่วนการขาย

ผลติภณัฑพ์เิศษซึง่ใหก้ําไรดไีดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลให ้ม ีProduct-to-feed Margin เพิม่ขึน้ 5 เหรยีญสหรฐัฯต่อ

ใน Q4/60 สว่นต่างราคา

น้ํามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐานกบั

น้ํามนัเตาอ่อนตวัลง สาเหตุ

หลกัจากอุปสงคท์ีล่ดลง และ

อุปทานของน้ํามนัหลอ่ลืน่

พืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลให ้

TLB มผีลการดาํเนินงานที ่

ลดลงจาก Q3/60  

ในปี 2560 TLB มอีตัราการ

ผลติ Base oil เพิม่ขึน้  

หลงัจากมกีารหยุดซ่อมบาํรุง

ประจาํปีในปีก่อน และมสีว่น

ต่างราคาน้ํามนัหลอ่ลืน่

พืน้ฐานและยางมะตอยกบั

น้ํามนัเตาปรบัตวัดขีึน้ 

เนือ่งจากอุปทานทีป่รบัตวั

ลดลง สง่ผลใหม้ผีลการ

ดาํเนินงานทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบ

กบัปีก่อน 
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ตนั และม ีEBITDA 2,694 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 690 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ1,812 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 551 ลา้น

บาท จากปี 2559 

2.5 ผลการดาํเนินงานของธรุกิจผลิตไฟฟ้า 

ตาราง 11: ปรมิาณไฟฟ้าและไอน้ําจาํหน่ายของกลุ่มธุรกจิไฟฟ้า  

TP + TOP SPP (1) Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

ปรมิาณไฟฟ้าจาํหน่าย  (GWh) 619 643 (24)  612 (7)  2,504 2,055 449 

ปรมิาณไอน้ําจาํหน่าย (kton)  1,030 1,076 (46)  1,073 (43)  4,233 3,686 547 

หมายเหตุ (1) ปรมิาณไฟฟ้าและไอน้ํา 100%  

ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จํากดั (TP) มรีายไดจ้ากการขาย 1,006 ลา้นบาท ลดลง  

58 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารทาํ Hot Gas Path Inspection (HGPI) ตามแผนการซ่อมบาํรุงประจาํปี สง่ผลให ้TP 

ม ีEBITDA 197 ลา้นบาท ลดลง 23 ลา้นบาท เมื่อหกัต้นทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ลว้ ส่งผลให ้

TP มกีําไรสุทธ ิ(โดยไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอรซ์นิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

(GPSC)) 117 ลา้นบาท ลดลง 16 ลา้นบาท สาํหรบับรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจาํกดั (TOP SPP) ใน Q4/60 มรีายได้

จากการขาย 1,629 ลา้นบาท ลดลง 147 ลา้นบาท จากราคาขายเฉลีย่ของไฟฟ้าและไอน้ําทีล่ดลงตามราคาค่า

ก๊าซธรรมชาตแิละคา่เงนิบาททีแ่ขง็ตวัขึน้จากไตรมาสก่อน ประกอบกบัตน้ทุนราคาน้ํามนัเตาทีป่รบัตวัสงูขึน้ใน

ไตรมาสน้ี ส่งผลให้ TOP SPP ม ีEBITDA 477 ล้านบาท ลดลง 42 ล้านบาท เมื่อหกัต้นทุนทางการเงินและ

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ TOP SPP มกีาํไรสทุธ ิ278 ลา้นบาท ลดลง 40 ลา้นบาทจาก Q3/60  

เมื่อเทยีบ Q4/60 กบั Q4/59 TP มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาท จากราคาขายเฉลีย่ของไฟฟ้าและไอ

น้ําที่สูงขึน้ตามราคาค่าก๊าซธรรมชาตแิละค่า Ft ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ รวมถงึค่าเงนิบาทที่อ่อนตวัลงจากไตรมาส

เดยีวกนัของช่วงปีก่อน ส่งผลให ้TP ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 17 ลา้นบาท เมื่อหกัต้นทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่าย

ภาษีเงนิได้ ส่งผลให้กําไรสุทธิ (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน GPSC) เพิม่ขึ้น 16 ล้านบาท สําหรบั 

TOP SPP มรีายไดจ้ากการขายลดลง 196 ลา้นบาท จากปรมิาณจําหน่ายไฟฟ้าทีป่รบัลดลงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ รวมทัง้ราคาน้ํามนัเตาทีป่รบัตวัเพิม่ข ึน้อยา่งมากใน Q4/60 ทําให ้EBITDA ลดลง 203 ลา้นบาท เมื่อ

หกัตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิทีป่รบัตวัลดลงแลว้ TOP SPP มกีําไรสุทธลิดลง 189 ลา้นบาทจาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2560 เทยีบกบัปี 2559 TP มรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน้ํา 4,150 ลา้น

บาท ลดลง 113 ลา้นบาท จากราคาค่าก๊าซธรรมชาตแิละค่า Ft ทีล่ดลงอยา่งมาก ประกอบกบัปรมิาณจําหน่าย

ไฟฟ้าทีป่รบัลดลงตามความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี ราคาน้ํามนัเตาทีเ่พิม่ขึน้ทําใหต้น้ทุนการผลติสงูขึน้ 

ส่งผลใหม้ ีEBITDA 838 ลา้นบาท ลดลง 77 ล้านบาท เมื่อหกัตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้แล้ว 

TP มกีําไรสุทธ ิ501 ลา้นบาท ลดลง 54 ลา้นบาท (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน GPSC) ในส่วนของ 

TOP SPP มรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน้ํา 6,779 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,911 ลา้นบาท จากการเริม่ดาํเนินการ

เชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า 2 โครงการในเดอืนเมษายนและมถุินายน 2559 ทําให ้TOP SPP ม ีEBITDA 1,994 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 521 ล้านบาท และมกีําไรสุทธ ิ1,200 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 306 ล้านบาท ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์

บนัทกึสว่นแบ่งกาํไรจากการลงทุนใน GPSC (เฉพาะสว่นของกลุ่มบรษิทั) รวม 771 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 115 ลา้น

บาทจากปี 2559 ดงันัน้ ในปี 2560 กลุม่ไทยออยลร์บัรูผ้ลกาํไรจากธุรกจิผลติไฟฟ้า 2,341 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 380 

ลา้นบาทจากปีกอ่น 

ใน Q4/60 TP มกีาํไรสทุธิ

ลดลงจากการทาํ HGPI ตาม

แผนการซ่อมบาํรุงประจาํปี

เป็นเวลา 12 วนั สาํหรบั 

TOP SPP มรีายไดจ้ากการ

ขายลดลงเลก็น้อยตาม

ปรมิาณขาย รวมทัง้ตน้ทุน

น้ํามนัเตาทีส่งูขึน้ ทาํใหม้ี

กาํไรสทุธลิดลง 

สาํหรบัปี 2560 เทยีบกบัปี

2559 TP มรีายไดแ้ละกาํไร

สทุธลิดลงตามราคาขายและ

ปรมิาณไฟฟ้าจาํหน่ายที ่

ลดลง อยา่งไรกต็าม TOP 

SPP มรีายไดแ้ละกาํไรสทุธิ

สงูขึน้ เนือ่งจากเริม่

ดาํเนินการเชงิพาณิชยต์ัง้แต่

เดอืนเมษายนและมถุินายน 

2559 
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ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2560 TOP SPP ไดล้งนามในสญัญาสนิเชื่อ (Facility Agreement) เพื่อรไีฟแนนซ์

เงนิกู้ยมืระหว่างบรษิทัในกลุ่ม (Inter-Company Loan) ที่ได้กู้ยมืจาก บมจ.ไทยออยล์ วงเงนิ 8,500 ล้านบาท 

เป็นเงนิกูร้ว่มแบบมหีลกัประกนั ระยะเวลา 19 ปี กบั 4 สถาบนัการเงนิ ไดแ้ก่ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา บมจ.

ธนาคารกสกิรไทย ธนาคาร ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ และบมจ.ธนาคารเกยีรตนิาคนิ โดยคาดว่าจะ

เบกิเงนิกูย้มืงวดแรกใน Q1/61 

2.6 ผลการดาํเนินงานของธรุกิจผลิตและจาํหน่ายสารทาํละลาย 

ตาราง 12: ผลการดาํเนินงานของไทยออยล ์โซลเวน้ท ์

 Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราการผลติสารทาํละลาย(1) (%) 126% 119% 7%  114% 12%  123% 109% 14% 

ปรมิาณผลติสารทาํละลาย(1) (พนัตนั) 44 42 2  40 4  173 153 20 

ปรมิาณจาํหน่ายสารทาํละลาย (พนัตนั) 94 90 4  88 6  351 318 33 

หมายเหตุ  (1) ผลติสารทาํละลายโดยบรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจาํกดั (บรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 80.52) 

ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายสารทําละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์มอีตัราการผลติสาร

ทําละลาย 126% เพิม่ขึน้ 7% หรอืประมาณ 2,000 ตนั และมปีรมิาณจําหน่ายสารทําละลายที่เพิม่ขึน้ประมาณ 

4,000 ตนัจากไตรมาสก่อน ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ทีเ่ตบิโตขึน้ ยกตวัอย่างเช่น 

อนิโดนีเซยี อนิเดยี และเมยีนมาร ์เป็นตน้ อกีทัง้อุปสงคท์ีส่งูข ึน้ในประเทศเวยีดนาม เนื่องจากใกลเ้ทศกาลปีใหม่ 

นอกจากน้ี ราคาขายสารทําละลายเฉลีย่ต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้ตามราคาน้ํามนัดบิ ทําใหก้ลุ่มธุรกจิมรีายไดจ้ากการ

ขาย 2,513 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 290 ลา้นบาท นอกจากน้ี อตัรากําไรขัน้ตน้ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากไตรมาส

ก่อน สง่ผลใหใ้น Q4/60 กลุม่ธุรกจิม ีEBITDA 182 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 44 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม ใน Q4/60 กลุม่

ธุรกจิมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 11 ลา้นบาท ซึง่ขาดทุนเพิม่ขึน้ 8 ลา้นบาทจาก Q3/60 เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคา 47 ลา้นบาท ต้นทุนทางการเงนิ 18 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายทางภาษี 15 ลา้นบาท ทําใหใ้น Q4/60 กลุ่ม

ธุรกจิไทยออยล ์โซลเวน้ทม์กีาํไรสทุธ ิ84 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 32 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q4/60 กบั Q4/59 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายสารทาํละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์มอีตัราการผลติสาร

ทําละลายเพิม่ขึ้น 12% และมปีรมิาณจําหน่ายสารทําละลายเพิม่ขึน้ประมาณ 6,000 ตนั เน่ืองจากกลุ่มธุรกจิ

สามารถส่งออกสารทําละลายไปจําหน่ายยงัตลาดต่างประเทศเพิม่ขึน้ตามการขยายกําลงัการผลติของ บรษิทั 

ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจาํกดั อกีทัง้การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีม่ากขึน้ในประเทศเวยีดนาม ช่วยใหก้ลุ่มธุรกจิมรีายไดจ้าก

การขายเพิม่ขึน้ 312 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม อตัรากําไรขัน้ตน้จากการขายในต่างประเทศน้อยกว่าการขายใน

ประเทศ ประกอบกบัใน Q4/60 อุปทานสารทําละลายในบางกลุ่มผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัใน Q4/59 ทีม่ี

การหยุดซ่อมบาํรุงของผูผ้ลติบางราย สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรข ัน้ตน้ลดลงและ EBITDA ลดลง 39 ลา้นบาท อยา่งไรก็

ตาม กลุ่มธุรกิจมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 11 ล้านบาทใน Q4/60 เมื่อเทียบกับผลกําไรจากอัตรา

แลกเปลีย่น 20 ลา้นบาทในQ4/59 เมือ่หกัคา่เสือ่มราคาทีล่ดลง 1 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลง 7 ลา้นบาท 

และค่าใชจ้่ายทางภาษีทีล่ดลง 10 ลา้นบาทแลว้ ส่งผลใหใ้น Q4/60 กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มกีําไรสุทธิ

ลดลง 23 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น  

สาํหรบัปี 2560 เทยีบกบั 2559 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายสารทําละลาย ไทยออยล์ โซลเวน้ท ์มอีตัราการผลติ

สารทําละลาย 123% เพิม่ขึน้ 14% และมปีรมิาณจําหน่ายสารทําละลายทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากกลุ่มธุรกจิมกีารปรบั

กลยุทธ์เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด อีกทัง้ราคาขายสารทําละลายเฉลี่ยต่อหน่วยที่เพิม่ขึน้ตามราคาน้ํามนัดบิ 

สง่ผลใหม้รีายไดจ้ากการขาย 9,182 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,552 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม อตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัลดลง

ใน Q4/60 ทัง้ปรมิาณและ

ราคาจาํหน่ายสารทาํละลาย

เพิม่ขึน้ สง่ผลใหร้ายไดจ้าก

การขายของกลุม่ธุรกจิ

เพิม่ขึน้จาก Q3/60 ประกอบ

กบัอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้

ทาํให ้EBITDA และกาํไร

สทุธเิพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน 

สาํหรบัปี 2560 แมว้่าปรมิาณ

และราคาจาํหน่ายสารทาํ

ละลายเพิม่ขึน้ สง่ผลให้

รายไดส้งูขึน้ แตอ่ตัรากาํไร

ขัน้ตน้ทีล่ดลงจากการแขง่ขนั

ทีรุ่นแรงขึน้ สง่ผลใหก้ลุ่ม

ธุรกจิม ีEBITDA และกาํไร

สทุธลิดลงเมือ่เทยีบกบั

ชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  
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จากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้ ทาํใหก้ลุม่ธุรกจิม ีEBITDA 690 ลา้นบาท ลดลง 103 ลา้นบาทจากปี 2559 เมือ่หกัคา่

เสือ่มราคา ตน้ทุนทางการเงนิ และคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ลว้ กลุ่มธุรกจิไทยออยล ์โซลเวน้ทม์กีําไรสทุธ ิ309 ลา้น

บาท ลดลง 67 ลา้นบาทจากปีกอ่น 

นอกจากน้ี เมื่อปลายปี 2560 คณะกรรมการบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์(เวยีดนาม) ไลอะบลิลติี ้จํากดั (บรษิทั ทอ็ป 

โซลเว้นท์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้มมีติอนุมตัิการลงทุนในโครงการก่อสร้างคลงัเก็บสารทําละลายและ

เคมภีณัฑ์ในประเทศเวียดนามตอนเหนือ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ซึ่งคาดว่าจะ

ดาํเนินการเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายใน Q1/62 

2.7 ผลการดาํเนินงานของธรุกิจขนส่งน้ํามนัดิบ น้ํามนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทางเรือ ธรุกิจให้บริการทางด้านการบริหาร

จดัการเรือ และเดินเรือรบัส่งลกูเรอื และ/หรอื ขนส่งสมัภาระ 

ตาราง 13: อตัราการใชเ้รอื 
 Q4/60 Q3/60 +/(-)  Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราการใชเ้รอื           

- TM 99% 100% (1%)  98% 1%  96% 92% 4% 

- TOP-NYK 100% 83% 17%  100% -  88% 100% (12%) 

- TMS 64% 37% 27%  55% 9%  50% 57% (7%) 

ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 บรษิทั ไทยออยล์มารนี จํากดั (TM) มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ซึ่งรวมรายไดจ้าก 

TMS (TM ถอืหุน้รอ้ยละ 55) 207 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก TMS มอีตัราการใชเ้รอืเพิม่ขึน้ 

จากการมเีรอืเขา้ทําสญัญาเพิม่เตมิ อย่างไรก็ตาม TM ม ีEBITDA 30 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาทเนื่องจาก

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของเรอืและค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ใน Q4/60 บรษิทัฯ มกีารบนัทกึค่า

เผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ 547 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม TM มสี่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NYK 

MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) 20 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25 ลา้นบาทจากเรอื VLCC มอีตัราการใชเ้รอืปรบัตวั

สูงขึน้หลงัจากเรอืมกีารเขา้อู่แหง้ในช่วงปลาย Q2/60 ถงึต้น Q3/60 ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการเขา้อู่แหง้สว่น

ใหญ่ถูกบนัทึกใน Q3/60 และมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL), TOP-NTL 

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

เมนท ์จาํกดั (TIM) รวม 18 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เกดิจากกําไรทางบญัชทีีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

จากการแปลงคา่ของเงนิกูย้มืสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ เมื่อหกัคา่เสือ่มราคา ตน้ทุนทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษี

เงนิไดแ้ลว้ สง่ผลให ้TM มผีลขาดทุนสทุธ ิ538 ลา้นบาท เทยีบกบัใน Q3/60 TM มผีลขาดทุน 8 ลา้นบาท 

เมื่อเทยีบ Q4/60 กบั Q4/59 TM มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลง 22 ลา้นบาท สาเหตุจากกองเรอืของ TM ทีม่ี

เรือบางลําได้ร ับค่าขนส่งลดลงตามสภาวะตลาดและกองเรือของ TMS ได้รบัค่าขนส่งที่ตํ่าลงจากสภาวะ

อุตสาหกรรมธุรกจิสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมทีย่งัคงชะลอตวั ส่งผลให ้TM ม ีEBITDA ลดลง 21 ลา้นบาท ทัง้นี้ 

TM มสี่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน TOP-NYK เพิม่ขึ้น 11 ล้านบาท และมสี่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน 

TOP-NTL, TOP-NTL Shipping Trust, TOP Nautical Star และ TIM รวมเพิม่ข ึ้น 17 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

ใน Q4/60 TM มกีารบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ 547 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทาง

การเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดแ้ลว้ ส่งผลให ้Q4/60 TM มผีลขาดทุนสุทธเิพิม่ขึน้จาก Q4/59 ที่มผีลขาดทุน

สทุธ ิ4 ลา้นบาท 

สําหรบัผลการดําเนินงานปี 2560 TM มรีายไดร้วมจากการใหบ้รกิาร 802 ล้านบาท ลดลง 76 ล้านบาทจากปี 

2559 โดยมเีหตุผลหลกัจากธุรกิจสํารวจและผลติปิโตรเลียมที่ชะลอตวัลง ส่งผลให้เรอืบางลําจอดรอรบังาน 

ใน Q4/60 TM มรีายได้

เพิม่ขึน้จาก Q3/60 เนือ่งจาก

อตัราการใชเ้รอืของกองเรอื 

TMS เพิม่สงูขึน้ อยา่งไรก็

ตาม TM มกีารบนัทกึเผือ่การ

ดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์าํให ้

TM มผีลขาดทุนสทุธริวม

เพิม่ขึน้ 

สาํหรบัปี 2560 TM มรีายได้

รวมจากการใหบ้รกิารลดลง

ตามสภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกจิสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมทีย่งัคงชะลอตวั 

แต่มสีว่นแบ่งกาํไรจากการ

ลงทุนเพิม่ขึน้  อยา่งไรกต็าม 

จากการบนัทกึคา่เผือ่การ

ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์สง่ผล

ให ้TM มผีลขาดทนุสทุธ ิเมือ่

เทยีบกบัมผีลกาํไรสทุธใินปี

ก่อน 
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รวมทัง้ไดร้บัค่าขนส่งลดลง ทําให ้TM ม ีEBITDA รวม 153 ลา้นบาท ลดลง 111 ลา้นบาท ทัง้นี้ ใน Q4/60 TM 

มกีารบนัทกึค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ 547 ล้านบาท อย่างไรก็ด ีTM มสี่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน 

TOP-NYK เพิม่ขึ้น 8 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน TOP-NTL, TOP-NTL Shipping Trust, 

TOP Nautical Star และ TIM รวมเพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่าย

ภาษเีงนิไดแ้ลว้ TM มผีลขาดทุนสทุธ ิ530 ลา้นบาท เทยีบกบัผลกาํไรสุทธ ิ57 ลา้นบาทในปี 2559 

2.8 ผลการดาํเนินงานของธรุกิจเอทานอล 

ตาราง 14: อตัรากาํลงัการผลติของ TET 
  Q4/60 Q3/60 +/(-) Q4/59 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราการผลติเอทานอล           

- ทรพัยท์พิย ์ 111% 99% 12%  113% (2%)  101% 99% 2% 

- อุบล ไบโอ เอทานอล 103% 107% (4%)  94% 9%  98% 79% 19% 

- แมส่อดพลงังานสะอาด* - - -  97%* -  124%* 89% 35% 

หมายเหตุ (*) แสดงอตัราการผลติเอทานอลเฉพาะเดอืนมกราคม 2560 เน่ืองจากจาํหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดของบรษิทั แมส่อดพลงังานสะอาด จาํกดัใน เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 
 

ใน Q4/60 บรษิทั ไทยออยล ์เอทานอล จํากดั (TET) รบัรูร้ายไดจ้ากบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จํากดั (TET ถอืหุน้รอ้ย

ละ 50) จํานวน 448 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 85 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบั Q3/60 สาเหตุหลกัจากปรมิาณการจําหน่ายเอ

ทานอลทีเ่พิม่ขึน้ หลงัจากเสรจ็สิน้การซ่อมบํารุงในไตรมาสทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม TET ม ีEBITDA 105  ลา้น

บาท ลดลง 4 ลา้นบาทจาก Q3/60 เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยใน Q4/60 TET มี

ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จํากดั เพิม่ขึน้ 3 ล้านบาทจาก Q3/60 เมื่อหกัค่า

เสือ่มราคา ตน้ทุนทางการเงนิแลว้ สง่ผลใหใ้น Q4/60 TET มกีาํไรสทุธ ิ52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1 ลา้นบาทจากไตร

มาสก่อน 

เมื่อเทยีบกบั Q4/59 TET รบัรูร้ายไดจ้ากการขายจาก บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จาํกดั เพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท อยา่งไรก็

ตาม TET มอีตัรากําไรขัน้ตน้ทีป่รบัตวัลดลง เน่ืองจากราคาเฉลีย่ต่อหน่วยของมนัสาํปะหลงัซึง่เป็นวตัถุดบิหลกั

ปรบัตวัสงูขึน้ ตามความตอ้งการใชจ้ากประเทศจนีทีป่รบัตวัสงูขึน้ สง่ผลใหใ้น Q4/60 TET ม ีEBITDA ลดลง 11 

ลา้นบาท จาก Q4/59 นอกจากน้ี ใน Q4/60 TET รบัรูส้ว่นแบง่กาํไรจากการลงทุนในบรษิทัอุบล ไบโอ เอทานอล 

จาํกดั จาํนวน 16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4 ลา้นบาท สง่ผลให ้TET มกีาํไรสทุธลิดลง 2 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบั Q4/59  

สาํหรบัปี 2560 TET รบัรูร้ายไดจ้ากการขายจาก บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จาํกดั 1,620 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 82 ลา้นบาท

และมี EBITDA 468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172 ล้านบาทจากปี 2559 สาเหตุหลกัจากอัตรากําไรขัน้ต้นปรบัตัว

เพิม่ขึน้ เน่ืองจากราคาเอทานอลเฉลีย่ทีป่รบัตวัสงูขึน้และราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวัลดลง โดย TET มสีว่นแบ่งกาํไร

จากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั จํานวน 66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45 ลา้นบาท ทาํใหใ้นปี 2560 

TET มกีาํไรสทุธ ิ263 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 225 ลา้นบาทจากปีกอ่น 

 

 

 

 

ใน Q4/60 เทยีบกบั Q3/60 

TET ม ีEBITDA ลดลง 4 

ลา้นบาท จากคา่ใชจ้า่ยใน

การขายและบรหิารทีเ่พิม่

สงูขึน้ อยา่งไรกต็าม เมือ่รวม

สว่นแบ่งกําไรทีเ่พิม่ขึน้จาก

การลงทุนในบรษิทัรว่ม ทาํให ้

TET มกีาํไรสทุธเิพิม่ขึน้ 1 

ลา้นบาท  

ในปี 2560 TET มอีตัรากาํไร

ขัน้ตน้สงูขึน้ เนือ่งจากราคา

เอทานอลเฉลีย่ต่อหน่วย

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีร่าคา

วตัถุดบิปรบัตวัลดลง สง่ผล

ให ้TET มกีาํไรสทุธเิพิม่ขึน้ 

225 ลา้นบาทจากปี 2559 
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3. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของกลุ่มไทยออยล ์

3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

ฐานะทางการเงนิของกลุม่ไทยออยล ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 แสดงไดด้งันี้ 

ตาราง 15: งบแสดงฐานะการเงนิอยา่งยอ่ (งบการเงนิรวม) 

(ล้านบาท) ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2559 +/(-) +/(-) % 

สินทรพัย ์     

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 67,941  60,775  7,166  11.8% 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 58,270  54,956  3,314  6.0% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 101,897  102,000  (103) (0.1%) 

รวมสินทรพัย ์ 228,108  217,731  10,377  4.8% 

หน้ีสิน     

หนี้สนิหมนุเวยีน 31,756  27,008  4,748  17.6% 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี) 65,499  75,434  (9,935) (13.2%) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 3,705  3,692  13  0.4% 

รวมหน้ีสิน 100,960  106,134  (5,174) (4.9%) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น     

สว่นของบรษิทัใหญ่ 122,223  106,857  15,366  14.4% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 4,925  4,740  185  3.9% 

รวมส่วนของเจ้าของ 127,148  111,597  15,551  13.9% 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 228,108  217,731  10,377  4.8% 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มไทยออยล์มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 228,108 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 10,377 ลา้น

บาท หรอืรอ้ยละ 4.8 สาเหตุหลกัจาก 

- เงินสด รายการเทียบเท่าเงนิสดและเงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มขึ้น 7,166 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการ

ดาํเนินงานในปี 2560 ทัง้นี้ กลุ่มไทยออยลม์กีารจ่ายเงนิปันผลในเดอืนเมษายนและกนัยายน 2560 และการจ่ายชาํระคนืหุน้กูใ้นเดอืน

มนีาคม 2560  

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 3,314 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากลกูหน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 2,792 ลา้นบาท ตามราคาขายผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู

เฉลีย่ในเดอืนธนัวาคม 2560 ทีส่งูกว่าเดอืนธนัวาคม 2559 และลกูหน้ีกองทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ 865 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัราเงนิ

ชดเชยจากกองทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิของก๊าซ LPG ทีเ่พิม่สงูขึน้จากปีก่อน ในขณะทีส่นิคา้คงเหลอืลดลง 348 ลา้นบาท ตามปรมิาณสนิคา้

คงเหลอื ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2560 ลดลงจาก ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 103 ลา้นบาท เนื่องจากทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงสุทธ ิ3,699 ลา้นบาท จากการตดัค่าเสื่อมราคา

ขณะทีเ่งนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายเพิม่ขึน้ 2,859 ลา้นบาท จากการลงทุนในกองทุนสว่นบุคคลเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้

ลงทุนในบรษิทัใหม ่2 บรษิทั ดงัน้ี 

1) บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิเพือ่สงัคม จาํกดั ทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ อยูท่ีร่อ้ยละ 15 หรอื

คดิเป็นจาํนวนเงนิ 1.5 ลา้นบาท การจดัตัง้บรษิทัดงักลา่วมวีตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนการดาํเนินกจิการดา้นวสิาหกจิเพือ่สงัคมของ 

ปตท. และบรษิทัในกลุม่ ทัง้นี้ มกีารเรยีกชาํระคา่หุน้ครัง้แรกในปี 2560 รอ้ยละ 25 หรอืคดิเป็นจาํนวนเงนิ 375,000 บาท 
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2) บรษิทั ไทยออยล์ ศนูยบ์รหิารเงนิ จํากดั ทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 มวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบ

ธุรกจิสาํนักงานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) และศนูยบ์รหิารเงนิ (TC) สาํหรบับรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์ซึง่จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถ

ในการบรหิารจดัการทางการเงนิของกลุม่บรษิทั ทัง้นี้ มกีารชาํระคา่หุน้เตม็จาํนวนแลว้ในปี 2560 

หน้ีสนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุม่ไทยออยลม์หีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 100,960 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 5,174 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 4.9 สาเหตุหลกัจาก 

- หน้ีสนิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 4,748 ลา้นบาท สาเหตุหลกัภาษสีรรพสามติคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 3,335 ลา้นบาท เน่ืองจากกรมสรรพสามติเปลีย่น

หลกัเกณฑใ์นการนําสง่ภาษ ีและภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพิม่ขึน้ 2,324 ลา้นบาท จากการใชผ้ลขาดทุนสุทธยิกมาและการใชส้ทิธปิระโยชน์

ทางภาษจีากโครงการปรบัปรุงเพือ่ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มหมดลงในปี 2559 ในขณะทีเ่จา้หน้ีการคา้ลดลง 924 ลา้นบาท จากปรมิาณ

การซือ้น้ํามนัดบิเฉลีย่ในเดอืนธนัวาคม 2560 ลดลงจากเดอืนธนัวาคม 2559 

- เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี) ลดลง 9,935 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก 

:  โรงกลัน่ไทยออยล์จ่ายชําระคนืหุ้นกู้สกุลเงนิบาทตามกําหนดชําระ จํานวน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สกุลเงนิบาทที่มสีญัญา

แลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) เป็นสกุลดอลลารส์หรฐัฯ ตามกําหนดชําระ จํานวน 2,932 ลา้น

บาท ใน Q1/60 ประกอบกบัหุน้กู้สกุลดอลลาร์สหรฐัฯ ของบรษิทัฯ ลดลง 3,105 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ 3.15 

บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ จากสิน้ปี 2559 

:  บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจาํกดั (ถอืหุน้ทางออ้มผา่น บรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จาํกดั) ชาํระคนืเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทตามกาํหนดชาํระ 

จาํนวน 240 ลา้นบาท 

:  TP ชาํระคนืเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทตามกาํหนดชาํระ จาํนวน 172 ลา้นบาท 

:  TM และ TMS (ถอืหุน้ทางออ้มผา่น TM) ชาํระคนืเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทตามกาํหนดชาํระ จาํนวน 165 ลา้นบาท 

:  LABIX (ถอืหุน้ทางออ้มผา่นTPX) จา่ยชาํระคนืเงนิกูส้กุลเงนิบาทตามกาํหนดชาํระ จาํนวน 387 ลา้นบาท และเงนิกูส้กุลเงนิบาททีม่ ี

สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency Swap) เป็นสกุลดอลลารส์หรฐัฯ ตามกาํหนดชาํระ จาํนวน 606 

ลา้นบาท 

ตาราง 16: หน้ีเงนิกูร้ะยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์

(ล้านบาท) Thaioil TS TP TM TET LABIX รวม 

หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ 32,339 - - - - - 32,339 

หุน้กูส้กุลเงนิบาท 23,500 - - - - - 23,500 

เงนิกูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ - - - - - 3,581 3,581 

เงนิกูส้กุลเงนิบาท  1,020 164 2,096 72 2,727 6,079 

รวม ณ 31 ธนัวาคม 2560 55,839 1,020 164 2,096 72 6,308 65,499 

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

เพ่ิม / (ลด) (8,014) (240) (172) (165) (46) (1,298) (9,935) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มไทยออยลม์สี่วนของผูถ้อืหุน้รวมทัง้สิน้ 127,148 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 15,551 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.9 มาจากผลกาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2560 จาํนวน 25,006 ลา้นบาท หกัดว้ยเงนิปันผลจา่ยของ

กลุม่ไทยออยล ์รวม 9,455 ลา้นบาท 
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3.2 งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  กลุม่ไทยออยลม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจาํนวน 15,623 ลา้นบาท โดยโรงกลัน่ไทยออยลม์เีงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดจํานวน 11,915 ลา้นบาท ทัง้นี้ กลุ่มไทยออยลแ์ละโรงกลัน่ไทยออยล์ยงัมเีงนิลงทุนชัว่คราวจํานวน 52,318 ลา้นบาท และ 51,897 

ลา้นบาท ตามลาํดบั รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงันี้ 

ตาราง 17: งบกระแสเงนิสดอยา่งยอ่ 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 34,417  22,948  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (30,092) (21,608) 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (19,226) (17,086) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (14,901) (15,745) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นทีม่ผีลต่อเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (596) (581) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 31,121  28,240  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 15,623  11,915  

กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานจํานวน 34,417 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 30,092 ลา้นบาท 

โดยใช้ไปในการซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 3,679 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของโรงกลัน่ไทยออยล์จํานวน 3,257 ล้านบาท โดยมี

โครงการหลกั เชน่ โครงการอาคารสาํนกังานไทยออยล ์ศรรีาชา โครงการก่อสรา้งถงัน้ํามนัดบิ โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอื 7 และ 8 โครงการลงทุน

เพื่อขยายกําลงัการจ่ายผลติภณัฑข์องสถานีจ่ายผลติภณัฑท์างรถทีแ่ลว้เสรจ็ใน Q1/60 ซึง่ช่วยสนับสนุนการขายผลติภณัฑภ์ายในประเทศ รวมถงึ

การออกแบบดา้นวศิวกรรมเบื้องตน้ (FEED) ของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัมกีารลงทุนของบรษิทัใน

กลุ่มอกี 422 ล้านบาท ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรบัปรุงระบบบ่อบําบดัน้ําเสยีและเพิม่ระบบย่อยกากของบรษิทั ทรพัย์ทพิย์ จํากดั และ

โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังานแหง่ใหมข่องบรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจาํกดั เป็นตน้ ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยลม์กีารซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว 23,423 ลา้นบาท 

และซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายสทุธ ิ2,865 ลา้นบาท 

ขณะทีม่กีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 19,226 ลา้นบาท โดยเป็นการจ่ายเงนิปันผล 9,455 ลา้นบาท จ่ายชาํระคนืหุน้กู ้4,932 ลา้น

บาท จา่ยตน้ทุนทางการเงนิ 3,364 ลา้นบาท  และจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ1,576 ลา้นบาท ในขณะทีม่เีงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ 101 

ลา้นบาท 

จากรายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมขา้งตน้ ทําใหก้ลุ่มไทยออยลม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิ14,901 ลา้นบาท จาก ณ  วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยลม์ผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีม่ผีลต่อเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจํานวน 596 ลา้นบาท 

ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มไทยออยลจ์งึมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จํานวน 15,623 ลา้นบาท และเมื่อรวมเงนิลงทุนชัว่คราว 

จาํนวน 52,318 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มไทยออยลม์เีงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว จาํนวน 67,941 ลา้นบาท 
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3.3 อตัราส่วนทางการเงิน 

ตาราง 18: อตัราสว่นทางการเงนิสาํหรบัปี 2560 (งบการเงนิรวม) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร Q4/60 Q3/60 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราส่วนความสามารถการทาํกาํไร (%) 12% 14% (2%)  11% 12% (1%) 

อตัราส่วนกาํไรขัน้ตน้ (%) 13% 14% (1%)  12% 13% (1%) 

อตัราส่วนกาํไรสุทธ ิ(%) 8% 9% (1%)  7% 8% (1%) 

 

   

 
   

อตัราส่วนสภาพคล่อง Q4/60 Q3/60 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.8 4.2 (0.4)  3.8 3.4 0.4 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เท่า) 2.7 3.0 (0.3)  2.7 2.4 0.3 

     

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน Q4/60 Q3/60 +/(-)  2560 2559 +/(-) 

อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)          0.8           0.8  -  0.8  1.0  (0.2) 

อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) -          0.1  (0.1)  -   0.1  (0.1) 

อตัราส่วนหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.5  0.6  (0.1)  0.5  0.7  (0.2) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เทา่) 13.6 13.5 0.1  11.2 9.4 1.8 

อตัราส่วนหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%) 34% 36% (2%)  34% 40% (6%) 

การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราสว่นความสามารถการทาํกาํไร (%)   = EBITDA / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นกาํไรขัน้ตน้ (%)    =   กาํไรขัน้ตน้ / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ(ขาดทุนสทุธ)ิ (%)   =   กาํไรสทุธ ิ(ขาดทุนสทุธ)ิ สาํหรบัปี / รายไดร้วม 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)    =  สนิทรพัยห์มนุเวยีน / หน้ีสนิหมุนเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเรว็ (เทา่)   =  (เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด + เงนิลงทุนชัว่คราว+ ลกูหน้ี  

                       การคา้) / หน้ีสนิหมนุเวยีน 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  = หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  =   หน้ีสนิสทุธ ิ/ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)   = หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว     = เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ + หุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึ  

       กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี) 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เทา่)    =  EBITDA / ตน้ทุนทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวตอ่เงนิทุนระยะยาว (%)  =  หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / เงนิทุนระยะยาว 

เงนิทุนระยะยาว     =   หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว + สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิสทุธ ิ     = หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ – เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

           – เงนิลงทุนชัว่คราว 
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4. แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 และครึง่แรกของปี 2561 

ภาวะตลาดน้ํามนัดิบและผลิตภณัฑ ์

ในชว่ง Q1/61 ราคาน้ํามนัดบิมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้จาก Q4/60 หลงัตลาดน้ํามนัดบิไดร้บัแรงสนบัสนุนจากผูผ้ลติในกลุม่ OPEC และ Non-OPEC ที่

ยงัคงเดนิหน้าปรบัลดกาํลงัการผลติราว 1.8 ลา้นบารเ์รลตอ่วนัจนถงึสิน้ปีน้ี สง่ผลใหป้รมิาณน้ํามนัดบิคงคลงัของกลุม่ประเทศพฒันาแลว้ (OECD Oil 

Stocks) ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 ลดลงกวา่ 107 ลา้นบารเ์รลจากปีก่อนหน้ามาอยูท่ีร่ะดบั 2,948 ลา้นบารเ์รล ประกอบกบัสภาพอากาศทีห่นาวเยน็

ฉบัพลนั สง่ผลใหอุ้ปสงคใ์นการใชน้ํ้ามนัเพือ่ทาํความรอ้นเตบิโตขึน้ ขณะทีอุ่ปทานปรบัลดลง เน่ืองจากไมส่ามารถทาํการขดุเจาะไดใ้นบางพืน้ที ่

อยา่งไรกต็าม ราคาน้ํามนัดบิเผชญิกบัแรงกดดนัจากการผลติน้ํามนัดบิของสหรฐัฯ ทีม่แีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้แตะระดบัที ่ 10 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั จาก

การเพิม่ปรมิาณการขดุเจาะน้ํามนัดบิของผูผ้ลติในสหรฐัฯ หลงัราคาน้ํามนัดบิปรบัตวัสงูขึน้ใน Q1/61 นอกจากน้ี การปิดซ่อมบาํรงุของโรงกลัน่น้ํามนั

จะสง่ผลกดดนัใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัดบิปรบัตวัลดลง 

ในชว่งครึง่แรกของปี 2561 ราคาน้ํามนัดบิมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้จากปีทีผ่า่นมา หลงัปรมิาณน้ํามนัดบิคงคลงัในประเทศพฒันาแลว้ปรบัลดลงมา

อยู่ใกลร้ะดบัค่าเฉลีย่ 5 ปี จากการลดกําลงัการผลติอย่างต่อเน่ืองของผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปก นอกจากน้ี สภาพอากาศทีห่นาวเยน็ฉับพลนั

ส่งผลใหอุ้ปสงคน้ํ์ามนัดบิเตบิโตมากขึน้กว่าปกตแิละอุปทานน้ํามนัดบิในสหรฐัฯ ไดล้ดลงชัว่คราวกว่า 300,000 บารเ์รลต่อวนั อย่างไรกต็าม ตลาด

น้ํามนัยงัคงมคีวามเสีย่งจากการประชุมของผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกในเดอืนมถุินายน 2561 ทีจ่ะมกีารทบทวนขอ้ตกลงการปรบัลดกําลงัการ

ผลติทีจ่ะสิน้สุดในปลายปีนี้ รวมถงึ ความเสีย่งทีป่รมิาณน้ํามนัดบิคงคลงัของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้อาจเพิม่ขึน้ จากกําลงัการผลติของผูผ้ลตินอก

กลุ่มโอเปกทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะ สหรฐัฯ จากราคาน้ํามนัดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ในระดบัสงู (แหล่งทีม่า: IEA Oil Monthly Report, 

มกราคม 2561 และ EIA Short-term Energy Outlook, มกราคม 2561) 

ค่าการกลัน่ในช่วง Q1/61 มแีนวโน้มทรงตวัจาก Q4/60 จากส่วนต่างราคาระหว่างน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัอากาศยานกบัน้ํามนัดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 

จากสภาพอากาศทีห่นาวกวา่ปกตใินชว่งฤดหูนาวโดยเฉพาะในสหรฐัฯ และเอเชยีเหนือ ประกอบกบัมคีวามตอ้งการใชน้ํ้ามนัอากาศยานเพือ่เดนิทาง

ในช่วงตรุษจนี อยา่งไรกต็าม ส่วนต่างราคาระหว่างน้ํามนัเบนซนิกบัน้ํามนัดบิดไูบคาดว่าจะปรบัตวัลดลง เนื่องจากอากาศทีห่นาวจดัจะทาํใหก้ารขบั

ขีส่ญัจรลดน้อยลง  

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 คาดการณ์คา่การกลัน่จะไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูทีม่แีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ โดยเฉพาะน้ํามนัดเีซลทีจ่ะ

เตบิโตตามการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกและสภาพอากาศทีห่นาวกวา่ปกตใินชว่งตน้ปี ในขณะทีค่วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัเบนซนิมแีนวโน้มเตบิโตจาก

การขยายตวัของยอดขายรถในเอเชยี แต่ราคาน้ํามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้อาจส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ม่เตบิโตมากนัก นอกจากนี้ ค่าการกลัน่ยงัไดร้บั

แรงหนุนจากอุปทานน้ํามนัสาํเรจ็รปูทีม่แีนวโน้มตงึตวัในชว่งการปิดซ่อมบาํรุงของโรงกลัน่ อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งจบัตามองการสง่ออกน้ํามนัสาํเรจ็รปู

ของจนีทีม่แีนวโน้มสงูขึน้หลงัมโีรงกลัน่แห่งใหม่เปิดดาํเนินการ 2 แห่งในช่วงครึง่หลงัของปี 2560 รวมทัง้รฐับาลจนีประกาศเพิม่โควตา้การส่งออก 

(แหลง่ทีม่า: FGE Semi-Annual Report, ตุลาคม 2560) 

ภาวะตลาดสารอะโรเมติกส ์ 

ตลาดสารอะโรเมตกิสใ์นช่วง Q1/61 คาดว่าจะทรงตวัถงึฟ้ืนตวัจาก Q4/60 จากอุปสงคท์ี่กลบัเขา้มาในตลาด หลงัหมดเทศกาลวนัหยุดยาวในช่วง

ปลายปี อุปสงคอ์าจอ่อนตวัลงไปบา้งในช่วงวนัหยุดตรุษจนี แต่คาดว่าจะฟ้ืนตวัหลงัวนัหยุดสิน้สุดลง อยา่งไรกต็าม อุปสงคม์แีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่อง

ตัง้แต่เดอืนมนีาคมไปจนถงึ Q2/61 เน่ืองจากมคีวามตอ้งการใชส้ารพาราไซลนีทีส่ามารถนําไปทาํเสือ้ผา้และขวดน้ําดื่มทีม่คีวามตอ้งการสงูในชว่งฤดู

ร้อน และการเปิดดําเนินการของโรงพทีเีอแห่งใหม่ในประเทศจนี ซึ่งมกีําลงัการผลติ 2.5 ล้านตนัต่อปี ช่วงเดอืนมกราคม 2561 จะสนับสนุนการ

นําเขา้สารพาราไซลนีใหเ้พิม่มากขึน้ นอกจากนี้ โรงสไตรนีแห่งใหม่ในประเทศจนี กําลงัการผลติ 0.5 ลา้นตนัต่อปี คาดว่าจะเปิดดาํเนินการภายใน 

Q1/61 จะสนบัสนุนการอุปโภคสารเบนซนีเพิม่มากขึน้ อยา่งไรกต็าม ยงัคงตอ้งจบัตามองการเปิดดาํเนินการผลติของโรงผลติสารพาราไซลนีและสาร

เบนซนีแหง่ใหมใ่น Q1/61 ของประเทศซาอุดอิาระเบยี ซึง่มกีาํลงัการผลติ 1.34 ลา้นตนัต่อปีและ 0.42 ลา้นตนัต่อปี ตามลาํดบั 
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ในช่วงครึง่แรกของปี 2561 ตลาดสารอะโรเมตกิสค์าดว่าจะทรงตวัจากช่วงครึง่หลงัของปี 2560 เนื่องจากในช่วงไตรมาสสองของทุกปีจะมแีรงหนุน

ของอุปสงคต์ามฤดูกาลประกอบกบัมกีารปิดซ่อมบาํรุงโรงผลติตามฤดูกาลเป็นจํานวนมากจะทาํใหอุ้ปทานบางส่วนหายไปจากตลาด อยา่งไรกต็าม 

ยงัคงตอ้งจบัตามองการเปิดดําเนินการของโรงผลติในซาอุดอิาระเบยีและเวยีดนามทีอ่าจจะสง่ผลใหอุ้ปทานมมีากขึน้ในภูมภิาคตะวนัออกกลางและ

เอเชยี นอกจากน้ี คาดการณ์การเรยีกเกบ็ภาษอุีปโภคจากการนําเขา้สาร Mixed Aromatics ในประเทศจนี ซึง่อาจจะมผีลกระทบต่อการนําเขา้ของ

สารโทลูอีนและสารมกิส์ไซลนีหากถูกนับรวมในภาษีดงักล่าว โดยภาษีคาดว่าจะถูกบงัคบัใช้ในช่วงปลายเดอืนมนีาคม 2561 (แหล่งที่มา: IHS, 

มกราคม 2561 และ PCI Wood Mackenzie, มกราคม 2561) 

ภาวะตลาดสาร LAB  

ตลาดสาร LAB ในช่วง Q1/61 คาดว่าจะปรบัตวัดขี ึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/60 เนื่องจากอุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยีจะปรบัตวัดขี ึน้หลงัวนัหยุดยาวในช่วงปี

ใหม่ ประกอบกบัความต้องการนําเขา้สาร LAB ก่อนเขา้สู่เทศกาลตรุษจนี นอกจากนี้ตลาดมแีนวโน้มฟ้ืนตวัตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2561 จากความ

ตอ้งการในชว่งฤดรูอ้น อยา่งไรกต็าม อุปทานทีจ่ะกลบัเขา้มาหลงัการปิดซ่อมบาํรุงของโรงผลติสาร LAB ในเอเชยีในชว่ง Q1/61 จะสง่ผลกดดนัตลาด 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 คาดการณ์ว่าตลาดสาร LAB จะดขีึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบั 2H/60 เนื่องจากตลาดไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคใ์นเอเชยีที่

ปรบัตวัดขี ึน้ในชว่งฤดรูอ้นทีม่คีวามตอ้งการใชผ้งซกัฟอกสงู ประกอบกบัอุปสงคจ์ากอนิเดยีทีค่าดวา่จะปรบัตวัดขีึน้ เน่ืองจากตลาดกลบัสูส่ภาวะปกติ

หลงัจากเกดิสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปีที่แล้ว (Anti-dumping และ การเปลี่ยนแปลง GST TAX) (แหล่งที่มา: CAHA, มกราคม 2561 และ 

ICIS, มกราคม 2561) 

ภาวะตลาดน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 

ตลาดน้ํามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐานในชว่ง Q1/61 คาดวา่จะทรงตวัเมือ่เทยีบกบั Q4/60 โดยอุปสงคม์แีนวโน้มอ่อนตวัลงในชว่งปลายเดอืนมกราคม 2561 ถงึ

กลางเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 เนื่องจากประเทศจนีซึง่เป็นผูนํ้าเขา้น้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐานรายใหญ่จะปรบัลดการนําเขา้ลงในช่วงเทศกาลวนัตรุษจนี แต่

คาดการณ์ว่าตลาดจะมกีารฟ้ืนตวัในช่วงเดอืนมนีาคม 2561 จากอุปทานทีป่รบัตวัลดลงจากการปิดซ่อมบํารุงของผูผ้ลติหลายแห่งในเอเชยีประกอบ

กบัความตอ้งการน้ํามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐานจะเริม่ปรบัตวัดขี ึน้ เน่ืองจากเริม่เขา้สูช่ว่งฤดรูอ้นซึง่เป็นฤดกูาลขบัขีแ่ละการทาํเกษตรกรรม 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 คาดการณ์ว่าตลาดน้ํามนัหล่อลื่นพืน้ฐานจะอ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบัช่วงครึ่งหลงัของปี 2560 เน่ืองจากอุปทานปรบัตวั

สงูขึน้ หลงัมโีรงผลติน้ํามนัหล่อลืน่พืน้ฐานแหง่ใหมเ่ปิดดาํเนินการผลติ อยา่งไรกต็าม ตลาดยงัไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานทีป่รบัลดลงจากการปิดซ่อม

บาํรุงของโรงผลติน้ํามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐานในเอชยีและอุปสงคท์ีป่รบัตวัดขี ึน้ในชว่งฤดรูอ้นซึง่เป็นชว่งการเปลีย่นถ่ายน้ํามนัหลอ่ลืน่สาํหรบัภาคการขนสง่

และเกษตรกรรม (แหลง่ทีม่า: ICIS, มกราคม 2561 และ Argus, มกราคม 2561) 

ภาวะตลาดยางมะตอย 

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q1/61 คาดว่าจะอ่อนตวัลงเมื่อเทยีบกบั Q4/60 เน่ืองจากอุปสงคใ์นประเทศจนีตอนเหนือยงัคงเบาบางจากสภาพอากาศที่

หนาวเยน็และหมิะตก ส่งผลใหป้ระเทศเกาหลใีต้ซึ่งเป็นผูส้่งออกยางมะตอยไปยงัประเทศจนีต้องปรบัลดราคาและหนัมาส่งออกมายงัตลาดเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใตม้ากขึน้ นอกจากน้ี อุปสงคจ์ากประเทศเวยีดนามและอนิโดนีเซยียงัคงเบาบางอยู ่

ในช่วงครึง่แรกของปี 2561 คาดการณ์ว่าตลาดยางมะตอยจะทรงตวัเมื่อเทยีบกบัชว่งครึง่หลงัของปี 2560 เน่ืองจากอุปสงคใ์นภูมภิาคจะปรบัตวัดขี ึน้

ในช่วงฤดูรอ้นซึง่เป็นชว่งทีเ่หมาะสมต่อการซ่อมแซมและสรา้งถนน อกีทัง้ประเทศอนิเดยีซึง่เป็นผูนํ้าเขา้ยางมะตอยรายใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะเร่งการ

ซ่อมแซมถนนมากขึน้ในช่วง Q1/61 เน่ืองจากจะเขา้สูช่่วงปิดปีงบประมาณในเดอืนมนีาคม 2561 อยา่งไรกต็าม คาดการณ์ว่าอุปทานยางมะตอยจะ

ปรบัตวัสูงขึ้น เน่ืองจากตลาดน้ํามนัเตามแีนวโน้มอ่อนตวัลง ส่งผลให้ผูผ้ลติกลบัมาผลิตยางมะตอยแทนการผลติน้ํามนัเตา (แหล่งที่มา: Argus, 

มกราคม 2561) 
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5. ภาคผนวก 

5.1 สรปุแผนการลงทนุโครงการในอนาคตท่ีได้รบัอนุมติั 

      รายละเอยีดของแผนการลงทุนโครงการในอนาคตของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 

2560 ดงัสรปุดา้นลา่ง 

 
5.2 สรปุแผนการศึกษาโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) 

 

____________________________________________ 

โครงการ
2560 2561 2562

โครงการปรับปรุงหนวยผลิตตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ (Efficiency), ตอเน่ือง (Reliability) และ
มีความยืดหยุน (Flexibility) 

40 26 6

โครงการผลิตสาร LAB 1 2 5

โครงการโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) 2 โครงการ 2

โครงการลงทุนทางดานโลจิสติกสและสาธารณูปโภค

- โครงการขยายสถานีจายน้ํามันทางรถ 7 2

- โครงการขยายทาเทียบเรือ 7&8 /ปรับปรุง 13 72 46

- โครงการยายอาคารสํานักงานและสรางถังน้ํามันดิบใหม 38 88 10

- โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณ Site Office เพื่อรองรับโครงการในอนาคต
และปรับปรุงระบบน้ําดับเพลิง

40 3

โครงการลงทุนอื่นๆ ( เชน โครงการกอสรางคลังเก็บสารทําละลายและเคมีภัณฑในประเทศเวียดนามตอนเหนอื ) 3 15

ทัง้หมด 104 245 70

แผนลงทนุ 

แผนลงทนุ (หนวยลานเหรยีญสหรฐั)

$315 ลานเหรยีญสหรฐัฯ  
หมายเหตุ: ไมรวมคาบํารงุรักษาประจําปประมาณ 40 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 


