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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหง์บกำรเงินบริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในกลุ่ม 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสท่ี 4/2562 และประจ ำปี 2562 

1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ตาราง 1: สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

ล้ำนบำท Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 
ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ 
   ของกลุ่ม (kbd) 316 270 46  322 (6)  300 313 (13) 

ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม(1) (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 4.4 5.1 (0.7)  6.5 (2.1)  4.7 6.9 (2.2) 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 5.1 3.3 1.8  (0.9) 6.0  5.2 6.6 (1.4) 
           

ล้ำนบำท Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย(2) 96,263 82,329 13,934  100,150 (3,887)  362,179 389,042 (26,863) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธเ์พือ่ป้องกนั 
   ความเสีย่งสุทธ ิ 288 147 141  (852) 1,140  359 (821) 1,180 
EBITDA 3,927 945 2,982  (3,582) 7,509  13,833 20,239 (6,406) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ(ิ3) 226 303 (77)  (233) 459  1,775 627 1,148 

ตน้ทุนทางการเงนิ 144 (1,041) 1,185  (1,078) 1,222  (3,307) (3,942) 635 

กลบัรายการ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (345) 222 (567)  1,315 (1,660)  (1,239) (1,983) 744 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิ 1,984 (683) 2,667  (4,812) 6,796  6,277 10,149 (3,872) 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิต่อหุ้น (บำท) 0.97 (0.33) 1.30  (2.36) 3.33  3.08 4.97 (1.89) 

 
          

ก าไร (ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนั 619 (1,373) 1,992  (7,211) 7,830  1,581 (1,315) 2,896 
กลบัรายการ (รายการปรบัลด) มลูค่าสนิคา้คงเหลอื
น ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู(4) 

 
315 

 
(352) 

 
667 

  
(217) 

 
532 

  
659 

 
(449) 

 
1,108 

           

อตัรำแลกเปล่ียน (บำทต่อเหรียญสหรฐัฯ) Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 30.46 30.88 (0.42)  32.99 (2.53)  31.22 32.49 (1.27) 

อตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้งวด 30.33 30.77 (0.44)  32.61 (2.28)  30.33 32.61 (2.28) 

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

 (2) ปรบัปรุงตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบจากการจดัประเภทรายการใหม่ 
 (3) รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธขิองสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศใน Q4/62, Q3/62, Q4/61, ปี 2562 และปี 2561 จ านวน 647 ล้านบาท, 287 

ลา้นบาท, (519) ลา้นบาท 1,607 ลา้นบาท และ 890 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(4) ประกอบด้วย กลบัรายการ (รายการขาดทุน) จากการวดัมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิให้เท่ากบัมลูค่าสุทธทิี่จะได้รบั และ กลบัรายการ (รายการปรบัลด) มลูค่าน ้ามนัส าเรจ็รูป
คงเหลอืตามราคาทุน ทัง้นี้ไม่รวม กลบัรายการ (รายการขาดทุน) จากการวดัมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัส าเรจ็รปูใหเ้ท่ากบัมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั  

ใน Q4/62 เทียบกบั Q3/62 กลุ่มไทยออยล์สามารถกลบัมาด าเนินการผลิตได้เต็มก าลงั หลงัมกีารหยุดเดนิเครื่องหน่วยกลัน่น ้ ามนัดบิหน่วยที่ 3 

(Crude Distillation Unit - 3: CDU-3) และหน่วยการผลติหลกัอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้หน่วยผลติสารอะโรเมตกิส์ เพื่อตรวจซ่อมบ ารงุครัง้ใหญ่ตาม

วาระ (Major Turnaround) และเชื่อมต่อหน่วยกลัน่ใหม่ (Tie-in Activity) ตามแผนงานโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ซึ่ง

แล้วเสรจ็ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2562 ส่งผลให้ปรมิาณวตัถุดบิที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลติของกลุ่มเพิม่ขึน้ และท าให้ปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์

ส าเรจ็รูปเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยมกี าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัอยู่ที่ 4.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 

ลดลง 0.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เน่ืองจากสว่นต่างราคาน ้ามนัเตาที่ปรบัลดลงจากผลกระทบของการเตรยีมตวัก่อนที่จะมกีารบงัคบัใชม้าตรการ
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ป้องกนัมลพษิทางเรอืทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization:IMO) ในปี 2563 ด้านตลาดสารอะโรเมตกิส์ ราคาและส่วน

ต่างราคาสารพาราไซลนีและสารเบนซนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ไดป้รบัลดลงจากอุปทานที่เพิม่ขึน้จากการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารอะโรเมตกิส์

แห่งใหม่ในประเทศจนี ด้านตลาดสารตัง้ต้นส าหรบัผลติภณัฑ์สารท าความสะอาดไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานที่ตงึตวัจากการปิดซ่อมบ ารุงโรงผลิต 

LAB ในประเทศอินเดีย ประเทศซาอุดิอาระเบีย และประเทศเกาหลีใต้ แม้การซื้อขายสาร LAB จะค่อนข้างเบาบางในช่วงปลายปี ด้านตลาด

น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน และตลาดยางมะตอย ไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากราคาน ้ามนัเตาที่ปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งผลใหส้่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่น

พื้นฐาน และราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัเพิ่มขึ้น ทัง้น้ี จากราคาน ้ามนัดิบดูไบที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหลงักลุ่มโอเปกและประเทศ

พนัธมติรมมีติจะปรบัลดก าลงัการผลิตในช่วง Q1/63 ประกอบกบัเศรษฐกิจโลกที่มแีนวโน้มเริม่ฟ้ืนตวัหลงัสหรฐัฯ และจนีสามารถบรรลุข้อตกลง

การค้าในระยะที่ 1 ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 0.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 619 ล้านบาท และมกี าไรขัน้ต้นจากการผลิต

ของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัอยู่ที่ 5.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 1.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เมื่อรวมก าไรจากอนุพนัธเ์พื่อ

ป้องกนัความเสี่ยงสุทธ ิ288 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนที่ลดลง ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ม ีEBITDA 3,927 ล้านบาท 

เพิม่ขึ้น 2,982 ล้านบาท นอกจากน้ี ยงัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ226 ล้านบาท (โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละ

หน้ีสินที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศจ านวน 647 ล้านบาท) ลดลง 77 ล้านบาท จากค่าเงนิบาทที่แข็งค่าขึ้นจาก ณ สิ้นไตรมาสก่อน ขณะที่มีการ

ปรบัปรงุการรบัรูต้้นทุนการกู้ยมืบางส่วนเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ ส่งผลใหม้ตี้นทุนทางการเงนิลดลง 1,185 ล้านบาท  เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา และ

คา่ใช้จา่ยภาษเีงนิไดแ้ล้ว ท าใหใ้น Q4/62 กลุ่มไทยออยลม์กี าไรสุทธ ิ1,984 ล้านบาท หรอื 0.97 บาทต่อหุน้ เทยีบกบัขาดทุนสุทธ ิ683 ล้านบาทใน 

Q3/62 

เมื่อเทยีบ Q4/62 กบั Q4/61 กลุ่มไทยออยลม์รีายไดจ้ากการขายลดลง 3,887 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากราคาขายผลติภณัฑท์ีป่รบัลดลง และมกี าไร

ขัน้ต้นจากการผลติของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 2.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เหตุผลหลกัมาจากก าไรขัน้ต้นจากกลุ่มอะโรเม

ตกิสท์ี่ลดลงอย่างมนีัยส าคญัเน่ืองจากแรงกดดนัจากภาวะอุปทานล้นตลาดที่เกดิจากการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารอะโรเมตกิส์ในประเทศจนี  

ประกอบกบัคา่การกลัน่ที่ลดลงจากส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาที่ลดลง และ Crude Premium ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ อยา่งไรกต็ามเมื่อรวมผลก าไรจากสต๊อก

น ้ามนัซึ่งเป็นผลจากระดบัราคาน ้ ามนัที่เพิ่มขึ้นใน Q4/62 ท าให้มีก าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัเพิ่มขึ้น 6.0 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เมื่อรวมก าไรจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งสุทธิ ดงันัน้ ใน Q4/62 กลุ่มไทยออยล์ม ีEBITDA และก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 

7,509 ลา้นบาท และ 6,796 ลา้นบาท ตามล าดบัจาก Q4/61 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เทยีบกบัปี 2561 กลุ่มไทยออยลม์รีายไดจ้ากการขาย 362,179 ลา้นบาท ลดลง 26,863 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก

ปรมิาณการขายผลติภณัฑ์ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ และราคาขายผลติภณัฑ์เฉลี่ยปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ ทัง้น้ี จากส่วนต่างราคา

น ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัตวัลดลง อีกทัง้ส่วนต่างราคาสารอะโรเมติกส ์ทัง้สารพาราไซลีนและสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 รวมถงึส่วนต่างราคา

น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกบัน ้ามนัเตาที่ปรบัลดลงจากอุปทานล้นตลาด ท าใหก้ าไรขัน้ต้นจากการผลติของกลุ่มไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 

2.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 4.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ดี จากระดบัราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัเพิ่มขึ้นท าให้มกี าไรจากสต๊อก

น ้ามนั 1,581 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์มี EBITDA 13,833 ล้านบาท ลดลง 6,406 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ ารุงใหญ่ตาม

แผนทัง้สิน้ จ านวน 1,066 ล้านบาท และก าไรจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสี่ยงสุทธ ิ359 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์มกี าไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยนสุทธ ิ1,775 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,148 ล้านบาท จากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่า และมตี้นทุนทางการเงนิ 3,307 ล้านบาท ลดลง 635 ล้านบาท 

เน่ืองจากมกีารรบัรูต้้นทุนการกู้ยมืบางส่วนเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ ในขณะทีปี่ 2561 มตีน้ทุนทางการเงนิที่สงูจากการซือ้คนืหุน้กู้ นอกจากน้ี ใน

ปี 2562กลุ่มไทยออยล์มคี่าใช้จา่ยเพิม่ขึน้ 384 ล้านบาท จากการรบัรูป้ระมาณการหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

แรงงานฉบบัใหม่ที่ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิส าหรบัลูกจา้งที่ท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา

สดุทา้ย 400 วนั จากเดมิที ่300 วนั ดงันัน้ในปี 2562 กลุ่มไทยออยลม์กี าไรสทุธ ิ6,277 ลา้นบาท ลดลง 3,872 ลา้นบาท 

ในเดอืนตุลาคม 2562 บรษิทั ไทยออยล ์ศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั (TTC) ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธอิาย ุ30 

ปี ใหก้บันกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จ านวนรวม 565 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อพฒันาโครงการลงทุน รวมถงึใช้ในกจิการทัว่ไป และเพื่อรองรบัการ

เจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มในอนาคต  
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2. ข้อมูลสรปุผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธรุกิจ 

ตาราง 2: ผลการด าเนินงานแยกตามกลุม่ธรุกจิ                      หน่วย: ลา้นบาท 

รำยได้จำกกำรขำย Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 
งบกำรเงินรวม(1) 96,263 82,329 13,934  100,150 (3,887)  362,179 389,042 (26,863) 
   โรงกลัน่น ้ามนั(1) 100,586 85,185 15,401  102,584 (1,998)  375,401 404,829 (29,428) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB(2) 13,867 10,384 3,483  17,290 (3,423)  52,198 66,701 (14,503) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 4,424 4,288 136  5,941 (1,517)  18,243 20,959 (2,716) 
   ผลติไฟฟ้า(3) 2,979 2,851 128  3,091 (112)  11,770 11,734 36 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย(4) 2,160 2,508 (348)  2,617 (457)  9,102 9,992 (890) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล(5) 166 168 (2)  151 15  660 621 39 
   ผลติเอทานอล(6) 378 356 22  371 7  1,473 1,477 (4) 
   อื่นๆ(7) 1,427 946 481  855 572  4,295 1,925 2,370 

           

EBITDA Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 
งบกำรเงินรวม 3,927 945 2,982  (3,582) 7,509  13,833 20,239 (6,406) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 1,505 (307) 1,812  (6,008) 7,513  5,902 10,050 (4,148) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 954 331 623  1,545 (591)  3,464 5,486 (2,022) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 653 258 395  209 444  1,443 1,447 (4) 
   ผลติไฟฟ้า 632 559 73  628 4  2,404 2,653 (249) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 110 83 27  58 52  430 437 (7) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 7 15 (8)  (6) 13  68 78 (10) 
   ผลติเอทานอล 35 48 (13)  28 7  160 143 17 
   อื่นๆ 96 25 71  2 94  193 40 153 
           

ก ำไร / (ขำดทุน) สทุธิ Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 
งบกำรเงินรวม(8) 1,984 (683) 2,667  (4,812) 6,796  6,277 10,149 (3,872) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 742 (1,108) 1,850  (6,087) 6,829  2,161 3,983 (1,822) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 277 (181) 458  747 (470)  911 2,530 (1,619) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 502 187 315  145 357  1,067 1,079 (12) 
   ผลติไฟฟ้า(9) 516 467 49  417 99  2,036 2,183 (147) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 45 (60) 105  (14) 59  25 123 (98) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล (125) (19) (106)  (65) (60)  (216) (44) (172) 

   ผลติเอทานอล (7) (2) (5)  7 (14)  (10) 4 (14) 
   อื่นๆ(10) 115 40 75  37 78  263 110 153 
หมายเหตุ (1) ปรบัปรงุตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบจากการจดัประเภทรายการใหม ่
 (2) บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในบรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิผลติสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 

 (3) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 73.99 และบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
 (4) บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จ ากดั TOP Solvent (Vietnam) LLC และ PT Tirta Surya Raya  
 (5) บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั Thaioil Marine International Pte. Ltd. บรษิทั ท๊อป มารไีทม ์เซอรว์สิ จ ากดั TOP-NTL Pte. Ltd. TOP-NTL Shipping Trust บรษิทั ทอ็ป 

นอตคิอล สตาร ์จ ากดั TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. และ บรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชพิ แมนเนจเมนท ์จ ากดั  
 (6) บรษิทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทรพัย์ทพิย์ จ ากดั และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั  
 (7) บรษิัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย ีเซอร์วสิ จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล และบรษิัท ไทยออยล์ ศูนย์บรหิารเงนิ จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ซึง่

ประกอบธุรกจิศนูย์กลางธุรกจิระหวา่งประเทศ (IBC) และศนูย์บรหิารเงนิ (TC) ส าหรบับรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ 
 (8) รวมเงนิปันผลรบัจากบรษิทั ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั ในปี 2562 จ านวน 160 ลา้นบาท และปี 2561 จ านวน 154 ลา้นบาท 
 (9) รวมสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ของกลุม่ไทยออยล์ 
 (10) รวมก าไร / (ขาดทนุ) จากบรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ีเซอรว์สิ จ ากดั และบรษิทั ไทยออยล ์ศนูย์บรหิารเงนิ จ ากดั และรวมสว่นแบ่งก าไร/ (ขาดทนุ) จากการลงทุนในบรษิทั บรษิทั พทีที ีดจิติอล 

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

หน่วย: US$/bbl Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

น ้ามนัดบิดไูบ (Dubai) 62.1 61.1 1.0  67.4 (5.3)  63.5 69.4 (5.9) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 75.0 72.8 2.2  72.1 2.9  72.5 79.9 (7.4) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 76.0 76.9 (0.9)  83.1 (7.1)  77.2 84.8 (7.6) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 76.4 76.5 (0.1)  82.2 (5.8)  77.2 84.1 (6.9) 

น ้ามนัเตา (HSFO) 43.4 62.1 (18.7)  68.8 (25.4)  58.6 66.8 (8.2) 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดิบดไูบ Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 12.9 11.7 1.2  4.7 8.3  9.0 10.5 (1.5) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 13.9 15.7 (1.8)  15.6 (1.7)  13.7 15.4 (1.7) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 14.3 15.3 (1.0)  14.8 (0.5)  13.7 14.6 (0.9) 

น ้ามนัเตา (HSFO) (18.7) 0.9 (19.6)  1.4 (20.1)  (4.9) (2.6) (2.3) 

หมายเหตุ  ราคาปิดของน ้ามนัดบิดูไบ ณ สิน้ Q4/62 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนธนัวาคม 2562 เท่ากบั 64.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล, ณ สิ้น Q3/62  คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนกนัยายน 2562 

เท่ากบั 61.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ ณ สิน้ Q4/61 คดิจากราคาเฉลีย่เดอืนธนัวาคม 2561 เท่ากบั 57.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

กราฟ 1: ราคาของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู 

ราคาน ้ามนัดบิดูไบในช่วง Q4/62 ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกบั Q3/62 

หลังกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรมีมติปรับลดก าลังการผลิต

เพิ่มเติมอีก 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวนัในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 

ส่งผลให้ปรมิาณการผลิตรวมจะปรบัลดลง 1.7 ล้านบารเ์รลต่อวนั น า

โดยซาอุดิอาระเบีย นอกจากน้ี ราคาน ้ามนัดิบยงัได้รบัแรงหนุนจาก

เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัว หลงัสหรฐัฯ และจีนสามารถบรรลุ

ข้อตกลงการค้าในระยะที่ 1 โดยได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าเมื่อ

วนัที่ 15 มกราคม 2563 ส่งผลให้สหรฐัฯ ยกเลิกการขึ้นภาษีสินค้า

น าเข้าจากจนีมูลค่าราว 1.6 แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งเดมิจะมผีลใน

วนัที่ 15 ธนัวาคม 2562 และมีการปรบัลดอตัราภาษีที่เรยีกเก็บจาก

สนิคา้น าเขา้จากจนีมูลค่าราว 2.5 แสนลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ลงครึง่หน่ึงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 7.5 ขณะที่จนีจะมกีารเพิม่การน าเขา้สนิคา้จากสหรฐัฯ อยา่งไร

กต็าม ราคาน ้ามนัดบิยงัไดร้บัแรงกดดนัจากก าลงัการผลติน ้ามนัดบิของสหรฐัฯ ที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้นต่อเน่ืองมาแตะระดบัสูงสุดในรอบประวตัิ การณ์ที่

ราว 12.97 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในเดอืนธนัวาคม 2562 ในขณะทีร่าคาปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q4/61 หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัที่

ชะลอตวัลงตามเศรษฐกจิโลกทีเ่ตบิโตในอตัราต ่าทีส่ดุในรอบ 10 ปีจากผลกระทบของสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ และจนี 

ในปี 2562 ราคาน ้ามนัดิบปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เน่ืองจากความต้องการใช้น ้ ามนัโลกชะลอตวัจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา จาก

ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีน ขณะที่อุปทานในตลาดปรบัตัวสูงขึ้น หลงัสหรฐัฯ เพิ่มปริมาณการผลิตและการส่งออก

น ้ามนัดบิอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q4/62 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทียบกบั Q3/62 และ Q4/61 โดยได้รบัแรงหนุนจากอุปทานน ้ามนั

เบนซนิในภูมภิาคที่ตึงตวัจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนและฉุกเฉินของหน่วยผลติน ้ามนัเบนซนิในภูมภิาคเอเชยี รวมถงึปรมิาณการน าเขา้น ้ามนั

เบนซินจากอนิโดนีเซียที่อยู่ในระดบัสูงต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ตลาดน ้ามนัเบนซินยงัคงไดร้บัแรงกดดนับางส่วนจากปรมิาณการส่งออกจากจนีที่

ปรบัตวัสูงขึ้น ส าหรบัปี 2562 ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซินกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เน่ืองจากก าลงัการผลติที่

ปรบัตวัสูงขึน้จากโรงกลัน่น ้ามนัเปิดด าเนินการผลติใหม่ ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดและน ้ามนัดเีซลกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน 

Q4/62 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q3/62 และ Q4/61 รวมทัง้ในปี 2562 ที่ส่วนต่างราคาปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เน่ืองจากได้รบัแรง
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กดดนัจากอุปทานในภูมภิาคที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากจนีและบรูไน หลงัมกีารเปิดด าเนินการของโรงกลัน่ใหม่ขนาดใหญ่ที่มกี าลงัการผลติรวมทัง้สิ้น

ประมาณ 0.56 ล้านบารเ์รลต่อวนั ประกอบกบัความต้องการใช้น ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดเตบิโตในอตัราที่ชะลอตวัลงตามสภาวะ

เศรษฐกจิโลกที่ซบเซาลงจากผลกระทบของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัราคาน ้ามนัดบิดไูบใน Q4/62 

ปรบัลดลงมากเมื่อเทียบกบั Q3/62 และ Q4/61 ขณะที่ในปี 2562 ส่วนต่างราคาปรบัลดลงจากปี 2561 เช่นกนั หลงัความต้องการใช้น ้ ามนัปรบั

ลดลงก่อนที่จะมกีารบงัคบัใช้มาตรการป้องกนัมลพษิทางเรอืขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในปี 2563 ซึ่งก าหนดใหน้ ้ามนัเชื้อเพลงิที่

เตมิเรอืตอ้งมกี ามะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 

ตาราง 4: ผลการด าเนินงานของธรุกจิการกลัน่น ้ามนั 

 
Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

อตัราการใชก้ าลงัการกลัน่(1) (%) 113% 97% 16%  115% (2%)  107% 113% (6%) 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ (kbd) 311  267  44  317  (6)  295  310  (15) 
ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 
     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 

         
2.7  
3.4 

         
4.1  
2.3 

 
(1.4) 
1.1 

 
         

3.9 
(3.6)  

 
(1.2) 
7.0 

 
        

3.1 
3.6  

        
4.7  
4.4 

 
(1.6) 
(0.8) 

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

ใน Q4/62 โรงกลัน่ไทยออยล์มอีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ 113% เพิม่ขึ้น 16% จาก Q3/62 เน่ืองจากโรงกลัน่

ไทยออยล์สามารถกลบัมาด าเนินการผลติไดเ้ตม็ก าลงั หลงัการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของหน่วยกลัน่น ้า

มนัดบิหน่วยที่ 3 (Crude Distillation Unit - 3: CDU-3) และหน่วยการผลติอื่นที่เกี่ยวขอ้งแล้วเสรจ็ นอกจากน้ี 

โรงกลัน่ไทยออยล์มีปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์โดยรวมเพิม่ขึ้น 19% โดยแบ่งเป็นสดัส่วนการขายผลติภณัฑ์

ภายในประเทศ 89% Indochina 9% และส่งออก 2% โรงกลัน่ไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 100,586 ล้าน

บาท เพิม่ขึ้น 15,401 ล้านบาท โดยมกี าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 2.7 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 1.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลจากไตรมาสที่ผ่านมา สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคา

น ้ามนัเตาซึ่งไดร้บัแรงกดดนัจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัเตาทีป่รบัลดลงก่อนที่จะมกีารบงัคบัใชม้าตรการป้องกนั

มลพษิทางเรอืขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัดบิที่เพิม่ขึน้จากไตรมาส

ก่อนหน้า สง่ผลใหโ้รงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 0.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 619 ล้านบาท 

เทียบกบัขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 1,373 ล้านบาทใน Q3/62 ทัง้น้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มีการกลบัรายการมูลค่า

สินค้าคงเหลือน ้ ามันดิบและน ้ ามนัส าเร็จรูป  315 ล้านบาท เทียบกับรายการปรบัลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

น ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 352 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน เมื่อรวมกบัผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความ

เสีย่งสทุธ ิ60 ล้านบาท ท าใหโ้รงกลัน่ไทยออยล์ม ีEBITDA 1,505 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุน EBITDA 307 

ล้านบาทใน Q3/62 อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ217 ล้านบาท (โดยเป็น

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศจ านวน 383 ลา้นบาท) ลดลง 

154 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ โรงกลัน่ไทย

ออยลม์กี าไรสทุธ ิ742 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ1,108 ลา้นบาทใน Q3/62 

เมื่อเทียบกบั Q4/61 โรงกลัน่ไทยออยล์มีอตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ลดลงเล็กน้อย และมีรายได้จากการขาย

ลดลง 1,998 ล้านบาทจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัลดลง ในขณะที่ปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์โดยรวมเพิม่ขึ้น 

6% จากการน าเขา้ผลติภณัฑ์บางชนิดเพื่อมาจ าหน่ายในช่วงหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ อกีทัง้มีก าไรขัน้ต้นจากการ

กลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 1.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคา

น ้ามนัเตาซึ่งมอีุปสงค์ที่ปรบัลดลงก่อนที่จะมกีารบงัคบัใช้มาตรการป้องกนัมลพษิทางเรอืขององค์การทาง

ทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ประกอบกบั Crude Premium ที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทย

ใน Q4/62 โรงกลัน่ไทยออยล ์

กลบัมาด าเนินการผลติไดเ้ตม็

ก าลงั หลงัการหยุดซ่อมบ ารงุ

ใหญ่ โดยโรงกลัน่มกี าไร

ขัน้ตน้จากการกลัน่ไมร่วม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั

ลดลงจากสว่นต่างราคาน ้ ามนั

เตาทีป่รบัตวัลดลงอยา่งมาก 

แต่จากก าไรจากสต๊อกน ้ ามนั 

ท าใหโ้รงกลัน่ไทยออยลม์ผีล

การด าเนินงานทีด่ขีึ้นจากไตร

มาสก่อน 

ส าหรบัปี 2562 โรงกลัน่ไทย

ออยลม์กี าไรขัน้ตน้จากการ

กลัน่ไมร่วมผลกระทบจาก 

สต๊อกน ้ามนัลดลง

คอ่นขา้งมาก แมว้า่จะมกี าไร

จากสต๊อกน ้ามนั ประกอบกบั

มคีา่ใชจ้า่ยในการซ่อมบ ารงุ

ใหญ่ตามแผน สง่ผลใหม้ ี

EBITDA และก าไรสทุธลิดลง

จากปี 2561 
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ออยลม์กี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 619 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 7,211 ลา้นบาทใน Q4/61 อกี

ทัง้โรงกลัน่ไทยออยล์มกีารกลบัรายการมูลค่าสนิคา้คงเหลือน ้ามนัดบิและน ้ามนัส า เรจ็รูป 315 ล้านบาท เทยีบ

กบัรายการปรบัลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน ้ ามนัดิบและน ้ ามันส าเร็จรูป 217 ล้านบาทใน Q4/61 เมื่อรวมผล

ขาดทุนจากอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงสุทธิที่ขาดทุนลดลง 353 ล้านบาท ส่งผลให้โรงกลัน่ไทยออยล์ม ี

EBITDA 1,505 ล้านบาท เท ียบกบัผลขาดทุน EBITDA 6,008 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทาง

การเงนิและคา่ใช้จา่ยภาษเีงนิได ้ส่งผลใหโ้รงกลัน่ไทยออยลม์กี าไรสุทธ ิ742 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ

6,087 ลา้นบาทใน Q4/61 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เทียบกับปี 2561 โรงกลัน่ไทยออยล์มีอัตราการใช้ก าลงัการกลัน่ 107% 

ในขณะที่มีปริมาณจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวมใกล้เคียงกบัปีก่อน โดยแบ่งเป็นสดัส่วนการขายผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ 88% Indochina 9% และส่งออก 3% โรงกลัน่ไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 375,401 ล้าน

บาท ลดลง 29,428 ล้านบาทตามราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัลดลง ทัง้น้ีโรงกลัน่มีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 3.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลงถึง 1.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล สาเหตุ

หลกัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 

0.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 1,581 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 1,315 ล้านบาทในปี 

2561 นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มกีารกลบัรายการมูลค่าสนิค้าคงเหลือน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป  659 

ล้านบาท เทียบกบัรายการปรบัลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือน ้ ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 449 ล้านบาทในปีก่อน 

ประกอบกบัมผีลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งสุทธิลดลง 26 ล้านบาท มาอยู่ที่ 211 ลา้นบาท เมื่อ

หักค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน ส่งผลให้มี EBITDA 5,902 ล้านบาท ลดลง 4,148 ล้านบาท 

นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ1,847 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 1,417 ล้านบาท ซึ่ง

สว่นใหญ่มาจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กดิขึน้จรงิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศ 

ประกอบกบัมตี้นทุนทางการเงนิลดลง 634 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการรบัรูต้้นทุนการกู้ยมืบางส่วนเป็นราคา

ทุนของสนิทรพัย์ และในปี 2561 มตี้นทุนทางการเงนิที่สูงจากการซื้อคนืหุ้นกู้ นอกจากน้ีในปี 2562 โรงกลัน่

ไทยออยล์มคี่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ 305 ล้านบาทจากการรบัรูป้ระมาณการหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม ่เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา และคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้โรงกลัน่ไทยออยลร์บัรู้

ก าไรสุทธอิยู่ที่ 2,161 ล้านบาท ลดลง 1,822 ล้านบาท (หากรวมเงนิปันผลรบัในปี 2562 โรงกลัน่ไทยออยล์มี

ก าไรสทุธอิยูท่ี ่4,655 ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
  
 

                      8 
  

2.2 สภำพตลำดสำรอะโรเมติกสแ์ละผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรอะโรเมติกส ์ 

ตาราง 5: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนตา่งราคาของธรุกจิอะโรเมตกิส ์
หน่วย: US$/Ton Q4/62 Q3/62 +/(-) 

 
Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

พาราไซลนี (PX)(1) 801 813 (12)  1,141 (340)  901 1,067 (166) 

เบนซนี (BZ)(2) 671 679 (8)  694 (23)  641 821 (180) 

โทลอูนี (TL)(2) 659 657 2  686 (27)  644 736 (92) 

ส่วนต่ำงรำคำ ULG95 Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

พาราไซลนี (PX) 163 194 (31)  528 (365)  285 388 (103) 

เบนซนี (BZ) 33 60 (27)  81 (48)  25 141 (116) 

โทลอูนี (TL) 21 38 (17)  73 (52)  28 57 (29) 

หมายเหตุ (1) ราคาสารพาราไซลนีอา้งองิราคา CFR Taiwan 

             (2) ราคาสารเบนซนีและสารโทลอูนีอา้งองิราคา FOB Korea 
 

กราฟ 2: ราคาผลติภณัฑส์ารอะโรเมตกิสแ์ละน ้ามนัเบนซนิ 95 

ราคาสารพาราไซลีนและส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกับ

น ้ ามนัเบนซิน 95 ใน Q4/62 ปรบัลดลงเมื่อเทียบกบั Q3/62 

และ Q4/61 จากแรงกดดนัจากอุปทานล้นตลาดที่เกดิจากการ

เปิดด าเนินการของโรงผลติสารอะโรเมตกิสใ์นประเทศจนี ซึ่งมี

ก าลงัการผลิตรวม 4.5 ล้านตันต่อปี ประกอบกับอุปสงค์ใน

ภูมิภาคที่ยงัทรงตวัจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัซึ่งเป็น

ผลมาจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรฐัฯและจนี ที่ยงัคง

ยืดเยื้อ ประกอบกับราคาน ้ ามันเบนซิน 95 ที่ปรบัเพิ่มขึ้น 

อย่างไรกต็าม อุปสงค์ของสารพาราไซลนียงัคงไดร้บัแรงหนุน

จากความต้องการใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์เพื่อผลิตเป็นเสื้อผ้า

ในช่วงฤดหูนาว 

ส าหรบัปี 2562 ราคาสารพาราไซลนีและสว่นต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 อ่อนตวัลงจากปี 2561 ตามราคาน ้ามนัดบิทีป่รบัตวัลดลง 

และอุปสงค์โดยภาพรวมที่ไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตวั รวมถงึอุปทานที่เพิม่เขา้มาใหม่จากการเปิดด าเนินการของโรงผลิต

สารพาราไซลนีในประเทศจนีซึง่มกี าลงัการผลติรวมอยูท่ี ่11.4 ลา้นตนั ในปี 2562 

ราคาสารเบนซีนและส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ใน Q4/62 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q3/62 และ Q4/61 เน่ืองจากอุปทาน

โดยรวมในภูมภิาคยงัคงลน้ตลาด และมากกว่าอุปสงค์ส าหรบัผลติเป็นผลติภณัฑป์ลายน ้าและของขวญัในเทศกาลครสิต์มาสและปีใหม่ ประกอบกบั

ราคาน ้ามนัเบนซนิที่ปรบัตวัสูงขึน้ อยา่งไรกต็าม ปรมิาณสารเบนซนีคงคลงัในประเทศจนีไดป้รบัตวัลดลงมาจาก Q3/62 ช่วยพยุงใหต้ลาดสารเบน

ซนีไมป่รบัตวัลดลงไปมากกวา่น้ี 

ในปี 2562 ราคาสารเบนซนีและส่วนต่างราคาสารเบนซนีกบัน ้ามนัเบนซนี 95 ปรบัลดลงจากปี 2562 โดยไดร้บัผลกระทบจากราคาน ้ามนัดบิที่อ่อน

ตวัลง และอุปสงคข์องผลติภณัฑป์ลายน ้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติพลาสตกิรวมถงึสารสไตรนีมอนอเมอรช์ะลอตวัลงจากสภาพเศรษฐกจิโลกทีซ่บเซา 

ประกอบกบัอุปทานใหมท่ีเ่พิม่ขึน้รวมกนักวา่ 3.7 ลา้นตนั ไดส้ง่ผลกดดนัตลาดสารเบนซนี 

ราคาสารโทลูอนี ใน Q4/62 ยงัทรงตวัเมื่อเทยีบกบั Q3/62 เน่ืองจากอุปสงคใ์นการน าสารโทลูอนีไปผลติเป็นสารพาราไซลนีลดลง หลงัอุปทานของ

สารพาราไซลนียงัคงล้นตลาด อย่างไรกต็าม อุปสงค์ของสารโทลูอนีเพื่อน าไปเป็นสารเพิม่ออกเทนในน ้ามนัเบนซนิช่วยพยงุตลาดสารโทลูอนีไม่ให้

ปรบัตวัลดลง โดยสว่นต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ไดร้บัปัจจยักดดนัจากราคาน ้ามนัเบนซนิ 95 ทีป่รบัตวัสงูขึน้  
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ในปี 2562 ราคาสารโทลูอนีและสว่นต่างราคาสารโทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัตวัลดลงจากปี 2561 เน่ืองจากแรงกดดนัของราคาน ้ามนัดบิดูไบ

ที่ปรบัลดลงและความต้องการใช้สารโทลูอีนเพื่อน าไปผลติเป็นสารพาราไซลนีและเบนซีนลดลง เน่ืองจากไม่คุ้มค่าในการด าเนินการผลิตของโรง

ผลติสารอะโรเมตกิสบ์างแหง่ในเอเชยีและสหรฐัฯ 

ตาราง 6: ผลการด าเนินงาน TPX 

 
Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

อตัราการผลติสารอะโรเมตกิส์(1) (%) 73% 54% 19%  94% (21%)  70% 89% (19%) 

ปรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์(พนัตนั) 153 113 40  198 (45)  590 745 (155) 

Product-to-feed Margin(2) (US$/Ton) 52 42 10  151 (99)  81 121 (40) 

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 Q4/62 เทยีบกบั Q3/62 TPX มอีตัราการผลติสารอะโรเมตกิส ์73% เพิม่ขึน้ 19% เน่ืองจากสามารถกลบัมา

ด าเนินการผลติไดเ้ตม็ก าลงั หลงัเสรจ็สิน้การซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผนของหน่วยผลติสารอะโรเมตกิส ์(Aromatic 

Complex) ตัง้แต่เดอืนกรกฏาคม 2562 ส่งผลใหม้รีายไดจ้ากการขาย 9,803 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3,390 ล้านบาท 

และยงัม ี Product-to-feed Margin 52 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั เพิม่ขึน้ 10 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั สาเหตุหลกัจาก

ปรมิาณและสดัส่วนการขายผลติภณัฑ์อะโรเมติกส์ที่เพิม่ขึน้ แมส้่วนต่างราคาสารพาราไซลีน และสารเบนซีน

กบัน ้ามนัเบนซนิ 95 จะถูกกดดนัจากอุปทานล้นตลาด นอกจากน้ี TPX ยงัมกี าไรจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความ

เสีย่งสุทธ ิซึ่งส่วนใหญ่มาจากส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 จ านวน 347 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 

73 ลา้นบาทจาก Q3/62 และมคีา่ใช้จา่ยจากการซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผนลดลง จากปัจจยัดงักล่าวสง่ผลให ้TPX 

ม ีEBITDA 714 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 600 ล้านบาท เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จา่ยภาษเีงนิ

ไดแ้ลว้ ใน Q4/62 TPX มกี าไรสทุธ ิ266 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 440 ลา้นบาทจาก Q3/62 

เมื่อเทยีบ Q4/62 กบั Q4/61 TPX มรีายไดจ้ากการขายลดลง 2,649 ล้านบาท หรอื 21% เน่ืองจากปรมิาณการ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลดลง อีกทัง้ราคาและส่วนต่างราคาสารอะโรเมติกส์กบัน ้ามนัเบนซิน 95 ยงัปรบัตวัลดลง

ตามราคาน ้ามนัดิบและอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรายใหม่ ประกอบกบัอุปสงค์ของสารเบนซีนที่ลดลงจาก

ผลกระทบของสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ และจนีที่ยดืเยือ้ ท าให้ Product-to-feed Margin ลดลง 99 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อตนั ทัง้น้ีใน Q4/62 มกี าไรจากอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่งสุทธิ จ านวน 347 ล้านบาท เทียบกบั

ขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งสทุธจิ านวน 418 ลา้นบาท ดงันัน้ ใน Q4/62 TPX จงึม ีEBITDA และ

ก าไรสทุธลิดลง 699 ลา้นบาท และ 587 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เทยีบกบัปี 2561 TPX มอีตัราการผลติสารอะโรเมตกิส ์70% ลดลง 19% จาก

ปีก่อน จากการหยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ตามแผนในช่วงกลางเดอืนมถิุนายนจนถงึปลายเดอืนกรกฎาคม 2562 ส่งผล

ให้มีรายได้จากการขาย 35,598 ล้านบาท ลดลง 13,145 ล้านบาท สาเหตุหลักจากปริมาณการจ าหน่าย

ผลติภณัฑล์ดลง และราคาขายผลติภณัฑท์ี่ปรบัลดลง โดยม ีProduct-to-feed Margin 81 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั 

ลดลง 40 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั สาเหตุหลกัจากราคาและส่วนต่างราคาสารอะโรเมติกส์กบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ที่

ปรบัลดลงจากแรงกดดนัของอุปทานที่เพิม่ขึ้นของโรงพาราไซลีนแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม TPX มผีลก าไรจาก

อนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งสทุธ ิ566 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัผลขาดทุนจากอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง

สุทธิ 546 ล้านบาท ในปี 2561 เมื่อหกัค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน ส่งผลให้ TPX มี EBITDA 

2,692 ล้านบาท ลดลง 2,085 ล้านบาท อีกทัง้มขีาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ2 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบั

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ93 ล้านบาทใน 2561 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้

แลว้ TPX มกี าไรสทุธ ิ1,009 ลา้นบาท ลดลง 1,655 ลา้นบาท จากปี 2561 

ใน Q4/62 TPX กลบัมา

ด าเนินการผลติไดเ้ตม็ก าลงั 

หลงัหยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ 

สง่ผลใหม้ ีProduct-to-feed 

Margin และผลการ

ด าเนินงานดขีึ้น จากปรมิาณ

และสดัส่วนการขาย

ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส์

เพิม่ขึ้น แมส้ว่นต่างราคา

สารอะโรเมตกิสจ์ะอ่อนตวัลง 

ส าหรบัปี 2562 เทยีบกบัปี 

2561 TPX มอีตัราการผลติ

สารอะโรเมตกิสล์ดลงจาก

การซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน 

และมสีว่นต่างราคาสารอะโร

เมตกิสก์บัน ้ ามนัเบนซนิ 95 

ปรบัลดลงจากอุปทานที ่

เพิม่ขึ้น ท าใหม้ ีProduct-to-

feed Margin และก าไรสทุธิ

ลดลง  
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ใน Q4/62 กลุ่มธุรกจิผลติสารอะโรเมติกส์ (รวมสดัส่วนการถอืหุน้ใน LABIX รอ้ยละ 75)  มรีายไดจ้ากการขาย

รวม 13,867 ล้านบาท EBITDA 954 ลา้นบาท และก าไรสุทธริวม 277 ล้านบาท ส าหรบัปี 2562 กลุ่มธรุกจิผลติ

สารอะโรเมตกิส์มรีายไดจ้ากการขายรวม 52,198 ล้านบาท EBITDA 3,464 ล้านบาท ก าไรสุทธริวม 911 ล้าน

บาท  

 

2.3 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรตัง้ต้นส ำหรบัผลิตภณัฑส์ำรท ำควำมสะอำด 

ตาราง 7: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑส์ารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
หน่วย: US$/Ton Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

Linear Alkylbenzene (LAB)(1)    1,274     1,281  (7)        1,310  (36)   1,255   1,317  (62) 
หมายเหตุ (1) ราคา LAB อา้งองิราคา ICIS  

กราฟ 3: ราคาสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
ราคาสาร LAB ใน Q4/62 เทียบกบั Q3/62 ปรบัตวัลดลงตามราคา

สารตัง้ต้น ประกอบกับการซื้อขายสาร LAB ค่อนข้างเบาบาง

ในช่วงปลายปี เน่ืองจากผูซ้ื้อต้องการคงปรมิาณสนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่

ในระดบัต ่า อย่างไรก็ตาม ราคาสาร LAB ยงัคงได้รบัแรงหนุนจาก

อุปทานบางส่วนในภูมภิาคที่ขาดหายไปจากการปิดซ่อมบ ารุงของ

โรงผลิตสาร LAB ในประเทศอินเดยี ประเทศซาอุดอิาระเบีย และ

ประเทศเกาหลใีต้ ในขณะที่ราคาสาร LAB ใน Q4/62 ปรบัตวัลดลง

เมื่อเทียบกบั Q4/61 ตามราคาสารตัง้ต้นที่อยู่ในระดบัต ่ากว่าปีที่

แล้ว นอกจากน้ี ภาพรวมราคาสาร LAB ในปี 2562 อยู่ในระดบัต ่า

กว่าปี 2561 ตามราคาน ้ ามันดิบที่ปรบัตัวลดลง อย่างไรก็ตาม 

ราคาสาร LAB ในช่วงปี 2562 ไม่ได้ปรบัตวัลดลงมากนัก เน่ืองจากโรงผลิตสาร LAB ในประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งมกี าลงัการผลติ 90,000 ตนัต่อปี ได้ปิด

ด าเนินการถาวรตัง้แต่ปลายเดอืนพฤษภาคม 2562  

  ตาราง 8: ปรมิาณการผลติสาร LAB  

 
Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

อตัราการผลติสาร LAB (1)  (%) 111% 113% (2%)  106% 5  113% 104% 9% 

ปรมิาณผลติ LAB (พนัตนั)        34         34           -     32 2  135  124  11 

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

ใน Q4/62 บริษทั ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) มีรายได้จากการขาย 4,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาทจาก 

Q3/62 ตามปรมิาณขายสาร LAB ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 แม้ว่าราคาขายสาร LAB จะปรบัตวัลดลงตาม

ราคาสารตัง้ต้น อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ต้นที่สูงขึ้นจากอุปทานที่ตึงตวั ส่งผลให้ LABIX ม ีEBITDA 241 

ล้านบาท เพิม่ขึ้น 24 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิ LABIX มกี าไรสุทธ ิ15 ล้านบาท 

เมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ8 ลา้นบาทใน Q3/62 

เมื่อเทยีบกบั Q4/61 LABIX มรีายไดจ้ากการขายลดลง 833 ล้านบาท ตามราคาขายสาร LAB ที่ปรบัลดลงตาม

ราคาสารตัง้ต้น แม้ว่าปริมาณขายสาร LAB จะปรบัตวัเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม อตัราก าไร

ขัน้ต้นที่สูงขึ้นจากอุปทานที่ตึงตวัและรายได้อื่นที่เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ LABIX ม ีEBITDA เพิม่ขึ้น 109 ล้านบาท 

เมื่อรวมก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ7 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 5 ลา้นบาท และ

ใน Q4/62 LABIX มผีลการ

ด าเนินงานดขีึ้นจากไตรมาส

ก่อน จากอตัราก าไรขัน้ต้นที ่

เพิม่ขึ้น 

1,000

1,200

1,400

LAB Price
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั

Q1/61   Q2       Q3      Q4     Q1/62   Q2      Q3 Q4
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เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั

หกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิแล้ว ใน Q4/62 LABIX มีก าไรสุทธ ิ15 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุน

สทุธ ิ141 ลา้นบาท Q4/61 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เทยีบกบัปี 2561 LABIX มอีตัราการผลติสาร LAB 113% เพิม่ขึน้ 9% และมี

ปรมิาณการขายสาร LAB เพิม่ขึ้น แต่จากระดบัราคาสาร LAB ที่ปรบัตวัลดลงตามราคาสารตัง้ต้น ส่งผลให้มี

รายได้จากการขาย 17,473 ล้านบาท ลดลง 1,643 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึ้น 

ประกอบกบัรายไดอ้ื่นทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให ้LABIX ม ีEBITDA 772 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 63 ล้านบาท  เมื่อรวมก าไร

จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 24 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 42 ล้านบาท และหกัค่าเสื่อมราคาและต้นทุน

ทางการเงนิ LABIX มผีลขาดทุนสทุธ ิ131 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ178 ลา้นบาทในปี 2561 

 

2.4 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตน ้ำมนัหล่อลื่นพืน้ฐำน  

ตาราง 9: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนต่างราคาของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 

หน่วย: US$/Ton Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

500SN(1) 659 677 (18)  812 (153)  693 871 (178) 

Bitumen(2) 373 395 (22)  417 (44)  386 378 8 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

500SN 384 283 101  376 8  321 447 (126) 

Bitumen 97 1 96  (19) 116  14 (46) 60 
หมายเหตุ  (1) ราคา 500SN อา้งองิราคา Ex-tank Singapore 

  (2) ราคา Bitumen อา้งองิราคา FOB Singapore 

กราฟ 4: ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (500SN) ราคายางมะตอยและราคาน ้ามนัเตา 

ราคาน ้ ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN ใน Q4/62 ปรบัตัวลดลงเมื่อ

เทียบกับ Q3/62 และ Q4/61 เน่ืองจากอุปสงค์ปรบัลดลงต่อเน่ือง 

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากสงครามการค้า ระหว่าง

สหรัฐฯและจีน  ป ระกอบกับ มีอุ ปท าน เพิ่ ม ขึ้ น จาก โรงผลิต

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 2 แห่งใหม่ในประเทศจนี ซึ่งมกี าลงัการ

ผลติ 1 แสนตนัต่อปี นอกจากน้ีอุปสงค์ยงัถูกกดดนัในช่วงฤดูหนาว

ซึง่นิยมใช้น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานทีม่คีวามหนืดต ่ามากกว่า อย่างไรกด็ ี

ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN กบัน ้ามนัเตา ใน Q4/62 

ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q3/62 และ Q4/61 เน่ืองจากไดร้บัปัจจยั

สนับสนุนจากการปรบัลดลงของราคาน ้ามนัเตา จากผลกระทบของ

การเตรยีมตวัก่อนที่จะมกีารบงัคบัใช้มาตรการป้องกนัมลพษิทางเรอืขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในปี 2563 ซึ่งเป็นมาตรการใน

การปรบัลดปรมิาณก ามะถนัในน ้ามนัเตมิเรอืเดนิสมทุรใหไ้มเ่กนิรอ้ยละ 0.5 สง่ผลกดดนัราคาน ้ามนัเตาชนิดก ามะถนัสงู 

เมื่อเทียบปี 2562 กับปี 2561 ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN และส่วนต่างราคาน ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN กบัน ้ามนัเตาปรบัตัวลดลง 

เน่ืองจากอุปสงคท์ีอ่่อนแอจากจากสภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัจากสงครามการคา้ นอกจากน้ียงัไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานทีเ่พิม่ขึน้จากโรงผลติ

น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 และกรุ๊ป 3 แหง่ใหม ่โดยเฉพาะในประเทศจนีและประเทศสงิคโ์ปร ์ซึง่มกี าลงัการผลติรวม 3.1 ลา้นตนัต่อปี 

ราคายางมะตอยใน Q4/62 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q3/62 และ Q4/61 แมส้ภาวะอากาศจะปรบัตวัดขีึน้หลงัฤดฝูนทีส่ิน้สดุลง แต่เน่ืองจากอุปสงค์

ที่อ่อนตวัจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั ส่งผลใหก้ารก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานภายในภูมภิาคเตบิโตไดอ้ย่างจ ากดั อย่างไรกด็ ีส่วนต่างราคา

ส าหรบัปี 2562 LABIX มี

ปรมิาณการขายสาร LAB 

และอตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึ้น  

นอกจากน้ียงัมรีายไดอ้ืน่

เพิม่ขึ้น สง่ผลใหม้ผีลขาดทุน

สทุธลิดลงจากปีก่อน 
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ยางมะตอยกบัน ้ามนัเตา ใน Q4/62 ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัเมื่อเทยีบกบั Q3/62 และ Q4/61 เน่ืองจากไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการปรบัลด

ตวัลงอยา่งรนุแรงของราคาน ้ามนัเตา  

ในปี 2562 เทียบกบัปี 2561 ราคายางมะตอยและส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัดขีึ้น จากอุปสงค์ในภูมิภาคที่ยงัเติบโตต่อเน่ือง 

เน่ืองจากยงัมีความต้องการใช้ในการท าถนนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ประกอบกบัได้รบัปัจจยั

สนบัสนุนจากการปรบัลดตวัลงของราคาน ้ามนัเตา  

ตาราง 10: ผลการด าเนินงาน TLB 

 
Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

อตัราการผลติ Base Oil (1) (%) 77% 81% (4%)  86% (9%)  83% 84% (1%) 

ปรมิาณผลติ Base Oil (พนัตนั) 52 54 (2)  58 (6)  222 225 (3) 

Product-to-feed Margin (2)  (US$/Ton) 119 83 36  73 46  89 84 5 

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

    (2) ค านวณก าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q4/62 เทียบกบั Q3/62 บรษิทั ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) มอีตัราการผลิต Base oil อยู่ที่ 77% 

ลดลง 4% แต่มรีายได้จากการขาย 4,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากปรมิาณจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์รวมเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะปรมิาณขายยางมะตอยและผลิตภณัฑ์พลอยได้ นอกจากน้ี ส่วนต่างราคา

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกบัน ้ามนัเตา และส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัเพิม่ขึ้น เน่ืองจากราคา

น ้ามนัเตาปรบัตัวลดลง ส่งผลให้มี Product-to-feed Margin 119 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิ่มขึ้น 36 เหรียญ

สหรฐัฯ ต่อตนั และม ีEBITDA 653 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 395 ลา้นบาท เมื่อหกัคา่เสื่อมราคาและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิ

ไดแ้ลว้ TLB มกี าไรสทุธ ิ502 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 315 ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบกบั Q4/61 TLB มีอตัราการผลิตลดลง 9% โดยมรีายได้จากการขายลดลง 1,517 ล้านบาท สาเหตุ

หลกัจากราคาผลิตภณัฑ์เฉลี่ยปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกบัน ้ามนัเตา 

และส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัเพิม่ขึน้ 8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และ 116 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

ตนัตามล าดบั จากราคาน ้ามนัเตาที่ลดลง ส่งผลให้ Product-to-feed Margin เพิม่ขึ้นถึง 46 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

ตนั ท าใหม้ ีEBITDA และ ก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 444 ลา้นบาท และ 357 ล้านบาท ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2562 เทียบกับปี 2561 TLB มีรายได้จากการขาย 18,243 ล้านบาท ลดลง 

2,716 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากทัง้ราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยและปรมิาณการขายรวมที่ลดลง อย่างไรก็ตาม 

TLB มี Product-to-feed Margin 89 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิ่มขึ้น 5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั สาเหตุหลกัจาก 

ส่วนต่างราคายางมะตอยกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัดขีึน้ จากอุปสงคใ์นภูมภิาคที่ยงัเตบิโต รวมถงึการปรบัลดตวัลง

ของราคาน ้ามนัเตา ส่งผลให้ในภาพรวม TLB ม ีEBITDA 1,443 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคาและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ลว้ ท าให ้TLB มกี าไรสทุธ ิ1,067 ลา้นบาท ลดลง 12 ลา้นบาท จากปีก่อน 

 

 

 

 

ใน Q4/62 TLB ม ีProduct-

to-feed Margin เพิม่ขึ้น 

สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคา

น ้ามนัหล่อลืน่พื้นฐานและ

ยางมะตอยกบัน ้ ามนัเตา

ปรบัตวัเพิม่ขึ้น เนือ่งจาก

ราคาน ้ ามนัเตาปรบัตวัลดลง

จากการเตรยีมตวัก่อนเขา้สู่

ขอ้บงัคบัใหมข่องการเดนิเรอื 

สง่ผลใหม้ ีEBITDA และก าไร

สทุธเิพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อน 

ในปี 2562 เทยีบกบัปี 2561 

TLB มผีลการด าเนินงาน

ลดลงเลก็น้อย เนือ่งจาก

รายไดท้ีล่ดลงตามปรมิาณ

การจ าหน่ายรวมลดลง 
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2.5 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตไฟฟ้ำ 

ตาราง 11: ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าจ าหน่ายของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า  

TP + TOP SPP (1) Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

ปรมิาณไฟฟ้าจ าหน่าย  (GWh) 634 617 17  632 2  2,491 2,544 (53) 

ปรมิาณไอน ้าจ าหน่าย (kton)  1,063 1,007 56  1,079 (16)  4,125 4,333 (208) 

หมายเหตุ (1) ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้า 100%  

ใน Q4/62 เมื่อเทียบกบั Q3/62 บรษิทั ไทยออยล์เพาเวอร ์จ ากดั (TP) มรีายได้จากการขาย 1,109 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 85 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าที่เพิม่ขึ้นจากการกลบัมาของลูกค้ากลุ่มไทยออยล์

หลงัหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ ส่งผลให้ TP มี EBITDA 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท ในขณะที่มตี้นทุนทาง

การเงนิเพิ่มขึ้น 106 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงนิเพื่อซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นใน บรษิทั โก

ลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TP มี

ก าไรสุทธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) 20 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน 

ส าหรบับริษทั ท็อป เอสพีพี จ ากดั (TOP SPP) มีรายได้จากการขาย 1,870 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท 

ตามปรมิาณจ าหน่ายไอน ้าที่เพิม่ขึน้จากการกลบัมาของลูกคา้ไทยออยล์หลงัหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ เช่นกนั ส่งผล

ให้ TOP SPP มี EBITDA 440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและ

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TOP SPP มกี าไรสุทธ ิ225 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์

ยงัรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC เฉพาะส่วนของกลุ่มบรษิทั 278 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 61 ล้านบาท 

จากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q4/62 กบั Q4/61 TP มีรายได้จากการขายลดลง 79 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากปริมาณจ าหน่าย

ไฟฟ้าและไอน ้าลดลง ส่งผลให้ TP ม ีEBITDA ลดลง 3 ล้านบาท ประกอบกบัต้นทุนทางการเงนิที่เพิม่ขึน้จาก

การกู้ยมืเงนิ ท าให้ TP มกี าไรสุทธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) ลดลง 91 ล้านบาทจาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบั TOP SPP มรีายได้จากการขายลดลง 33 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากราคา

ขายเฉลี่ยที่ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาตแิละค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าขึน้ อย่างไรกต็าม ต้นทุนหลกัลดลงตามราคา

ก๊าซธรรมชาติและราคาน ้ามนัเตา ส่งผลให้ TOP SPP ม ีEBITDA เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา 

ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว TOP SPP มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาทจากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เทียบกบัปี 2561 TP มีรายได้จากการขาย 4,391 ล้านบาท ลดลง 18 ล้าน

บาท จากปรมิาณจ าหน่ายที่ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ของลูกคา้กลุ่มไทยออยล์ ประกอบกบัต้นทุนก๊าซ

ธรรมชาตซิึง่เป็นตน้ทุนหลกัปรบัตวัสงูขึน้ สง่ผลให ้TP ม ีEBITDA 681 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาท เมื่อหกัค่า

เสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิที่เพิม่ขึน้และคา่ใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ลว้ TP มกี าไรสุทธ ิ(โดยไม่รวมสว่นแบ่งก าไร

จากการลงทุนใน GPSC) 253 ล้านบาท ลดลง 150 ล้านบาทจากปีก่อน ส าหรบั TOP SPP มรีายได้จากการ

ขาย 7,379 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 54 ล้านบาท จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิม่ขึน้ตามราคาก๊าซธรรมชาต ิอย่างไรกต็าม 

จากปรมิาณจ าหน่ายที่ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ของลูกค้าไทยออยล์และการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน

ของ TOP SPP ประกอบกบัต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลกัและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่เพิ่มขึ้น 

ส่งผลให ้TOP SPP ม ีEBITDA 1,723 ล้านบาท ลดลง 163 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดแ้ล้ว TOP SPP มกี าไรสุทธ ิ865 ล้านบาท ลดลง 204 ล้านบาทจากปีก่อน ทัง้น้ี กลุ่ม

ไทยออยล์ยงัรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC เฉพาะส่วนของกลุ่มบรษิทั 986 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 170 

ใน Q4/62 TP มรีายไดจ้าก

การขายเพิม่ขึ้นตามปรมิาณ

จ าหน่ายทีเ่พิม่ขึ้น ในขณะที ่

ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึ้น

จากการกูย้มืเงนิเพือ่ซื้อหุน้

เพิม่ทุนใน GPSC สง่ผลให ้

TP มผีลการด าเนินงานลดลง 

ส าหรบั TOP SPP มรีายได้

จากการขายเพิม่ขึ้นตาม

ปรมิาณจ าหน่ายไอน ้าที ่

เพิม่ขึ้นจากการกลบัมาของ

ลูกคา้ไทยออยล์หลงัหยดุ

ซ่อมบ ารงุใหญ่ในไตรมาส

ก่อน ท าให ้TOP SPP มกี าไร

สทุธเิพิม่ขึ้น  

ส าหรบัปี 2562 เทยีบกบัปี

2561 TP มรีายไดจ้ากการ

ขายลดลงตามปรมิาณ

จ าหน่ายทีล่ดลง ประกอบกบั

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาตแิละ

ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึ้น 

สง่ผลให ้TP มกี าไรสทุธิ

ลดลง ส าหรบั TOP SPP มี

รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึ้น

ตามราคาขายเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึ้น 

แต่จากปรมิาณจ าหน่ายที ่

ลดลง ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ

และคา่ใช้จา่ยในการซ่อม

บ ารงุทีเ่พิม่ขึ้น ท าให ้TOP 

SPP มกี าไรสทุธลิดลง 
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ลา้นบาทจากปี 2561 อย่างไรกต็ามในปี 2562 กลุ่มไทยออยล์รบัรูผ้ลก าไรจากธุรกจิผลติไฟฟ้า 2,036 ลา้นบาท 

ลดลง 147 ลา้นบาทจากปีก่อน 

 

2.6 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยสำรท ำละลำย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานของไทยออยล ์โซลเวน้ท ์

 
Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

อตัราการผลติสารท าละลาย(1) (%) 107% 130% (23%)  104% 3%  118% 112% 6% 

ปรมิาณผลติสารท าละลาย(1) (พนัตนั) 38 46 8  37 1  166 158 8 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลาย (พนัตนั) 86 109 (23)  86 -  371 340 31 

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

ใน Q4/62 เทยีบกบั Q3/62 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลติสาร

ท าละลายอยู่ที่ 107% ลดลง 23% สาเหตุหลกัมาจากบรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธ ิจ ากดั มกีารหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่เป็น

ระยะเวลา 20 วนั ส่งผลให้ปรมิาณผลติและจ าหน่ายสารท าละลายลดลง และท าให้กลุ่มธุรกิจมรีายได้จากการ

ขาย 2,160 ล้านบาท ลดลง 348 ล้านบาท ขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัดีขึ้นจากไตรมาสก่อน เน่ืองจาก

ทศิทางราคาน ้ามนัที่ปรบัตวัดขีึน้ในไตรมาสน้ี ส่งผลใหผู้้ซื้อกลบัเขา้มาซื้อสนิคา้เพิม่มากขึน้ ท าให้กลุ่มธุรกจิม ี

EBITDA 110 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27 ล้านบาท นอกจากน้ี ใน Q4/62 กลุ่มธุรกจิมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น

สุทธ ิ1 ล้านบาท ลดลงจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ79 ล้านบาทใน Q3/62 ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจ

ปรบัปรุงผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ที่เกีย่วขอ้งกบัการคนืเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย TOP Solvent (Vietnam) LLC จ านวน 82 ลา้นบาท ทัง้น้ี เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา 44 ลา้น

บาท ตน้ทุนทางการเงนิ 19 ลา้นบาท ค่าใช้จา่ยภาษเีงนิได ้5 ลา้นบาท และสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมแล้ว 

ท าใหใ้น Q4/62 กลุ่มธรุกจิไทยออยล ์โซลเวน้ท์มีก าไรสุทธ ิ45 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ60 ล้านบาท

ในไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q4/62 กบั Q4/61 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลิต

สารท าละลายเพิม่ขึ้น 3% อย่างไรกต็าม ราคาจ าหน่ายสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยไดป้รบัตวัลดลงตามราคา

น ้ามนัดบิ ท าให้กลุ่มธุรกิจมีรายได้จากการขายลดลง 457 ล้านบาท ขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัดขีึ้นจาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมอีุปสงคเ์พิม่ขึ้นตามทิศทางราคาน ้ามนัที่ปรบัตวัดขีึ้นในไตรมาส ส่งผลให้ม ี

EBITDA เพิม่ขึน้ 52 ล้านบาท อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกิจมผีลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธลิดลง 4 ล้านบาท

จาก Q4/61 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้และส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม

แล้ว ส่งผลให้ใน Q4/62 กลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มกี าไรสุทธ ิ45  ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ14 

ลา้นบาทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เทียบกบัปี 2561 กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซล

เว้นท์ มีอัตราการผลิตสารละลาย 118% โดยมีปริมาณจ าหน่ายสารท าละลายเพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ตัน 

อย่างไรก็ตาม ราคาจ าหน่ายสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดิบที่อ่อนตวัลงจากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลให้มีรายได้จากการขาย 9,102 ล้านบาท ลดลง 890 ล้านบาท และมี EBITDA 430 

ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท นอกจากน้ี ในปี 2562 กลุ่มธุรกจิมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ106 ล้าน

บาท สาเหตุหลกัมาจากการปรบัปรงุผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย TOP Solvent (Vietnam) LLC จ านวน 82 ล้านบาท เทยีบ

ใน Q4/62 เทยีบกบั Q3/62 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท า

ละลายลดลง เนือ่งจากมกีาร

หยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ของ

บรษิทัศกัดิไ์ชยสทิธ ิจ ากดั 

แต่มกี าไรขัน้ตน้ปรบัตวัดขีึ้น 

ตามทศิทางราคาน ้ามนัที ่

ปรบัตวัดขีึ้น  สง่ผลใหก้ลุ่ม

ธรุกจิมผีลการด าเนินงานทีด่ี

ขึ้น 

ส าหรบัปี 2562 เทยีบกบัปี 

2561 แมว้า่กลุ่มธรุกจิจะมี

ปรมิาณจ าหน่ายสารท า

ละลายเพิม่ขึ้น แต่ราคา

จ าหน่ายสารท าละลายเฉลีย่

ต่อหน่วยปรบัตวัลดลง 

เนือ่งจากราคาน ้ามนัดบิอ่อน

ตวัลง นอกจากน้ี ยงัมกีาร

ปรบัปรงุผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่น สง่ผลใหก้ลุ่ม

ธรุกจิมผีลการด าเนินงาน

อ่อนตวัลงจากปีก่อน 
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กบัผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ11 ล้านบาทในปีก่อน ดงันัน้ เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมแล้ว กลุ่มธุรกิจไทยออยล์ โซลเว้นท์มีก าไรสุทธ ิ25 

ลา้นบาท ลดลง 98 ลา้นบาทจากปีก่อน 

 

2.7 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจขนส่งน ้ำมนัดิบ น ้ำมนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทำงเรือ ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนกำรบริหำร

จดักำรเรอื และเดินเรอืรบัส่งลูกเรอื และ/หรอื ขนส่งสมัภำระ 

ตาราง 13: อตัราการใชเ้รอื 

 
Q4/62 Q3/62 +/(-)  Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

อตัราการใชเ้รอื: TM (%) (1) 91% 95% (4%)  95% (4%)  90% 96% (6%) 

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

อตัราการใชเ้รอื: TMS (%) 76% 69% 7%  48% 28%  64% 56% 8% 

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

ใน Q4/62 เทยีบกบั Q3/62 บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั (TM) มรีายไดจ้ากการให้บรกิาร ซึ่งรวมรายได้จาก 

TMS (TM ถอืหุน้รอ้ยละ 100) 166 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากอตัราการใช้กองเรอื

ของ TM ที่ปรบัลดลง ส่งผลให ้TM ม ีEBITDA 7 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน ทัง้น้ี ใน Q4/62 

TM รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) 30 ล้านบาท เทียบ

กบัส่วนแบ่งก าไร 13 ล้านบาทใน Q3/62 อกีทัง้มสี่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL Shipping Trust 

และ บริษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากดั (TOP-Nautical Star) รวม 30 ล้านบาทเทียบกบัส่วนแบ่งก าไร 10 

ลา้นบาทในไตรมาสก่อน อนัเน่ืองมาจากการรบัรูค้่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ในขณะที่มีส่วนแบ่งก าไรจาก

เงนิลงทุนใน TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL) และ บรษิทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (TIM) รวม 1 

ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้แล้ว TM รบัรูผ้ล

ขาดทุนสทุธ ิ125 ลา้นบาท เทยีบกบัใน Q3/62 ทีม่ผีลขาดทุนสทุธ ิ19 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบ Q4/62 กบั Q4/61 TM มรีายได้จากการให้บรกิารเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมกีารซ่อมบ ารุง

ของเรอืบางล า แต่จากอตัราการใช้เรอืทีเ่พิม่ขึน้ของ TMS และการเริม่ใหบ้รกิารของเรอืภูไบนัดดา 1 สง่ผลใหม้ ี

EBITDA 7 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุน EBITDA 6 ล้านบาทใน Q4/61 ทัง้น้ี TM มสี่วนแบ่งขาดทุนจากการ

ลงทุนใน TOP-NYK เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ และ

TM รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน TOP-NTL, TOP-NTL Shipping Trust, TOP-Nautical Star และ 

TIM รวม 29 ล้านบาท เทียบกบัส่วนแบ่งก าไรรวม 24 ล้านบาทใน Q4/61 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทาง

การเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ล้ว TM มผีลขาดทุนสทุธเิพิม่ขึน้ 60 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 TM มีรายได้จากการให้บรกิาร 660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาทจากปี 

2561 สาเหตุจาก TM มกีารจดัซื้อเรอืเพิม่ขึน้จ านวน 1 ล า ซึ่งเริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562  อยา่งไร

กต็าม จากต้นทุนการให้บรกิารและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของเรอืที่เพิม่ขึน้ส่วนหน่ึงมาจากการเข้าอู่แห้ง

ของเรอืบางล าของกองเรอื TM ส่งผลให้ TM ม ีEBITDA ลดลง 10 ล้านบาท มาอยู่ที่ 68 ล้านบาท ทัง้น้ี TM มี

สว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NYK ลดลง 38 ล้านบาท และมสีว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NTL, 

TOP-NTL Shipping Trust, TOP-Nautical Star และ TIM รวมลดลง 51 ล้านบาท ประกอบกบัรบัรูข้าดทุนจาก

การขายสนิทรพัย์ของ TMS เพิม่ขึน้ 38 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิไดแ้ลว้ TM มผีลขาดทุนสทุธ ิ216 ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้ 172 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ใน Q4/62 TM มรีายไดล้ดลง

จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลกั

จากอตัราการใชก้องเรอืของ 

TM ทีป่รบัลดลง สง่ผลให ้TM 

ม ีEBITDA ลดลง ในขณะที ่

รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิ

ลงทุนโดยรวมเพิม่ขึ้น จาก

การตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของ

สนิทรพัย ์สง่ผลให้ TM มผีล

ขาดทุนสทุธเิพิม่ขึ้นจากไตร

มาสก่อน 

ส าหรบัปี 2562 TM มรีายได้

จากการใหบ้รกิารเพิม่ขึ้น 

อยา่งไรกต็าม จากตน้ทุนการ

ใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ยใน

การด าเนินงานของเรอืที ่

เพิม่ขึ้น ประกอบกบัรบัรูส้ว่น

แบ่งก าไรจากการลงทุนรวม

ลดลง ท าให ้TM มผีลขาดทุน

สทุธเิพิม่ขึ้นจากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน 
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2.8 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจเอทำนอล 
ตาราง 14: อตัราก าลงัการผลติของ TET 

 

Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

Q4/61 +/(-)  2562 2561 +/(-) 

อตัราการผลติเอทานอล 
      

    

- ทรพัยท์พิย ์ 107% 102% 5%  96% 11%  103% 87% 16% 

- อุบล ไบโอ เอทานอล 109% 114% (5%)  98% 11%  94% 92% 2% 

 
ใน Q4/62 บรษิทั ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั (TET) รบัรู้รายได้การขายจากบรษิทั ทรพัย์ทิพย์ จ ากดั (TET 

ถอืหุน้รอ้ยละ 50) ที่ 378 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 22 ล้านบาทจาก Q3/62 จากปรมิาณจ าหน่ายเอทานอลที่เพิม่สูงขึน้ 

อยา่งไรกต็าม TET มอีตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง เน่ืองมาจาก ปรมิาณการใช้วตัถุดบิทางเลอืกเพื่อผลติเอทา

นอลลดลง ส่งผลต่อต้นทุนวตัถุดบิเพิม่สูงขึน้ ส่งผลท าให ้TET ม ีEBITDA 35 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาทจาก

ไตรมาสก่อน และใน Q4/62 TET มีส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด 

(มหาชน) 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัส่วนแบ่งขาดทุน 6 ล้านบาทใน Q3/62 ส่งผลให้ในภาพรวม Q4/62 TET มี

ผลขาดทุนสทุธ ิ7 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนสทุธจิ านวน 2 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q4/61 TET รบัรูร้ายไดก้ารขายจาก บรษิทั ทรพัยท์ิพย์ จ ากดั เพิม่ขึน้ 7 ล้านบาท สาเหตุหลกัจาก

ปรมิาณการจ าหน่ายเอทานอลที่เพิม่สูงขึ้น รวมไปถงึอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิม่สูงขึน้ จากปรมิาณการใช้วตัถุดบิ

ทางเลือกเพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดิบต ่าลง โดยมี EBITDA เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท จาก 

Q4/61 นอกจากน้ี TET รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบรษิัทอุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 

จ านวน 5 ล้านบาทใน Q4/62 เมื่อเทียบกบัส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนจ านวน 13 ล้านบาทใน Q4/61 สาเหตุ

หลกัมาจาก ราคาเอทานอลที่ปรบัตวัต ่าลงจากแรงกดดนัของผูผ้ลติเอทานอลจากกากน ้าตาลที่มตี้นทุนวตัถุดบิ

ที่ต ่ากว่า ส่งผลให้ใน Q4/62 TET มผีลขาดทุนสุทธ ิ7 ล้านบาท เทียบกบัก าไรสุทธ ิ7 ล้านบาท ในช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน  

ส าหรบัปี 2562 TET รบัรูร้ายไดก้ารขายจาก บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั 1,473 ลา้นบาท ลดลง 4 ล้านบาทจากปี 

2561 เน่ืองมาจากราคาจ าหน่ายเอทานอลที่ปรบัตวัลดลงตัง้แต่ต้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม TET มีอตัราก าไร

ขัน้ต้นเพิม่สูงขึ้น จากการใช้วตัถุดบิทดแทนเพื่อผลิตเอทานอล รวมไปถึงค่าใช้จ่ายโรงงานที่ลดลงเน่ืองจาก

จ านวนวนัปิดซ่อมบ ารุงลดลง ส่งผลท าให ้TET ม ีEBITDA 160 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 17 ล้านบาท อย่างไรกต็าม 

TET มสี่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 9 ล้านบาท เมื่อ

เทยีบกบัสว่นแบ่งก าไร 14 ลา้นบาทในปี 2561 จากราคาจ าหน่ายเอทานอลทีล่ดลง สง่ผลใหใ้นภาพรวม TET มี

ผลขาดทุนสทุธ ิ10 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ4 ลา้นบาทจากปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

ใน Q4/62 เทยีบกบั Q3/62 

TET มอีตัราก าไรขัน้ต้นลดลง 

เนือ่งจากตน้ทุนวตัถุดบิที ่

ปรบัตวัสงูขึ้น จากการใช้

วตัถุดบิทดแทนลดลง สง่ผล

ให ้TET ม ีEBITDA ลดลง 

โดยมผีลขาดทุนสทุธ ิ7 ลา้น

บาท เมือ่เทยีบกบัผลขาดทุน

สทุธ ิ2 ลา้นบาทในไตรมาส

ก่อน 

ส าหรบัปี 2562 TET ม ี

EBITDA เพิม่ขึ้น จากตน้ทุน

วตัถุดบิทีล่ดลงจากการใช้

วตัถุดบิทางเลอืก อยา่งไรก็

ตาม TET มสีว่นแบ่งขาดทุน

จากการลงทุนในบรษิทั อุบล 

ไบโอ เอทานอล จ ากดั 

(มหาชน) จ านวน 9 ลา้นบาท 

เมือ่เทยีบกบัสว่นแบ่งก าไร 

14 ลา้นบาทในปี 2561  

สง่ผลให ้TET มขีาดทุนสทุธ ิ

10 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัผล

ก าไรสทุธ ิ4 ลา้นบาทในปี 

2561 
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3. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของกลุ่มไทยออยล ์

3.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

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

ตาราง 15: งบแสดงฐานะการเงนิอย่างย่อ (งบการเงนิรวม) 

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

สินทรพัย ์     

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้(1) 76,937 107,262 (30,325) (28.3%) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 57,739 57,481 258 0.4% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 148,768 103,869 44,899 43.2% 

รวมสินทรพัย ์ 283,445 268,613 14,832 5.5% 

หน้ีสิน     

หนี้สนิหมนุเวยีน 37,331 33,471 3,860 11.5% 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 116,623 104,668 11,955 11.4% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 5,568 4,001 1,567 39.2% 

รวมหน้ีสิน 159,521 142,141 17,380 12.2% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     

ส่วนของบรษิทัใหญ่ 119,973 121,712 (1,739) (1.4%) 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 3,951 4,760 (809) (17.0%) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 123,924 126,472 (2,548) (2.0%) 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 283,445 268,613 14,832 5.5% 
หมายเหตุ (1) รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 325 ลา้นบาท และ 300 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิ้น 283,445 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 14,832 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 5.5 สาเหตุหลกัจาก 

- เงนิสด รายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนระยะสัน้ลดลง 30,325 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการช าระคนืหุ้นกู้สกุลเงนิบาทตาม

ก าหนดช าระ การจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ การจา่ยเงนิปันผล และการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงาน 

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 258 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 1,554 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดบิเฉลี่ยในเดอืน

ธนัวาคม 2562 ที่ปรบัเพิม่ขึน้จากเดอืนธนัวาคม 2561 นอกจากน้ี ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจา่ยล่วงหน้า ลูกหน้ีกองทุนน ้ามนัเชื้อเพลงิและ 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรยีกคนื เพิม่ขึ้น 331 ล้านบาท 284 ล้านบาท และ 122 ล้านบาท ตามล าดบั ในขณะที่ลูกหน้ีการค้าลดลง 1,894 

ล้านบาท จากปรมิาณการขายเฉลี่ยในเดอืนธนัวาคม 2562 ต ่ากว่าเดอืนธนัวาคม 2561 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึ้น 44,899 ล้าน

บาท เน่ืองจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้สุทธ ิ26,630 ล้านบาท จากการลงทุนในโครงการต่างๆตามแผนงาน และเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มเพิม่ขึน้ 18,126 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน GPSC 

 

หน้ีสนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 159,521 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 17,380 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 12.2 สาเหตุหลกัจาก 
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- หน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 3,860 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 3,171 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดบิเฉลี่ยและปรมิาณ

ซื้อน ้ามนัดบิในเดอืนธนัวาคม 2562 ที่ปรบัเพิม่ขึ้นจากเดอืนธนัวาคม 2561 และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ 5,234 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

เจา้หน้ีจากการก่อสรา้งโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ในขณะทีภ่าษสีรรพสามติคา้งจา่ยลดลง 3,397 ล้านบาท 

เน่ืองจากมกีารปรบัลดภาษสีรรพสามติน ้ามนัลง และภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยลดลง 334 ลา้นบาทตามก าไรสทุธทิีล่ดลง 

- เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) เพิม่ขึน้ 11,955 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก 

: TTC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูอ้ายุ 30 ปี ใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัต่างประเทศจ านวนรวม 565 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในเดอืนตุลาคม 

2562 โดยโรงกลัน่ไทยออยลเ์ป็นผูค้ ้าประกนัหุน้กูท้ ัง้จ านวน  

: TP ไดกู้ย้มืเงนิกูร้ะยะยาวจากบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3,999 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใน GPSC 
ในเดอืนตุลาคม 2562 

: หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ ของโรงกลัน่ไทยออยลแ์ละ TTC ลดลง 888 ลา้นบาท และ 3,334 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากคา่เงนิ
บาททีแ่ขง็คา่ขึน้จากสิน้ปี 2561 

: โรงกลัน่ไทยออยล์จา่ยช าระคนืหุน้กูส้กุลเงนิบาทตามก าหนดช าระ จ านวน 3,000 ลา้นบาท ในเดอืนมนีาคม 2562  
: LABIX (ถอืหุน้ทางออ้มผา่น TPX) จา่ยช าระคนืเงนิกูส้กุลเงนิบาทตามก าหนดช าระจ านวน 540 ลา้นบาท  

: TOP SPP จา่ยช าะคนืเงนิกูส้กุลเงนิบาทตามก าหนดช าระจ านวน 295 ลา้นบาท 

ตาราง 16: หนี้เงนิกูร้ะยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์

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

หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ(1) 11,629 - - - - - - 65,055 76,684 

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

เงนิกูส้กุลเงนิบาท - 5,057 3,999 7,921 588 1,459 94 - 19,119 

เงนิกูส้กุลเงนิอื่นๆ(1) - - - - 320 - - - 320 

รวม ณ 31 ธนัวำคม 2562 32,129 5,057 3,999 7,921 908 1,459 94 65,055 116,623 

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

เพ่ิม / (ลด) (3,880) (533) 3,999 (288) (215) (150) 22 12,998 11,955 

หมายเหตุ (1) รวมก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหนี้สนิสกุลเงนิต่างประเทศ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์มสี่วนของผู้ถือหุ้นรวมทัง้สิ้น 123,924 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 2,548 

ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.0 มาจากผลก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 จ านวน 6,545 ล้านบาท และส่วนได้เสยีที่ไม่มี

อ านาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ 13 ล้านบาท หกัด้วยเงินปันผลจ่ายของกลุ่มไทยออยล์รวม  4,626 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากการ

เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัรว่ม 4,481 ลา้นบาท 
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3.2 งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดจ านวน 74,854 ล้านบาท โดยโรงกลัน่ไทยออยล์มีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 71,042 ล้านบาท ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์และโรงกลัน่ไทยออยล์ยงัมีเงินลงทุนระยะสัน้จ านวน 1,757 ล้านบาท 

รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงัน้ี 

ตาราง 17: งบกระแสเงนิสดอย่างย่อ 

(ล้ำนบำท) งบกำรเงินรวม งบเฉพำะกิจกำร 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 13,087 5,894 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 23,343 30,944 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 8,129 7,934 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 44,560 44,772 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น (3,447) (3,597) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 33,741 29,868 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด(1) 74,854 71,042 

หมายเหตุ (1) ไม่รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 325 ลา้นบาท และ 300 ลา้นบาท ตามล าดบั 

กลุ่มไทยออยลม์กีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 13,087 ล้านบาท โดยมาจากก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2562 และมกีระแสเงนิสดไดม้า

จากกจิกรรมลงทุน 23,343 ลา้นบาท โดยมาจ 

ากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้สุทธ ิ72,285 ล้านบาท ในขณะที่มกีารซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 27,531 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของ

โรงกลัน่ไทยออยล์จ านวน 26,017 ล้านบาท โดยมโีครงการหลกั เช่น โครงการกลุ่มอาคารโรงกลัน่ ศรรีาชา โครงการก่อสรา้งถงัน้ามนัดบิเพื่อความ

มัน่คงดา้นการกลัน่ โครงการขยายท่าเรอืหมายเลข 7 และหมายเลข 8 รวมถงึโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) เป็นต้น อกีทัง้มกีาร

ลงทุนของบรษิทัในกลุ่มอกี 1,514 ล้านบาท เช่น การซื้อสารดูดซบั ส าหรบัการซ่อมบ ารุงตามวาระของหน่วยอะโรเมตกิส์ เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัมี

เงนิสดจา่ยเพื่อลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 21,972 ลา้นบาท เพื่อจา่ยช าระเงนิตามแผนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ GPSC  

อย่างไรกต็าม กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 8,129 ล้านบาท โดยมเีงนิสดรบัสุทธจิากเงนิกู้ยมืระยะยาว 2,845 

ล้านบาท และเงนิสดรบัสุทธจิากการออกหุ้นกู้จ านวน 13,982 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายต้นทุนทางการเงนิและจ่ายเงนิปันผล 3,257 ล้านบาท 

และ 4,626 ลา้นบาท ตามล าดบั ขณะทีม่เีงนิสดจา่ยสทุธจิากจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ 816  ลา้นบาท  

จากรายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมขา้งตน้ ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ44,560 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์มผีลขาดทุนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 3,447 ล้านบาท ดงันัน้ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มไทยออยล์จงึมเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จ านวน 74,854 ล้านบาท เมื่อรวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ใช้เป็น

หลกัประกนั และเงนิลงทุนระยะสัน้ จ านวน 325 ล้านบาท และ 1,757 ลา้นบาท ตามล าดบัแล้ว กลุ่มไทยออยล์มเีงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและ

เงนิลงทุนระยะสัน้ จ านวน 76,937 ลา้นบาท  
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3.3 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

ตาราง 18: อตัราสว่นทางการเงนิส าหรบัปี 2562 (งบการเงนิรวม)  

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

2562 2561 +/(-) 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%) 4% 1% 3%  4% 5% (1%) 

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%) 4% 1% 3%  4% 6% (2%) 

อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 2% (1%) 3%  2% 3% (1%) 

 

   

 

   

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

2562 2561 +/(-) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 3.5 4.3 (0.8)  3.5 4.3 (0.8) 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 2.6 3.2 (0.6)  2.6 3.5 (0.9) 

 
   

 
   

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน Q4/62 Q3/62 +/(-) 
 

2562 2561 +/(-) 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.3           1.1  0.2  1.3           1.1  0.2 

อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.3 0.2 0.1  0.3 - 0.3 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.9           0.8  0.1  0.9           0.8  0.1 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) (1) N/A 0.9 N/A  4.2 5.1 (0.9) 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%) 48% 44% 4%  48% 45% 3% 

กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%)   = EBITDA / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (%)    =   ก าไรขัน้ตน้(2) / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(%)    =   ก าไรส าหรบังวด / รายไดร้วม 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)    =  สนิทรพัยห์มนุเวยีน / หน้ีสนิหมุนเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า)   =  (เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด + เงนิลงทุนระยะสัน้ + ลูกหน้ี  

                       การคา้) / หน้ีสนิหมนุเวยีน 

อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  = หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  =   หน้ีสนิสทุธ ิ/ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)   = หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว     = เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ + หุน้กู ้(รวมส่วนทีถ่งึ  

       ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า)    =  EBITDA / ตน้ทุนทางการเงนิ(3) 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%)  =  หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / เงนิทุนระยะยาว 

เงนิทุนระยะยาว     =   หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว + สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิสทุธ ิ     = หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ – เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

           – เงนิลงทุนระยะสัน้ 
   หมายเหตุ (1) ปรบัปรุงการรบัรูต้น้ทุนการกูย้มืบางส่วนเป็นราคาทุนของสนิทรพัยย์อ้นหลงั ตัง้แต่ 1 มกราคม 2562  

(2) ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

  (3) รวมตน้ทุนทางการเงนิที่ บรษิทั ไทยออยล ์ศนูยบ์รหิารเงนิ จ ากดั จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุ้นกู้ 
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4. แนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมในไตรมำสท่ี 1 และครึง่แรกของปี 2563 

ภำวะตลำดน ้ำมนัดิบและผลิตภณัฑ ์

ตลาดน ้ามนัดบิในช่วง Q1/63 คาดว่าจะปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q4/62 หลงัตลาดยงัคงกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาสาย

พนัธุใ์หม ่ซึ่งสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและความต้องการใชน้ ้ามนัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในจนีซึง่เป็นต้นก าเนิดของการแพร่ระบาดของโรคน้ี โดยบรษิทั

น ้ามนัหลายแห่งในจนีปรบัลดก าลงัการผลติลงเน่ืองจากความต้องการใช้น ้ามนัส าเรจ็รูปปรบัตวัลดลง อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัดบิยงัไดร้บัปัจจยั

สนับสนุน หลงัตลาดคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกและประเทศพนัธมติรจะปรบัลดก าลงัการผลติน ้ามนัดบิเพิม่เตมิราว 0.5-0.6 ล้านบารเ์รลต่อวนั จาก

ขอ้ตกลงเดมิ ซึง่จะมกีารประชุมในวนัที ่14-15 กุมภาพนัธ ์2563  

ตลาดน ้ามนัดบิในช่วงครึง่แรกปี 2563 มแีนวโน้มปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัครึง่หลงัของปี 2562 จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเชื้อ

ไวรสัโคโรนาทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศจนี โดยเฉพาะภาคการขนส่ง การคา้ปลกี และการท่องเทีย่วที่ลดลง ซึง่อาจท าใหเ้ศรษฐกจิ

ของจนีขยายตวัน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยบรษิทั มดูีส้ ์อนิเวสเตอร ์เซอรว์สิ คาดการณ์ GDP จนีในปี 2563 จะเตบิโตที่ระดบัรอ้ยละ 5.8 ซึ่งชะลอ

ตวัลงเมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่เติบโตที่ระดบัร้อยละ 6.1 อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัได้รบัแรงหนุนการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีที่มีความ

คบืหน้าและได้ลงนามข้อตกลงระยะแรกขึ้นในเดอืนมกราคม 2563 รวมทัง้นโยบายของนายส ีจิ้นผงิ ประธานาธบิดีสาธารณรฐัประชาชนจนี ที่

ควบคมุใหธ้นาคารในประเทศจนีปรบัลดอตัราดอกเบี้ยใหต้ ่าทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้เพื่อต่อสูก้บัวกิฤตการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสาย

พนัธุใ์หม่ ประกอบกบัก าลงัการผลติน ้ามนัดบิที่ปรบัลดลงจากกลุ่มโอเปกและประเทศพนัธมติรที่มขีอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อรกัษาเสถยีรภาพของตลาด

น ้ามนั 

ธุรกิจการกลัน่ในช่วง Q1/63 มแีนวโน้มทรงตวัเมื่อเทียบกบั Q4/62 เน่ืองจากส่วนต่างราคาระหว่างน ้ามนัเบนซินกบัดูไบมแีนวโน้มถูกกดดนัจาก

ความต้องการที่อ่อนตวัลงในช่วงฤดูหนาวและผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา ขณะเดยีวกนัส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัดูไบ 

และสว่นต่างราคาน ้ามนัอากาศยานกบัดไูบ มแีนวโน้มถูกกดดนั หลงัความต้องการยงัคงอ่อนแอเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา และ

ความต้องการใชเ้พื่อท าความรอ้นในฤดูหนาวมไีม่มากนกั อย่างไรกต็าม ตลาดน ้ามนัส าเรจ็รปูคาดวา่จะไดร้บัแรงหนุนจากการปิดซ่อมบ ารงุของโรง

กลัน่หลายแหง่ในเอเชยีและตะวนัออกกลาง ช่วยลดความกงัวลเกีย่วกบัอุปทานส่วนเกนิบางสว่น 

ในช่วงครึง่แรกปี 2563 ธุรกิจการกลัน่มแีนวโน้มปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัครึง่หลงัของปี 2562 เน่ืองจาก เศรษฐกจิที่อ่อนแอและความต้องการใช้

น ้ามนัส าเรจ็รูปที่ลดลงจากผลกระทบของเชื้อไวรสัโคโรนาที่แพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการใช้น ้ามนัอากาศยานที่ปรบัตวัลดลงจาก

ผลกระทบของการยกเลกิเที่ยวบินเขา้ออกจากประเทศจนี อย่างไรกต็าม ตลาดดเีซลจะไดร้บัแรงหนุนจากข้อก าหนดการใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิส าหรบั

เรอืเดนิทะเลที่มีปรมิาณก ามะถนัไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน ้าหนัก (IMO) ซึ่งคาดว่าจะมคีวามต้องการใช้น ้ ามนัดเีซลเพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิต

น ้ามนัเติมเรอืเพิ่มขึ้น ขณะที่ ส่วนต่างราคาระหว่างน ้ ามนัเบนซินกบัน ้ามนัดบิที่มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึ้น จากอุปทานที่ลดลง เน่ืองจา กโรงกลัน่มี

แนวโน้มจะเปลี่ยนไปผลิตน ้ ามันเตาก ามะถันต ่าแทนน ้ ามนัเบนซิน เพื่อตอบสนองความต้อ งการของตลาด (แหล่งที่มา: FGE-Asia Pacific 

Petroleum Monthly เดือนกุมภาพันธ์ 2563, Energy Aspects Oil Fundamentals และ S&P Global Platts Asia-Pacific Oil Market Forecast 

เดอืนกุมภาพนัธ ์2563) 

 

ภำวะตลำดสำรอะโรเมติกส ์ 

ตลาดพาราไซลีนในช่วง Q1/63 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้จาก Q4/62 เน่ืองจากอุปสงคใ์นเอเชยีที่คาดว่าจะปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัจากผ่านเทศกาลปีใหม่

และตรษุจนี ประกอบกบั อุปสงคใ์นการน าสารพาราไซลนีไปใช้ในอุตสาหกรรมปลายน ้าในการผลติเสน้ใยส าหรบัท าเสือ้ผา้และขวดน ้าดื่มก่อนเขา้สู่

ฤดูรอ้นในช่วงปลายไตรมาส นอกจากน้ี ตลาดยงัไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานสารพาราไซลนีที่มแีนวโน้มตงึตวัจากแผนการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลติ

สารพาราไซลนีในประเทศจนีในช่วงปลายไตรมาสแรก 
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ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 คาดการณ์ว่าตลาดพาราไซลนีจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่หลงัของปี 2562 เน่ืองจากคาดว่าอุปสงค์ในภูมภิาค

เอเชยีจะปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัสงครามการคา้ระหวา่งจนีและสหรฐัฯ เริม่คลายความตงึเครยีดหลงัมกีารเจรจากนัเกดิขึน้ ประกอบกบัแรงหนุนของอุป

สงค์ในการน าสารพาราไซลีนไปผลิตเป็นขวดน ้าดื่มพลาสติกในช่วงฤดูรอ้นของปี และการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสารพาราไซลีนในภูมภิาคที่

เพิม่ขึน้ เป็นปัจจยัสนบัสนุนตลาดพาราไซลนี 

ตลาดเบนซนีในช่วง Q1/63 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบั Q4/62 จากอุปทานที่ลดลงจากการลดก าลงัการผลิตของโรงผลติสารเบนซีนบาง

แห่งที่มตี้นทุนสูง นอกจากน้ี ในช่วงตน้ไตรมาสตลาดยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคใ์นการผลติสารสไตรนีมอนอเมอรต์ามฤดูกาล ประกอบกบัโรง
ผลติสารสไตรนีมอนอเมอรใ์นประเทศจนีซึง่มกี าลงัการผลติ 1.9 ลา้นตนัต่อปี มแีผนการเปิดด าเนินการในช่วงไตรมาสแรก 

ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 คาดการณ์วา่ตลาดเบนซนีจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่หลงัของปี 2562 เน่ืองจากอุปสงคใ์นภูมภิาคเอเชยีคาดว่า

จะปรบัตวัเพิม่ขึน้จากสภาวะเศรษฐกจิโลกทีป่รบัตวัดขีึน้ อยา่งไรกต็าม ตลาดเบนซนียงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ในภูมภิาค 

ตลาดโทลูอนีในช่วง Q1/63 มแีนวโน้มดขีึน้จาก Q4/62 เน่ืองจากอุปสงค์สารโทลูอนีเพื่อน าไปเป็นสารเพิม่ออกเทนในน ้ามนัเบนซินคาดว่าจะปรบั

เพิม่ขึน้จากภาวะเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดขีึน้ อย่างไรกต็าม อุปสงคส์ารโทลูอนีเพื่อผลติเป็นสารพาราไซลนีและสารเบนซนียงัคงอ่อนตวั เน่ืองจากหน่วย

ผลติบางแหง่ยงัไมคุ่ม้คา่การผลติ 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 คาดการณ์ว่าตลาดโทลูอีนจะปรบัตวัดขีึ้นจากแรงหนุนของความต้องการใช้เป็นโทลูอีนสารเพิ่มออกเทนในการผลิต

น ้ามนัเบนซนิที่สูงขึน้ในช่วงปลายของครึง่ปีแรก ซึ่งเริม่เป็นช่วงฤดูขบัขีส่หรฐัฯ ในขณะที่อุปสงคใ์นการน าสารโทลูอีนเพื่อผลติเป็นสารพาราไซลีน

และเบนซีนคาดว่าจะยงัคงอ่อนตวัเน่ืองจากตลาดยงัคงมีอุปทานสารพาราไซลีนและสารเบนซีนในระดบัสูง  (แหล่งที่มา: WM Chemicals เดอืน

มกราคม 2563, IHS Fall 2562 และ PRISM, เดอืนมกราคม 2563) 

 

ภำวะตลำดสำร LAB  

ตลาดสาร LAB ในช่วง Q1/63 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึ้นเมื่อเทียบกบั Q4/62 เน่ืองจากอุปสงค์ในภูมิภาคเอเชียคาดว่าจะปรบัตวัดขีึ้นหลงัผ่านช่วง

วนัหยดุเทศกาลปีใหม่และตรษุจนี ประกอบกบัอุปสงคส์าร LAB มแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนมนีาคมก่อนเขา้สูช่่วงฤดรูอ้นของประเทศสว่น

ใหญ่ในภูมภิาคเอเชยี นอกจากน้ีอุปทานในภูมภิาคมแีนวโน้มตงึตวัจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลติ LAB ในประเทศอนิเดยีในช่วงเดอืนมกราคม

และมนีาคม  

ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 คาดการณ์ว่าตลาดสาร LAB จะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบัปีช่วงครึง่หลงัของปี 2562 เน่ืองจากไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงค์

ของสาร LAB ในช่วงฤดูรอ้นซึ่งเป็นช่วงที่มปีรมิาณความต้องการใช้ผงซกัฟอกสูงเมื่อเทยีบกบัช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ประกอบกบัในช่วงครึง่แรก

ของปี 2563 ยงัไม่มกีารเปิดด าเนินการผลติของโรงผลติสาร LAB แห่งใหมใ่นภูมภิาคเอเชยี (แหล่งที่มา: ICIS LAB Weekly Report เดอืนมกราคม 

2563) 

 

ภำวะตลำดน ้ำมนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในช่วง Q1/63 คาดวา่จะปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q4/62 จากอุปทานทีอ่ยู่ในระดบัสงูเน่ืองจากการปิดซ่อมบ ารงุของโรง

ผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในเอเชยีอยู่ในระดบัต ่า ประกอบกบัอุปสงค์จากประเทศจนีมแีนวโน้มอ่อนตวัลงในช่วงวนัหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่และ

ตรษุจนี อยา่งไรกต็าม คาดการณ์วา่ตลาดจะปรบัตวัดขีึน้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์เน่ืองจากมกีารขบัขี ่และการท าเกษตรกรรมเพิม่มากขึน้  

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในปีช่วงครึง่แรกของปี 2563 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบัครึง่หลงัของปี 2562 เน่ืองจากตลาดไดร้บัแรงหนุนจาก

อุปสงคท์ี่ปรบัตวัดขีึน้ในช่วงฤดูรอ้นซึง่เป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายน ้ามนัหล่อลื่นส าหรบัภาคการขนสง่และเกษตรกรรม อย่างไรกด็ ีตลาดอาจไดร้บัแรง
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กดดนัหากโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานใหม่กรุ๊ป 2 ในประเทศจนีซึ่งมกี าลงัการผลติ 1 ล้านตนัต่อปี สามารถเปิดด าเนินการไดต้ามแผนในช่วงครึง่

ปีแรก (แหล่งทีม่า: ICIS Base Oil Weekly Report เดอืนมกราคม 2563  และ Argus Base Oil Weekly Report, เดอืนมกราคม 2563) 

 

ภำวะตลำดยำงมะตอย 

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q1/63 คาดว่าจะปรบัตัวลดลงเมื่อเทียบกบั Q4/62 เน่ืองจากอุปสงค์ในประเทศจีนตอนบนยงัคงอ่อนตัวจากสภาวะ

ภูมอิากาศที่ยงัคงหนาวเยน็และมหีมิะตก ประกอบกบัวนัหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจนี ไดส้่งผลกดดนัความต้องการยางมะตอยในการซ่อมแซม

และสรา้งถนน อยา่งไรกต็าม ตลาดยงัไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากอุปทานที่คอ่นขา้งตงึตวัจากที่โรงกลัน่ในประเทศจนีปิดด าเนินการในช่วงหน้าหนาว 

ประกอบกบัอุปสงคท์ีค่าดวา่จะปรบัตวัดขีึน้ หลงัเดอืนกุมภาพนัธ ์เน่ืองจากผา่นเทศกาลตรษุจนีและสภาวะอากาศทีค่าดว่จะปรบัตวัดขีึน้ 

ตลาดยางมะตอยในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 คาดว่าจะอ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบัครึง่หลงัของปี 2562 เน่ืองจากอุปสงค์ในภูมภิาคยงัคงเตบิโตอย่าง

จ ากดั ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยงัทรงตวั ประกอบกบัอุปทานที่คาดว่าจะปรบัตวัสูงขึ้น เน่ืองจากอาจมผีู้ผลติน ้ามนัเตาบางรายหนัมาผลติยางมะ

ตอยมากขึ้นแทนการผลิตน ้ามนัเตา จากการปรบัลดตวัลงของราคาน ้ามนัเตาในช่วงการเข้าสู่การบงัคบัใช้อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ป้องกนัมลพษิทางเรอืขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ส่งผลกดดนัส่วนต่างราคายางมะตอยและน ้ามนัเตา (แหล่งทีม่า: Argus Bitumen  

Weekly Report, เดอืนมกราคม 2563) 
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5. ภำคผนวก 

5.1 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรในอนำคต  

บรษิทัฯ และ บรษิทัในกลุ่มมแีผนการลงทุนโครงการในอนาคต ตัง้แต่ปี 2563 ถงึ ปี 2566 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 3,438 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยสว่น

ใหญ่เป็นโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) 3,270 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ตามรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายส าหรบัแผนการลงทุนปี 

2563 – 2566 ดงัแสดงในตารางดา้นล่างน้ี      
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5.2 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรพลงังำนสะอำด (Clean Fuel Project: CFP) 

โครงการ CFP มวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ดว้ยการปรบัปรงุประสทิธภิาพกระบวนการผลติ เพื่อเพิม่คณุคา่

ผลติภณัฑซ์ึง่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและขยายก าลงัการกลัน่น ้ามนัเพื่อเพิม่ความยดืหยุน่ท าใหส้ามารถกลัน่น ้ามนัดบิไดม้ากและหลากหลายชนิดขึน้ 

ก่อใหเ้กดิการประหยดัดา้นขนาด (Economies of Scale) และลดตน้ทุนวตัถุดบิ นอกจากน้ี ยงัช่วยเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานและสนบัสนุน

การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาวอกีดว้ย ซึง่โครงการมมีลูคา่การลงทุนประมาณ 4,825 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยโครงการดงักล่าว

ไดร้บัอนุมตัแิลว้จากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่ 27 สงิหาคม 2561 ทัง้น้ี คาดวา่จะแล้วเสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 2566 โดยเป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานโครงการ CFP ดงัสรปุดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้น้ี เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 ตามที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิการขายทรพัย์สินเพื่อโอนกรรมสิทธิห์น่วยผลิตพลังงาน (Energy 

Recovery Unit) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) มูลค่ารวมประมาณไมเ่กนิ 757 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และ

การเขา้ท าสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สญัญาซื้อขายทรพัย์สนิ สญัญาจดัหาเชื้อเพลงิและสาธารณูปโภค สญัญาซื้อขายไฟฟ้า สญัญาด าเนินการและ

บ ารุงรกัษา และสญัญาเช่าช่วงที่ดนิ (รวมเรยีกว่า “สญัญาที่เกี่ยวขอ้ง”) ตลอดจนสญัญาการรบัโอนสทิธแิละหน้าที่ และสญัญาอื่นใดที่จ าเป็นและ

เกี่ยวข้องกบัการขายทรพัย์สินเพื่อโอนกรรมสิทธิใ์น Energy Recovery Unit (“โครงการ ERU”) กบับรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 

(มหาชน) (“GPSC”) หรอื บรษิทัย่อยของ GPSC ซึ่ง GPSC ถือหุ้นรอ้ยละ 100 โดยโครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อลดภาระเงนิลงทุน

โครงการ CFP เพิม่สภาพคล่องและรองรบัการลงทุนเพิม่เตมิในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากน้ี ยงัส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนการ

ลงทุนโครงการ CFP สูงขึ้น ในขณะที่บรษิทัฯ ยงัสามารถบรหิารจดัการและควบคุมดูแลคุณภาพในการด าเนินโครงการ CFP และหน่วย ERU ทัง้

ในช่วงการก่อสร้าง (Construction) และการเดินเครื่องจกัร (Operation) ในด้านความปลอดภัย (Safety) ความมัน่คงในการด าเนินการผลิต 

(Reliability) การด าเนินการเกีย่วกบัการก าหนดสภาวะการเดนิเครื่องหน่วย ERU เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ (Plant Optimization) ไดเ้ช่นเดมิ 
 

5.3 แผนกำรหยดุซ่อมบ ำรงุตำมวำระประจ ำปี 2563 

หน่วยผลิต เหตผุล ช่วงเวลำ 

โรงผลติสาร LAB* หยดุซ่อมบ ารงุใหญ่ตามวาระ 
25 เมษายน – 8 มถิุนายน 2563 

(ประมาณ 45 วนั) 
  หมายเหตุ * ก าลงัการผลติตดิตัง้ (Nameplate Capacity) ประมาณ 120,000 ตนัต่อปี  


