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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหง์บกำรเงินบริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในกลุ่ม 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสท่ี 2/2563 และ 6 เดือนแรกของปี 2563 

1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ตาราง 1: สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

ล้ำนบำท Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ 
   ของกลุ่ม (kbd) 271 309 (38)  288 (17)  290 306 (16) 

ก าไรขัน้ตน้จากการผลติของกลุ่ม(1) (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 2.9 2.1 0.8  4.2 (1.3)  2.5 4.7 (2.3) 

     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 1.1 (10.1) 11.2  4.0 (2.9)  (4.8) 6.1 (10.9) 
        

ล้ำนบำท Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 49,372 76,652 (27,280)  91,962 (42,590)  126,023 183,588 (57,565) 
ก าไร (ขาดทุน) จากเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิสุทธ ิ (45) (19) (26)  90 (135)  (64) (76) 12 
EBITDA 2,881 (12,248) 15,129  2,072 809  (9,367) 8,961 (18,328) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรม 
เครือ่งมอืทางการเงนิ(2) 

        
389  (377) 766  - 389  12 - 12 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ(ิ3) 2,045 (2,338) 4,383  594 1,451  (294) 1,246 (1,540) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,029) (1,105) 76  (1,196) 167  (2,134) (2,410) 276 

กลบัรายการ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (495) 3,558 (4,053)  (116) (379)  3,063 (1,116) 4,179 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิ 2,480 (13,754) 16,234  567 1,913  (11,274) 4,975 (16,249) 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิต่อหุ้น (บำท) 1.22 (6.74) 7.96  0.28 0.94  (5.53) 2.44 (7.97) 

 
          

ก าไร (ขาดทุน) จากสต๊อกน ้ามนัก่อนภาษ ี (1,404) (10,772) 9,368  (138) (1,266)  (12,176) 2,335 (14,511) 
กลบัรายการ (รายการปรบัลด) มลูค่าสนิคา้คงเหลอื
น ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปูก่อนภาษี(4) 2,469 (3,480) 5,949  202 2,267  (1,011) 697 (1,708) 
           

อตัรำแลกเปล่ียน (บำทต่อเหรียญสหรฐัฯ) Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 32.11 31.45 0.66  31.76 0.35  31.77 31.78 (0.01) 

อตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้งวด 31.07 32.83 (1.76)  30.92 0.15  31.07 30.92 0.15 
 

หมายเหตุ  (1) ก าไรขัน้ต้นจากการผลติของกลุ่ม (Gross Integrated Margin) เป็นก าไรขัน้ต้นจากการผลติรวมของโรงกลัน่ไทยออยล์, บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั, บรษิทั ลาบิกซ์ จ ากดั        
และบรษิทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) 
(2) เป็นการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม 2563 

 (3) รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิของสินทรพัย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศใน Q2/63, Q1/63, Q2/62, 6M/63 และ 6M/62 จ านวน 1,538 ล้านบาท, 
(1,772) ลา้นบาท, 339 ลา้นบาท, (234) ลา้นบาท, และ 673 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(4) ประกอบด้วย กลบัรายการ (รายการขาดทุน) จากการวดัมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิให้เท่ากบัมลูค่าสุทธทิี่จะได้รบั และ กลบัรายการ (รายการปรบัลด) มลูค่าน ้ามนัส าเรจ็รูป
คงเหลอืตามราคาทุน ทัง้นี้ไม่รวม กลบัรายการ (รายการขาดทุน) จากการวดัมลูค่าสนิคา้คงเหลอืน ้ามนัส าเรจ็รปูใหเ้ท่ากบัมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั  

 

ใน Q2/63 เทยีบกบั Q1/63 กลุ่มไทยออยล์มปีรมิาณวตัถุดบิที่ป้อนเขา้สู่กระบวนการผลติของกลุ่มลดลง และมปีรมิาณการขายผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป

ลดลงจากไตรมาสก่อน โดยมกี าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัอยู่ที่ 2.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 0.8 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เน่ืองจาก Crude Premium ที่ปรบัตวัลดลงอย่างมากจากสงครามราคาน ้ามนัของผูผ้ลติในกลุ่มโอเปก ในขณะที่ส่วนต่าง

ราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัน ้ามนัดบิดไูบยงัคงถูกกดดนัอยา่งหนักจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 หลงัหลายประเทศทัว่โลก
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ประกาศใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ท าให้ความต้องการใช้น ้ ามนัเบนซิน รวมถึงน ้ ามนัดีเซลใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งหดตวัลง โดยเฉพาะความต้องการใช้น ้ามนัอากาศยานที่ไดร้บัผลกระทบรุนแรงจากการยกเลกิเที่ยวบนิทัว่โลก 

อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q2/63 ปรบัเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบั Q1/63 เน่ืองจากอุปทานในภูมภิาค

ปรบัตวัลดลงหลงัโรงกลัน่น ้ามนัหนัไปผลติน ้ามนัเตาที่มกี ามะถนัต ่าตามมาตรการป้องกนัมลพษิทางเรอืขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) 

ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในเดอืนมกราคม 2563 และการปรบัลดก าลงักลัน่ของโรงกลัน่ทัว่โลก ดา้นตลาดสารอะโรเมตกิส ์ส่วนต่างราคาสารอะโรเมตกิส์กบั

น ้ามนัเบนซิน 95 ปรบัตวัลดลงจากอุปสงค์ในผลิตภณัฑ์ปลายน ้าที่ใช้ในการผลติเครื่องนุ่งห่ม รวมทัง้อุตสาหกรรมรถยนต์และการก่อสรา้งได้รบั

ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 อย่างไรกด็ ีตลาดสารตัง้ต้นส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความ

สะอาดได้รบัแรงหนุนจากอุปสงคท์ี่เพิม่ขึน้ในช่วงฤดูรอ้น และอุปทานที่ตงึตวัหลงัมกีารปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลติสาร LAB ในภูมภิาคเพิม่ขึ้น ด้าน

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน และตลาดยางมะตอย ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานและยางมะตอยกบัน ้ามนัเตาไดร้บัปัจจยับวกจากราคาน ้ามนั

เตาที่อ่อนตวัลง อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาผลติภณัฑ์พลอยได้ซึ่งอ้างอิงราคาน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัเตาอ่อนตวัลงจากราคาน ้ามนัดเีซลที่ปรบัตวั

ลดลงอย่างมาก ประกอบกบัปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัยางสะอาดซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์พิเศษและใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตยางรถยนต์ปรบัลดลง 

นอกจากน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ที่มตีวัเลขผูต้ดิเชื้อทัว่โลกเพิม่ขึน้ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ และความต้องการใช้

น ้ามนั ประกอบกบัสงครามราคาของผู้ผลติในกลุ่มโอเปก ส่งผลกดดนัใหร้าคาน ้ามนัดบิดูไบเฉลี่ยใน Q2/63 ปรบัตวัลดลงจากราคาน ้ามนัดบิดูไบ

เฉลี่ยใน Q1/63 ถงึ 20.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ท าให้กลุ่มไทยออยล์มขีาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 1.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 1,404 ล้าน

บาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 12.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 10,772 ล้านบาท สง่ผลใหม้กี าไรขัน้ต้นจากการผลติของกลุ่ม

รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 1.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึ้น 11.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ทัง้น้ี มกีารบนัทึกการกลบัรายการมูลค่า

สนิคา้คงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 2,469 ล้านบาท เมื่อรวมขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ45 ล้านบาท ส่งผลใหก้ลุ่ม

ไทยออยล์ม ีEBITDA 2,881 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุน EBITDA 12,248 ล้านบาท โดยในไตรมาสน้ีมกี าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอื

ทางการเงนิ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563  จ านวน 389 ล้าน

บาท นอกจากน้ี ยงัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ2,045 ล้านบาท (โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิ

ต่างประเทศจ านวน 1,538 ล้านบาท) เน่ืองจากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าจาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน ขณะที่มตี้นทุนทางการเงนิ 1,029 ล้านบาท เมื่อหกัค่า

เสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว ท าให้ใน Q2/63 กลุ่มไทยออยล์มีก าไรสุทธ ิ2,480 ล้านบาท หรอื 1.22 บาทต่อหุ้น เทียบกบัผลขาดทุน

สทุธ ิ13,754 ลา้นบาทใน Q1/63 

เมื่อเทียบ Q2/63 กบั Q2/62 กลุ่มไทยออยล์มรีายไดจ้ากการขายลดลง 42,590 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากราคาขายผลติภณัฑ์และปรมิาณการขาย

ผลติภณัฑ์รวมที่ปรบัลดลง และมกี าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 1.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เหตุผล

หลกัมาจากค่าการกลัน่ที่ถูกกดดนัอย่างหนักจากส่วนต่างราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัน ้ามนัดบิดูไบที่อ่อนตวัลง รวมทัง้ส่วนต่างราคาผลติภณัฑ์

พลอยได้จากการผลิตน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานที่อ้างอิงราคาน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัเตาปรบัลดลงค่อนข้างมาก ประกอบกบัปรมิาณจ าหน่ายน ้ามนัยาง

สะอาดซึง่เป็นผลติภณัฑพ์เิศษปรบัลดลง ขณะที่มกี าไรขัน้ต้นจากกลุ่มอะโรเมตกิส์เพิม่ขึน้จากสว่นต่างราคาสารเบนซนีและโทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 

95 ที่ปรบัตวัดขีึ้น เมื่อรวมผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนัจากระดบัราคาน ้ามนัที่ปรบัลดลงใน Q2/63 ท าให้มกี าไรขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มรวม

ผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนัลดลง 2.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล อย่างไรก็ด ีมกีารกลบัรายการมูลค่าสนิค้าคงเหลอืน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป

เพิ่มขึน้ 2,267 ล้านบาท และขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงนิที่เกิดขึ้นจรงิสุทธ ิ45 ล้านบาท ทัง้น้ี ใน Q2/62 มกีารบนัทึกค่าใช้จ่ายจากการรบัรู้

ประมาณการหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่  จ านวน 384 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการซ่อม

บ ารุงใหญ่ตามแผนจ านวน 352 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ม ีEBITDA เพิ่มขึ้น 809 ล้านบาท นอกจากน้ี เมื่อรวมก าไรจากการวดัมูลค่า

ยตุธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ 389 ลา้นบาท และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ 1,451 ล้านบาท สง่ผลใหใ้น Q2/63 กลุ่มไทยออยลม์กี าไร

สทุธเิพิม่ขึน้ 1,913 ลา้นบาท 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/63 กบั 6M/62 กลุ่มไทยออยล์มรีายได้จากการขายลดลง 57,565 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากราคาขายผลติภณัฑ์

และปรมิาณการขายผลติภณัฑร์วมที่ปรบัลดลงจากผลกระทบของสงครามราคาน ้ามนัและการระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ทัง้น้ี จากส่วนต่างราคา

น ้ามนัส าเรจ็รูปที่อ่อนตวัลง แม้ว่า Crude Premium จะปรบัลดลงค่อนขา้งมาก นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 และ
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สว่นต่างราคาผลติภณัฑ์พลอยไดจ้ากการผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานที่อ้างองิราคาน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัเตาไดป้รบัตวัลดลง รวมทัง้ปรมิาณการขาย

น ้ามนัยางสะอาดซึ่งเป็นผลติภณัฑพ์เิศษปรบัลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน แมอ้ตัราก าไรขัน้ต้นของสาร LAB จะดขีึน้กต็าม ส่งผลใหก้ าไร

ขัน้ต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ ามนัลดลง 2.3 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 2.5 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 

นอกจากน้ี ใน 6M/63 ยงัมผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 12,176 ล้านบาท เทียบกบัก าไรจากสต๊อกน ้ามนั 2,335 ล้านบาท ใน 6M/62 ส่งผลใหก้ลุ่ม

ไทยออยล์มผีลขาดทุน EBITDA 9,367 ล้านบาท เทียบกบั EBITDA 8,961 ล้านบาท โดยกลุ่มไทยออยล์มขีาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ294 

ลา้นบาท จากคา่เงนิบาททีอ่่อนค่า โดยมตี้นทุนทางการเงนิลดลง 276 ล้านบาท เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา และบวกการกลบัรายการคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

แลว้ ใน 6M/63 กลุ่มไทยออยลม์ผีลขาดทุนสทุธ ิ11,274 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ4,975 ลา้นบาท  
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2. ข้อมูลสรปุผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธรุกิจ 

ตาราง 2: ผลการด าเนินงานแยกตามกลุม่ธรุกจิ                      หน่วย: ลา้นบาท 

รำยได้จำกกำรขำย Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 
งบกำรเงินรวม 49,372 76,652 (27,280)  91,962 (42,590)  126,023 183,588 (57,565) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 48,296 80,241 (31,945)  94,544 (46,248)  128,537 189,630 (61,093) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB(1) 7,894 12,477 (4,583)  13,498 (5,604)  20,370 27,947 (7,577) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน 2,869 3,879 (1,010)  4,827 (1,958)  6,748 9,531 (2,783) 
   ผลติไฟฟ้า(2) 2,880 2,876 4  2,969 (89)  5,756 5,940 (184) 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย(3) 1,761 2,141 (380)  2,175 (414)  3,902 4,435 (533) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล(4) 187 142 45  156 31  330 326 4 
   ผลติเอทานอล(5) 364 386 (22)  362 2  750 739 11 
   อื่นๆ(6) 1,299 1,308 (9)  1,002 297  2,607 1,923 684 

           

EBITDA Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 
งบกำรเงินรวม 2,881 (12,248) 15,129  2,072 809  (9,367) 8,961 (18,328) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 1,145 (14,497) 15,642  252 893  (13,352) 4,705 (18,057) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 1,018 1,121 (80)  612 406  2,116 2,178 (62) 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน (120) 379 (499)  436 (556)  259 533 (274) 
   ผลติไฟฟ้า 653 643 10  637 16  1,296 1,213 83 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 105 103 2  87 18  208 237 (29) 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 81 11 70  10 71  92 47 45 
   ผลติเอทานอล 44 64 (20)  39 5  108 77 31 
   อื่นๆ 50       124         (74)  40 10  174 72 102 
           

ก ำไร / (ขำดทุน) สทุธิ Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 
งบกำรเงินรวม 2,480 (13,754) 16,234  567 1,913  (11,274) 4,975 (16,249) 
   โรงกลัน่น ้ามนั 1,248 (15,260) 16,508  (441) 1,689  (14,012) 2,527 (16,539) 
   ผลติสารอะโรเมตกิสแ์ละสาร LAB 514 459 55  40 474  973 814 159 
   ผลติน ้ามนัหล่อลืน่พืน้ฐาน (139) 284 (423)  322 (461)  145 378 (233) 
   ผลติไฟฟ้า(7) 716 586 130  572 144  1,302 1,054 248 
   ผลติและจ าหน่ายสารละลาย 40 37 3  (4) 44  77 41 36 
   บรกิารขนส่งทางทะเล 48 (15) 63  (70) 118  33 (72) 105 
   ผลติเอทานอล 0 29 (29)  (17) 17  29 (1) 30 
   อื่นๆ(8) 64 123 (59)  53 11  187 108 79 

 

หมายเหตุ (1) บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในบรษิทั ลาบกิซ ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิผลติสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
 (2) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 73.99 และบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
 (3) บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จ ากดั TOP Solvent (Vietnam) LLC และ PT Tirta Surya Raya  
 (4) 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  
 (5) บรษิทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั ถอืหุน้ตามสดัสว่นในบรษิทั ทรพัย์ทพิย์ จ ากดั และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั  
 (6) บรษิัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย ีเซอร์วสิ จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล และบรษิัท ไทยออยล์ ศูนย์บรหิารเงนิ จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ซึง่

ประกอบธุรกจิศนูย์กลางธุรกจิระหวา่งประเทศ (IBC) และศนูย์บรหิารเงนิ (TC) ส าหรบับรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ 
 (7) รวมสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ของกลุม่ไทยออยล์ 
 (8) รวมก าไร / (ขาดทนุ) จากบรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ีเซอรว์สิ จ ากดั และบรษิทั ไทยออยล ์ศนูย์บรหิารเงนิ จ ากดั และรวมสว่นแบ่งก าไร / (ขาดทนุ) จากการลงทุนในบรษิทั บรษิทั พทีที ีดจิติอล 

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

หน่วย: US$/bbl Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

น ้ามนัดบิดไูบ (Dubai) 30.6 50.9 (20.3)  67.4 (36.8)  40.7 65.4 (24.7) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 33.1 57.6 (24.5)  74.9 (41.8)  45.4 71.1 (25.7) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) 30.5 59.5 (29.0)  79.6 (49.1)  45.0 78.0 (33.0) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 36.3 62.0 (25.7)  79.7 (43.4)  49.1 78.0 (28.9) 

น ้ามนัเตา (HSFO) 28.9 43.4 (14.5)  65.1 (36.2)  36.2 64.6 (28.4) 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดิบดไูบ Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

น ้ามนัเบนซนิ (ULG95) 2.6 6.7 (4.1)  7.5 (4.9)  4.6 5.6 (1.0) 

น ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าด (Jet/Kero) (0.1) 8.6 (8.7)  12.2 (12.3)  4.2 12.6 (8.4) 

น ้ามนัดเีซล (GO) 5.7 11.1 (5.4)  12.4 (6.7)  8.4 12.6 (4.2) 

น ้ามนัเตา (HSFO) (1.6) (7.5) 5.9  (2.3) 0.7  (4.5) (0.9) (3.6) 

หมายเหตุ  ราคาปิดของน ้ามนัดิบดูไบ ณ สิ้น Q2/63 คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนมถุินายน 2563 เท่ากบั 40.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล, ณ สิ้น Q1/63  คดิจากราคาเฉลี่ยเดอืนมนีาคม 2563 

เท่ากบั 33.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ ณ สิน้ Q2/62 คดิจากราคาเฉลีย่เดอืนมถุินายน 2562 เท่ากบั 61.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

กราฟ 1: ราคาของน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปู 

ราคาน ้ ามันดิบดูไบใน Q2/63 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 

Q1/63 และ Q2/62 โดยได้รบัแรงกดดนัอย่างมาก จากการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ที่มตีวัเลขผูต้ิดเชื้อทัว่โลก

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ีองโดยเฉพาะทวีปอเมรกิาและยุโรป ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุปสงคน์ ้ามนั โดยเฉพาะภาค

การท่องเที่ยวและภาคการขนส่งซึ่งปรบัลดลงอย่างมากและ

ท าให้ปริมาณน ้ ามนัดิบคงคลังทัว่โลกปรบัตัวสูงขึ้นเช่นกัน 

ประกอบกับการประกาศสงครามราคาของผู้ผลิตในกลุ่ม

โอเปกที่ท าใหร้าคาน ้ามนัลดลงมากถงึ 15 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

บาร์เรลภายในวนัเดียว อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลาย  Q2/63 

อุปสงคป์รบัตวัเพิม่ขึน้หลงัหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการปิดเมอืงและออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ ขณะที่กลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน ้ามนัดบิและ

พนัธมติร (โอเปกพลสั) กม็ขีอ้ตกลงลดก าลงัการผลติลงราว 9.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ในเดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 และ 7.7 ล้านบารเ์รลต่อ

วนัในเดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 2563 ท าใหอุ้ปทานสว่นเกนิในตลาดปรบัลดลง สง่ผลใหร้าคาน ้ามนัดบิปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

ส่วนต่างราคาน ้ามนัเบนซนิกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน Q2/63 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q1/63 และQ2/62 เน่ืองจากความต้องการใช้น ้ามนัเบนซิน

ทัว่โลกปรบัตวัลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ -19 หลงัหลายประเทศทัว่โลกใช้มาตรการปิดเมอืงเพื่อยบัยัง้การแพร่

ระบาดของโรคดงักล่าว โดยความตอ้งการใชน้ ้ามนัเบนซนิทัว่โลกใน Q2/63 ปรบัลดลง 5.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เมื่อเทยีบกบั Q2/62 นอกจากน้ี ส่วน

ต่างราคาน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัอากาศยาน/น ้ามนัก๊าดกบัราคาน ้ามนัดบิดไูบใน Q2/63 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q1/63 และ Q2/62 หลงัตลาดถูก

กดดนัจากอุปสงค์ที่อ่อนตวัจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ -19 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามนัดีเซลในภาคอุตสาหรรมและภาคขนส่ง 

รวมทัง้ความต้องการใช้น ้ามนัอากาศยานโลกที่ได้รบัผลกระทบรุนแรงที่สุด โดยความต้อ งการใช้ลดลงกว่ารอ้ยละ 63 ในเดอืนเมษายน 2563 เมื่อ

เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมกีารยกเลกิเที่ยวบนิทัว่โลก อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบใน 

Q2/63 ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/63 และ Q2/62 เน่ืองจากอุปทานในภูมภิาคปรบัตวัลดลงหลงัโรงกลัน่น ้ามนัปรบักระบวนการผลติไปผลติน ้ามนั

เตาที่มกี ามะถนัต ่าตามมาตรการป้องกนัมลพษิทางเรอืขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งก าหนดให้น ้ามนัเชื้อเพลงิที่เติมเรอืต้องมี

ก ามะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนมกราคม 2563  
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ตาราง 4: ผลการด าเนินงานของธรุกจิการกลัน่น ้ามนั 

 
Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

อตัราการใชก้ าลงัการกลัน่(1) (%) 98% 111% (13%)  103% (5%)  105% 109% (4%) 

ปรมิาณวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่กระบวนการผลติ (kbd) 269 306 (37)  283 (14)  287 301 (14) 

ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (US$/bbl) 
     : ไมร่วมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 
     : รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 

 
1.4 

(0.4) 

 
0.1 

(12.2) 

 
1.3 

11.8 
 

 
2.6 
2.4 

 
(1.2) 
(2.8) 

  
0.7 

(6.7) 

 
2.8 
4.1 

 
(2.1) 

(10.8) 

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

ใน Q2/63 โรงกลัน่ไทยออยล์มีอัตราการใช้ก าลังการกลัน่ 98% ลดลงจากไตรมาสก่อน 13% จากการ 

Optimization โรงกลัน่จากผลกระทบของโควดิ-19 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามนัอากาศยาน /น ้ามนัก๊าด

ลดลงอย่างมาก เน่ืองจากมกีารยกเลกิเที่ยวบินทัว่โลก อีกทัง้มปีรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์โดยรวมลดลง 13% 

โดยแบ่งเป็นสดัส่วนการขายผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ 81% Indochina 12% และส่งออก 7% โรงกลัน่ไทย

ออยลม์รีายไดจ้ากการขาย 48,296 ลา้นบาท ลดลง 31,945 ลา้นบาท ตามปรมิาณการขายและราคาขายเฉลีย่ที่

ปรบัลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ -19 อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไร

ขัน้ตน้จากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 1.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้ 1.3 เหรยีญสหรฐัฯ 

ต่อบารเ์รลจากไตรมาสที่ผ่านมา สาเหตุหลกัจาก Crude Premium ที่ปรบัตวัลดลงอย่างมากจากสงครามราคา

น ้ามนั ในขณะที่ส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัอากาศยาน /น ้ามนัก๊าด และน ้ามนัดีเซลที่ปรบัตวัลดลง 

เน่ืองจากอุปสงคท์ี่อ่อนตวัลงจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 อย่างไรกต็าม จากราคา

น ้ามนัดบิที่ยงัคงลดลงอย่างมากในช่วงต้นไตรมาส ส่งผลใหโ้รงกลัน่ไทยออยลม์ผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 1.8 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 1,404 ล้านบาท ลดลง 9,368 ล้านบาทจาก Q1/63 ทัง้น้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มี

การกลบัรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือน ้ ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป  2,469 ล้านบาท เทียบกบัรายการปรบัลด

มูลค่าสินค้าคงเหลือน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัส าเร็จรูป 3,480 ล้านบาทในไตรมาสก่อน เมื่อรวมผลขาดทุนจาก

เครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ43 ล้านบาท ท าใหโ้รงกลัน่ไทยออยล์ม ีEBITDA 1,145 ลา้นบาท เทยีบ

กบัผลขาดทุน EBITDA 14,497 ล้านบาท ใน Q1/63 ประกอบกบัโรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรจากการวดัมูลค่า

ยุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 จ านวน 222 ล้านบาท และก าไร

จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2,058 ล้านบาท (โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่

เป็นสกุลเงนิต่างประเทศจ านวน 1,557 ล้านบาท) เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิได้ โรงกลัน่ไทยออยล์มีก าไรสุทธิ 1,248 ล้านบาท (หากรวมเงนิปันผลรบัจะมีก าไรสุทธอิยู่ที่ 2,198 ล้าน

บาท) เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ15,260 ลา้นบาทใน Q1/63 

เมื่อเทยีบกบั Q2/62 โรงกลัน่ไทยออยลม์อีตัราการใชก้ าลงัการกลัน่ลดลง 5% และมปีรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์

โดยรวมลดลง 10% จากผลกระทบของโควิด-19 โดยมีรายได้จากการขายลดลง 46,248 ล้านบาทตาม

ปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัลดลง  อกีทัง้มีก าไรขัน้ต้นจากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากส

ต๊อกน ้ ามนัลดลง 1.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากส่วนต่างราคาน ้ ามนัเบนซิน น ้ ามันอากาศยาน /

น ้ามนัก๊าด และน ้ ามนัดีเซลที่ปรบัลดลงจากอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด -19 

นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยล์มผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 1,404 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,266 ล้านบาท

จาก Q2/62 อย่างไรก็ตาม โรงกลัน่ไทยออยล์มีการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือน ้ ามนัดิบและน ้ ามัน

ส าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ 2,267 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิ

ที่เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ43 ลา้นบาท ส่งผลให้โรงกลัน่ไทยออยล์ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 893 ล้านบาท เมื่อรวมก าไรจาก

การวดัมูลค่ายุติธรรมเครื่องมอืทางการเงนิ และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เพิ่มขึ้น 222 ล้านบาท และ 

ใน Q2/63 โรงกลัน่ไทยออยล ์

มกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรกลัน่ไม่

รวมผลกระทบจำกสต๊อก

น ้ำมนัเพิม่ขึ้นจำก Crude 

Premium ทีป่รบัตวัลดลงจำก

สงครำมรำคำน ้ำมนั ประกอบ

กบัมกีำรกลบัรำยกำรมลูคำ่

สนิคำ้คงเหลอืน ้ ำมนัดบิและ

น ้ำมนัส ำเรจ็รปู สง่ผลใหโ้รง

กลัน่ไทยออยลม์กี ำไรสทุธ ิ

ส ำหรบั 6M/63 โรงกลัน่ไทย

ออยลม์กี ำไรขัน้ตน้จำกกำร

กลัน่ไมร่วมผลกระทบจำก 

สต๊อกน ้ำมนัลดลงอยำ่งมำก

จำกผลกระทบจำกกำรแพร่

ระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 

ประกอบกบัมผีลขำดทุนจำกส

ต๊อกน ้ำมนั สง่ผลใหโ้รงกลัน่

ไทยออยลม์ผีลขำดทุนสทุธิ

เทยีบกบัก ำไรสทุธใิน 6M/62 
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1,458 ลา้นบาท ตามล าดบั และหกัคา่เสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ลว้ โรงกลัน่ไทย

ออยลม์กี าไรสทุธ ิ1,248 ลา้นบาท ในขณะทีม่ผีลขาดทุนสทุธ ิ441 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

หากเทียบผลการด าเนินงาน 6M/63 กบั 6M/62 โรงกลัน่ไทยออยล์มอีตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ลดลงเล็กน้อย 

โดยมรีายไดจ้ากการขาย 128,537 ลา้นบาท ลดลง 61,093 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละราคา

ขายเฉลี่ยที่ปรบัลดลงเน่ืองจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทัง้น้ี โรงกลัน่มกี าไรขัน้ต้น

จากการกลัน่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน ้ามนั 0.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลงถึง 2.1 เหรยีญสหรฐัฯ 

ต่อบารเ์รล สาเหตุหลกัจากส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัลดลงโดยเฉพาะส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศ

ยาน/น ้ามนัก๊าด และน ้ามนัดีเซลที่ปรบัตวัลดลง เน่ืองจากอุปสงค์ที่ปรบัตวัลดลงจากผลกระทบของการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 แม้ว่า Crude Premium จะปรบัลดลงค่อนข้างมากจากสงครามราคาน ้ ามัน 

นอกจากน้ี ราคาน ้ามนัดบิทีล่ดลงอย่างมากส่งผลให้โรงกลัน่ไทยออยล์มผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 7.3 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หรอื 12,176 ล้านบาท เทียบกบัก าไรจากสต๊อกน ้ามนั 2,335 ล้านบาทใน 6M/62 ประกอบ

กบั โรงกลัน่ไทยออยล์มีรายการปรบัลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัส าเรจ็รูป 1,011 ล้านบาท 

ในขณะที่มกีารกลบัรายการมูลค่าสนิคา้คงเหลือน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รูป 697 ล้านบาทใน 6M/62 เมื่อรวม

ผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงสุทธิ 35 ล้านบาทแล้ว โรงกลัน่ไทยออยล์มีผลขาดทุน 

EBITDA 13,352 ล้านบาท เทียบกบั EBITDA 4,705 ล้านบาทในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน อีกทัง้ โรงกลัน่

ไทยออยล์ยงัมผีลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงนิ 130 ล้านบาท และผลขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 354 ล้านบาท เทียบกบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1,260 ล้านบาทใน 6M/62 เมื่อ

หกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ และรวมการกลบัรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ โรงกลัน่ไทยออยล์มีผล

ขาดทุนสุทธอิยู่ที่ 14,012 ล้านบาท (หากรวมเงนิปันผลรบัใน 6M/63 โรงกลัน่ไทยออยล์มผีลขาดทุนสุทธอิยู่ที ่

11,331 ลา้นบาท) เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ2,527 ลา้นบาทใน 6M/62 
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2.2 สภำพตลำดสำรอะโรเมติกสแ์ละผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรอะโรเมติกส ์ 

ตาราง 5: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนตา่งราคาของธุรกจิอะโรเมตกิส ์
หน่วย: US$/Ton Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

พาราไซลนี (PX)(1) 495 708 (213)  909 (414)  602 995 (393) 

เบนซนี (BZ)(2) 371 616 (245)  625 (254)  493 607 (114) 

โทลอูนี (TL)(2) 350 564 (214)  649 (299)  457 631 (174) 

ส่วนต่ำงรำคำ ULG95 Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

พาราไซลนี (PX) 214 218 (4)  273 (59)  216 391 (175) 

เบนซนี (BZ) 90 126 (36)  (12) 102  108 3 105 

โทลอูนี (TL) 69 75 (6)  13 56  72 27 45 
หมายเหตุ (1) ราคาสารพาราไซลนีอา้งองิราคา CFR Taiwan 

             (2) ราคาสารเบนซนีและสารโทลอูนีอา้งองิราคา FOB Korea 
 

กราฟ 2: ราคาผลติภณัฑส์ารอะโรเมตกิสแ์ละน ้ามนัเบนซนิ 95 

ราคาสารพาราไซลนีและส่วนต่างราคาสารพาราไซลนีกบัน ้ามนั

เบนซิน 95 ใน Q2/63 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกับ Q1/63 และ 

Q2/62 ตามราคาน ้ามนัดิบที่อ่อนตวัลง ประกอบกบัตลาดสาร

พาราไซลนีถูกกดดนัจากอุปสงคท์ีล่ดลงในภูมภิาค ซึ่งเป็นผลมา

จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ท าให้ความต้องการการ

ใช้สินค้าประเภทเส้นใยส าหรบัเครื่องนุ่งห่มปรบัลดลง แม้ว่า

ความต้องการใช้ขวดน ้ าดื่มจะเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดก็ตาม 

นอกจากน้ีการปิดซ่อมบ ารุงของโรงพีทีเอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ปลายน ้ าของสารพาราไซลีนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สารพาราไซลี

นคงคลงัในจนีปรบัตวัสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ราว 4 ลา้นตนั 

ราคาสารเบนซีนใน Q2/63 ปรบัตวัลดลงจาก Q1/63 และ Q2/62 ตามราคาน ้ามนัดบิที่อ่อนตวัลง เช่นเดยีวกบัส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนั

เบนซิน 95 ที่ปรบัตวัลดลงจาก Q1/63 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ปลายน ้าของสารเบนซีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และก่อสรา้งได้รบัผลกระทบจาก

เศรษฐกจิโลก และการบรโิภคที่ชะลอตวั ส่งผลให้สารเบนซีนคงคลงัในจนีตะวนัออกปรบัตวัสูงขึน้แตะที่ระดบั 2 แสนตนั ขณะที่ส่วนต่างราคาสาร

เบนซนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ใน Q2/63 ปรบัเพิม่เมื่อเทยีบกบั Q2/62 เน่ืองจากอุปสงคข์องสารเบนซีนในการผลิตบรรจุภณัฑ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้ หลงั

มาตรการปิดเมอืงส่งผลใหป้ระชากรส่วนใหญ่อยู่บ้าน ซึ่งสนับสนุนการใช้บรรจุภณัฑ์ใส่อาหารและบรรจุภณัฑท์ี่มาพรอ้มกบัการซื้อสนิคา้ออนไลน์ 

นอกจากน้ีการผอ่นคลายของสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัฯ กเ็ป็นปัจจยับวกที่ท าให้ส่วนต่างราคาสารเบนซีนกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ปรบัตวัดี

ขึน้อกีดว้ย 

ราคาสารโทลูอีนใน Q2/63 ปรบัตวัลดลงจาก Q1/63 และ Q2/62 ตามราคาน ้ามนัดิบที่อ่อนตวัลง นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาสารโทลูอีนกบัน ้ามนั

เบนซนิ 95 ใน Q2/63 ปรบัลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบั Q1/63 เน่ืองจากตลาดสารโทลูอีนถูกกดดนัจากอุปสงคใ์นการผลิตสารพาราไซลนีและสาร

เบนซนี รวมถงึอุปสงคใ์นการน าไปผสมกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ที่ปรบัลดลงในช่วงการระบาดของไวรสัโควดิ-19 อย่างไรกต็าม การปิดซ่อมบ ารุงของ

โรงผลิตสารโทลูอีนใน Q2/63 ท าให้อุปทานในภูมภิาคปรบัตวัลดลง ส่งผลให้ส่วนต่างราคาสารโทลูอีนกบัน ้ามนัเบนซิน 95 ปรบัเพิม่ขึ้นจากช่วง 

Q2/62 
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ตาราง 6: ผลการด าเนินงาน TPX 

 
Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

อตัราการผลติสารอะโรเมตกิส(์1) (%) 75% 81% (6%)  64% 11%  78% 78% - 

ปรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์(พนัตนั) 156 169 (13)  134 22  324 323 1 

Product-to-feed Margin(2) (US$/Ton) 77 85 (8)  75 2  81 113 (32) 

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 Q2/63 เทียบกบั Q1/63 TPX มีอตัราการผลิตสารอะโรเมติกส์ลดลงมาอยู่ที่ 75% โดย TPX มรีายได้จาก

การขาย 5,933 ล้านบาท ลดลง 2,705 ล้านบาท และมี Product-to-feed Margin 77 เหรียญสหรฐัฯต่อตัน 

ลดลง 8 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั สาเหตุหลกัจากราคาขายผลติภณัฑ์และส่วนต่างราคาสารอะโรเมตกิส์กบัน ้ามนั

เบนซนิ 95 ปรบัตวัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ และอุปสงค์ของสารอะโรเมติกส์ที่ชะลอตวั ซึ่งเป็นผลมาจากการ

แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 อย่างไรกต็าม TPX มกี าไรจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกิดขึน้จรงิสุทธ ิ28 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ TPX มี EBITDA 770 ล้านบาท ลดลง 126 ล้านบาท 

โดยในไตรมาสน้ีได้มกีารบนัทกึก าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที่ 9 จ านวน 122 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 103 ล้านบาท และยงัมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ

19 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธ ิ85 ลา้นบาท ในไตรมาสก่อน เมื่อหกัคา่เสื่อมราคา ตน้ทุน

ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว ใน Q2/63 TPX มกี าไรสุทธ ิ439 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาทจาก 

Q1/63 

เมื่อเทยีบกบั Q2/62 TPX มอีตัราการผลติสารอะโรเมติกส์เพิม่ขึน้ 11% และมปีรมิาณการขายผลิตภณัฑ์รวม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เน่ืองจากการหยุดซ่อมบ ารุงหน่วยผลิตสารอะโรเมติกสต์ามแผนตัง้แต่กลางเดอืน มถิุนายน

2562 ไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 อย่างไรก็ตาม TPX มีรายได้จากการขายลดลง 3,229 ล้านบาท 

จากระดบัราคาสารอะโรเมตกิสท์ี่ลดลงอยา่งมากตามราคาน ้ามนัดบิ ทัง้น้ี จากส่วนต่างราคาสารเบนซนีและสาร

โทลูอนีกบัน ้ามนัเบนซนิ 95 ที่ปรบัตวัสูงขึ้น จากอุปสงค์ของสารเบนซีนในการผลิตบรรจุภณัฑ์ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 

และอุปทานของสารโทลูอนีทีต่งึตวั ส่งผลใหม้ ีProduct-to-feed Margin เพิม่ขึน้ 2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั โดยใน 

Q2/63 มกี าไรจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึ้นจรงิลดลง 26 ล้านบาท ส่งผลให้ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 328 ล้าน

บาท อยา่งไรกต็าม TPX มกีารบนัทกึก าไรจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้ 122 ลา้นบาท 

และมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธเิพิม่ขึน้ 15 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ดงันัน้ ใน Q2/63 

TPX จงึมกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 360 ลา้นบาท  

ส าหรลัผลการด าเนินงานใน 6M/63 เทยีบกบั 6M/62 TPX มรีายไดจ้ากการขาย 14,572 ล้านบาท ลดลง 4,810 

ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรบัลดลงตามราคาน ้ ามนัดิบ โดย TPX มี Product-to-feed 

Margin 81 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลง 32 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั สาเหตุหลกัจากสว่นต่างราคาสารพาราไซลนี

กบัน ้ามนัเบนซิน 95 ปรบัตวัลดลงอย่างมากจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 และการปิด

ซ่อมบ ารุงของโรงพทีเีอหลายแห่ง เมื่อรวมกบัก าไรจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึ้นจรงิ 30 ล้านบาท เทียบ

กบัขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง 55 ล้านบาท ส่งผลให้ TPX มี EBITDA 1,667 ล้านบาท 

ลดลง 198 ล้านบาท นอกจากน้ียงัมกีารบนัทกึก าไรจากการวดัมูลคา่ยุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้ 141 

ลา้นบาท และมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ67 ล้านบาท เทยีบกบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนสุทธ ิ5 ล้าน

บาท สง่ผลให ้TPX มกี าไรสทุธ ิ964 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 47 ลา้นบาท จาก 6M/62 

ใน Q2/63 TPX มอีตัรำกำร

ผลติสำรอะโรเมตกิสล์ดลง

และม ีProduct-to-feed 

Margin ลดลง จำกอุปสงค์

ของสำรอะโรเมตกิสท์ีช่ะลอ

ตวัจำกกำรแพรร่ะบำดของ

ไวรสัโควดิ-19 สง่ผลใหม้ผีล

กำรด ำเนินงำนทีอ่่อนตวัลง

จำกไตรมำสก่อน 

ส ำหรบังวด 6M/63 TPX ม ี

Product-to-feed Margin 

อ่อนตวัลงจำกสว่นต่ำงรำคำ

สำรพำรำไซลนีกบัน ้ ำมนั

เบนซนิ 95 ทีอ่่อนตวัลง แต่

เมือ่รวมกบัก ำไรจำก

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ และ 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น

สทุธ ิสง่ผลให ้TPX มกี ำไร

สทุธเิพิม่ขึ้น 
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ใน Q2/63 กลุ่มธุรกจิผลติสารอะโรเมติกส์ (รวมสดัส่วนการถอืหุน้ใน LABIX รอ้ยละ 75)  มรีายไดจ้ากการขาย

รวม 7,894 ล้านบาท EBITDA 1,018 ล้านบาท และก าไรสุทธิรวม 514 ล้านบาท ส าหรบั 6M/63 กลุ่มธุรกิจ

ผลติสารอะโรเมติกส์มีรายได้จากการขายรวม 20,370 ล้านบาท EBITDA 2,116 ล้านบาท และก าไรสุทธริวม 

973 ลา้นบาท 

 

2.3 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตสำรตัง้ต้นส ำหรบัผลิตภณัฑส์ำรท ำควำมสะอำด 

ตาราง 7: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑส์ารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
หน่วย: US$/Ton Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

Linear Alkylbenzene (LAB)(1)    1,158     1,249  (91)        1,253  (95)   1,204   1,233  (29) 
หมายเหตุ (1) ราคา LAB อา้งองิราคา ICIS  

กราฟ 3: ราคาสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑส์ารท าความสะอาด 
ราคาสาร LAB ใน Q2/63 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q1/63 

และ Q2/62 ตามราคาสารตัง้ต้นที่ได้รบัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 อย่างไรก็ตาม ราคาสาร LAB 

ใน Q2/63 ยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงคท์ี่เพิม่ขึน้ในช่วงฤดู

รอ้น และจ านวนโรงผลติสาร LAB ในภูมภิาคที่ปิดซ่อมบ ารุง

ปรบัเพิม่ขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจนีและอินเดยี นอกจากน้ี 

ผลกระทบจากมาตรการปิดเมอืงของประเทศต่างๆ ไดส้่งผล

ท าใหก้ารผลติน ้ามนัก๊าด ซึ่งเป็นหน่ึงในสารตัง้ตน้ในการผลติ

สาร LAB ลดลงและส่งผลกระทบต่ออุปทานของสาร LAB ที่

ปรบัลดลงในช่วงเวลาดงักล่าวเช่นเดยีวกนั  

  ตาราง 8: ปรมิาณการผลติสาร LAB  

 
Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

อตัราการผลติสาร LAB (1)  (%) 113% 113% -  112% 1%  113% 113% - 

ปรมิาณผลติ LAB (พนัตนั) 34 34 -  34 -  68 67 1 

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

ใน Q2/63 บรษิัท ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) มีรายได้จากการขาย 2,096 ล้านบาท ลดลง 1,985 ล้านบาทจาก 

Q1/63 สาเหตุหลกัจากราคาขายสาร LAB ที่ปรบัตวัลดลงตามราคาสารตัง้ต้น อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ต้น

ได้รบัแรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน และอุปทานของสาร LAB ที่ตึงตัว เมื่อหกัขาดทุนจาก

เครื่องมอืทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิสทุธ ิ31 ล้านบาท เทยีบกบัขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิสทุธ ิ

28 ล้านบาท ใน Q1/63 ส่งผลให้ LABIX มี EBITDA 248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสน้ี 

LABIX มกีารบนัทึกก าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที่ 9 จ านวน 44 ล้านบาท เทยีบกบัขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงินจ านวน 44 ล้าน

บาท และยงัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ9 ล้านบาท เทียบกบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ26 ล้าน

บาท เมื่อหกัคา่เสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิ LABIX มกี าไรสทุธ ิ100 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ88 

ลา้นบาท ใน Q1/63 

ใน Q2/63 LABIX มผีลกำร

ด ำเนินงำนดขีึ้นจำกไตรมำส

ก่อน จำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นที ่

เพิม่ขึ้นเนือ่งจำกอุปสงคท์ี ่

เพิม่ขึ้นในช่วงฤดรูอ้น และ

อุปทำนทีต่งึตวั 

1,000

1,200

1,400
LAB Price

เหรยีญสหรฐัฯ/ตนั

Q1/62 Q2 Q3 Q4 Q1/63 Q2
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เมื่อเทียบกบั Q2/62 LABIX มรีายไดจ้ากการขายลดลง 2,458 ล้านบาท ตามราคาขายสาร LAB ที่ปรบัลดลง

ตามราคาสารตัง้ต้น อย่างไรก็ตาม LABIX มอีตัราก าไรขัน้ต้นที่สูงขึน้จากอุปสงคโ์ดยรวมที่ดขีึน้ ทัง้น้ี เมื่อหกั

ขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ31 ล้านบาท ส่งผลให้ LABIX ม ีEBITDA เพิม่ขึ้น 78 ล้าน

บาท และเมื่อรวมก าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื่องมอืทางการเงนิ 44 ล้านบาท ส่งผลใหใ้น Q2/63 LABIX 

มกี าไรสทุธ ิ100 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ52 ลา้นบาท ใน Q2/62 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/63 เทียบกบั 6M/62 LABIX มีรายได้จากการขาย 6,177 ล้านบาท ลดลง 

2,807 ล้านบาท ตามระดบัราคาสาร LAB ที่ปรบัตวัลดลงตามราคาสารตัง้ต้น แต่จากอตัราก าไรขัน้ต้นของสาร 

LAB ที่ดีขึ้น แม้จะมีขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงสุทธิ 58 ล้านบาท ส่งผลให้ LABIX ม ี

EBITDA เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท เมื่อรวมขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 17 ล้านบาท เทียบกบัก าไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ15 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน LABIX มกี าไรสุทธ ิ11 ล้านบาท เทยีบกบั

ผลขาดทุนสทุธ ิ138 ลา้นบาท ใน 6M/62 

 

2.4 สภำพตลำดและผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตน ้ำมนัหล่อลื่นพืน้ฐำน  

ตาราง 9: ราคาเฉลีย่ผลติภณัฑห์ลกัและส่วนต่างราคาของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 

หน่วย: US$/Ton Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

500SN(1) 556 645 (89)  700 (144)  601 718 (117) 

Bitumen(2) 226 302 (76)  409 (183)  264 388 (124) 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

500SN 372 369 3  287 85  371 308 63 

Bitumen 42 26 16  (4) 46  34 (22) 56 

หมายเหตุ  (1) ราคา 500SN อา้งองิราคา Ex-tank Singapore 
  (2) ราคา Bitumen อา้งองิราคา FOB Singapore 

กราฟ 4: ราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (500SN) ราคายางมะตอยและราคาน ้ามนัเตา 
ราคาน ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน 500SN ใน Q2/63 ปรบัตัวลดลง

เมื่อเทียบกับ Q1/63 และ Q2/62 ตามราคาน ้ ามันดิบที่ปรบั

ลดลง อีกทัง้อุปสงค์น ้ ามนัหล่อลื่นพื้นฐานทัว่โลกปรบัลดลง

ต่อเน่ือง หลงัสภาพเศรษฐกิจโลกยงัคงอ่อนแอจากมาตรการ

ปิดเมืองเพื่ อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 

ประกอบกบัมโีรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานกรุ๊ป 2 และ 3 แห่ง

ใหม่ในจนี ซึง่มกี าลงัการผลติรวม 0.90 ลา้นตนัต่อปี อย่างไรก็

ตาม ส่วนต่างราคาน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน 500SN กบัน ้ามนัเตา

ใน Q2/63 ปรบัตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/63 และ Q2/62 

หลังราคาน ้ ามันดิบปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากผลของ

สงครามราคาน ้ามนัระหวา่งประเทศผูผ้ลติ สง่ผลใหร้าคาน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ  

ราคายางมะตอยใน Q2/63 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q1/63 และ Q2/62 หลงัอุปสงคใ์นภูมภิาคยงัคงอ่อนแอจากมาตรการปิดเมอืงเพื่อควบคมุการ

แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ประกอบกบัการการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ส่งผลกดดนัอุปสงค์ในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในภูมภิาค 

อยา่งไรกด็ ีส่วนต่างราคายางมะตอย กบัน ้ามนัเตาใน Q2/63 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q1/63 และ Q2/62 เน่ืองจากราคาน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลง

0

200
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1,000

HSFO 500SN Bitumen

Q1/62 Q2 Q3 Q4 Q1/63 Q2

เหรยีญสหรฐัฯ/ตนั

เมือ่เทยีบ 6M/63 กบั 6M/62 

มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูขึ้นจำก

อุปสงคท์ีด่ขีึ้น สง่ผลใหม้ ี

EBITDA และก ำไรสทุธิ

เพิม่ขึ้น 
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คอ่นขา้งมากตามราคาน ้ามนัดบิเน่ืองจากสงครามราคาน ้ามนัระหว่างประเทศผูผ้ลติ ประกอบกบัอุปทานลดลงจากการปรบัลดก าลงัการผลติของโรง

กลัน่ในภูมภิาค 

ตาราง 10: ผลการด าเนินงาน TLB 

 
Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

อตัราการผลติ Base Oil (1) (%) 89% 81% 8%  85% 4%  85% 87% (2%) 

ปรมิาณผลติ Base Oil (พนัตนั) 59 54 5  57 2  113 115 (2) 

Product-to-feed Margin (2)  (US$/Ton) 24 86 (62)  94 (70)  54 77 (23) 

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

    (2) ค านวณก าไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑห์ารดว้ยปรมิาณวตัถุดบิ (ตนั) 

ใน Q2/63 เทียบกบั Q1/63 บรษิทั ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) มอีตัราการผลิต Base oil อยู่ที่ 89% 

โดยมรีายไดจ้ากการขาย 2,869 ล้านบาท ลดลง 1,010 ล้านบาท เน่ืองจากราคาเฉลี่ยผลติภณัฑต์่อหน่วยที่ปรบั

ลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาผลติภณัฑ์พลอยไดซ้ึ่งส่วนใหญ่อ้างองิราคาน ้ามนัดเีซลกบั

น ้ามนัเตาปรบัตวัลดลง ประกอบกบัน ้ามนัยางสะอาดซึ่งเป็นผลติภณัฑ์พเิศษที่มมีูลค่าสูงใช้เป็นวตัถุดบิในการ

ผลิตยางรถยนต์มีปรมิาณจ าหน่ายลดลง เน่ืองจากผลกระทบจากแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ท าให้การ

เดนิทางใน Q2/63 ลดลงซึ่งเป็นปัจจยักดดนัราคาน ้ามนัดเีซลและอุปสงคข์องยางรถยนต ์สง่ผลใหม้ ีProduct-to-

feed Margin 24 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตัน ลดลง 62 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตันจากไตรมาสก่อน และมีผลขาดทุน 

EBITDA 120 ล้านบาท เทยีบกบั EBITDA 379 ลา้นบาทใน Q1/63 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิ

ได ้ท าให ้TLB มผีลขาดทุนสทุธ ิ139 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรสทุธ ิ284 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน 

เมื่อเทียบ Q2/63 กบั Q2/62 TLB มอีตัราการผลิตเพิม่ขึ้น 4% แต่มรีายได้จากการขายลดลง 1,958 ล้านบาท 

สาเหตุหลกัจากราคาเฉลี่ยผลิตภณัฑ์ต่อหน่วยที่ปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิ อกีทัง้ ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์

พลอยได้ซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงราคาน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลง ประกอบกบัน ้ามนัยางสะอาดซึ่งเป็น

ผลติภณัฑพ์เิศษที่มมีูลค่าสงูมปีรมิาณจ าหน่ายลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 ท าให ้TLB 

มี Product-to-feed Margin ลดลง 70 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั และท าให้ TLB มีผลขาดทุน EBITDA 120 ล้าน

บาท เมื่อเทียบกบั EBITDA 436 ล้านบาทใน Q2/62 และมผีลขาดทุนสุทธ ิ139 ล้านบาท เทียบกบัก าไรสุทธ ิ

322 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/63 เทยีบกบั 6M/62 TLB มรีายไดจ้ากการขาย 6,748 ล้านบาท ลดลง 2,783

ล้านบาท สาเหตุหลกัจากทัง้ราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยที่ปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดิบ อีกทัง้ TLB ม ี

Product-to-feed Margin 54 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลง 23 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั สาเหตุหลกัจากส่วนต่าง

ราคาผลติภณัฑพ์ลอยไดซ้ึ่งส่วนใหญ่อ้างองิราคาน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัเตาปรบัตวัลดลง ประกอบกบัน ้ามนัยาง

สะอาดซึ่งเป็นผลติภณัฑพ์เิศษที่มมีลูค่าสูงมปีรมิาณจ าหน่ายลดลง ซึง่เป็นผลมาจากการระบาดของไวรสัโควดิ-

19 สง่ผลให ้TLB ม ีEBITDA 259 ลา้นบาท ลดลง 274 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จา่ยภาษเีงนิได ้

ท าให ้TLB มกี าไรสทุธ ิ145 ลา้นบาท ลดลง 233 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

ใน Q2/63 TLB มรีำยไดจ้ำก

กำรขำยลดลง และม ี

Product-to-feed Margin 

ลดลง สำเหตุหลกัจำกสว่น

ต่ำงรำคำผลติภณัฑพ์ลอยได้

กบัน ้ ำมนัเตำทีอ่่อนตวัลง 

ประกอบกบัปรมิำณจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑพ์เิศษลดลง สง่ผล

ใหเ้กดิขำดทุนสทุธ ิ

ส ำหรบังวด 6M/63 เทยีบกบั

6M/62 TLB ม ีผลกำร

ด ำเนินงำนลดลง จำกทัง้

รำคำเฉลีย่ผลติภณัฑต์่อ

หน่วย และส่วนต่ำงรำคำ

ผลติภณัฑพ์ลอยไดก้บัน ้ ำมนั

เตำปรบัลดลง ประกอบกบั

ปรมิำณจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์

พเิศษลดลง 
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2.5 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตไฟฟ้ำ 

ตาราง 11: ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้าจ าหน่ายของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า  

TP + TOP SPP (1) Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

ปรมิาณไฟฟ้าจ าหน่าย  (GWh) 622 612 10  634 (12)  1,234 1,240 (6) 

ปรมิาณไอน ้าจ าหน่าย (kton)  1,049 1,058 (9)  1,012 37  2,107 2,055 52 

หมายเหตุ (1) ปรมิาณไฟฟ้าและไอน ้า 100%  

ใน Q2/63 เมื่อเทียบกบั Q1/63 บรษิทั ไทยออยล์เพาเวอร ์จ ากดั (TP) มรีายได้จากการขาย 1,083 ล้านบาท 

ลดลง 21 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าที่ลดลงตามความต้องการของลูกคา้ ส่งผล

ให ้TP ม ีEBITDA 194 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท ในขณะทีค่่าใช้จา่ยภาษเีงนิไดล้ดลง 49 ลา้นบาท จากเงนิ

ปันผลรบัในไตรมาสก่อน เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและตน้ทุนทางการเงนิแลว้ TP มกี าไรสุทธ ิ(ไมร่วมสว่นแบ่งก าไร

จากการลงทุนในบรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (GPSC)) 13 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 37 ล้าน

บาทจากไตรมาสก่อน ส าหรบับรษิทั ท็อป เอสพีพ ีจ ากดั (TOP SPP) มรีายได้จากการขาย 1,797 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 25 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่เพิม่ขึน้ เน่ืองจากมจี านวนวนัหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนที่น้อย

กว่าไตรมาสก่อน ส่งผลให้ TOP SPP ม ีEBITDA 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา 

ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TOP SPP มีก าไรสุทธิ 246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท 

นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์ยงัรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC เฉพาะส่วนของกลุ่มบรษิทั 461 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ 77 ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q2/63 กบั Q2/62 TP มรีายไดจ้ากการขายลดลง 4 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้า

ที่ลดลงตามความต้องการของลูกคา้ แต่จากราคาน ้ามนัเตาซึ่งเป็นต้นทุนหลกัปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งผลให ้

TP ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 34 ล้านบาท ในขณะที่มตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 108 ล้านบาท จากการกู้ยมืเงนิเพื่อ

ซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ใน GPSC เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TP มี

ก าไรสุทธ ิ(ไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) ลดลง 49 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบั TOP SPP มีรายได้จากการขายลดลง 84 ล้านบาท ตามปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง ประกอบกบั

ราคาขายเฉลี่ยทีล่ดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ แต่จากราคาน ้ามนัเตาซึง่เป็นต้นทุนหลกัปรบัตวัลดลงอย่างมาก 

สง่ผลให ้TOP SPP ม ีEBITDA ลดลง 19 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จา่ยภาษี

เงนิไดแ้ลว้ TOP SPP มกี าไรสทุธลิดลง 17 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/63 เทยีบกบั 6M/62 TP มรีายไดจ้ากการขาย 2,187 ลา้นบาท ลดลง 71 ลา้น

บาท ตามปรมิาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่ลดลงตามความต้องการของลูกค้า ประกอบกบัราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตาม

ราคาก๊าซธรรมชาต ิแต่จากราคาก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัเตาซึง่เป็นต้นทุนหลกัปรบัตวัลดลงอย่างมาก สง่ผลให ้

TP ม ีEBITDA 399 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท ในขณะที่มตี้นทุนทางการเงนิเพิ่มขึ้น 216 ล้านบาท จาก

การกู้ยมืเงนิเพื่อซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน GPSC เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิไดแ้ล้ว TP มขีาดทุนสุทธ ิ(โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน GPSC) 12 ล้านบาท เทียบกบัก าไร

สุทธ ิ183 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบั TOP SPP มรีายไดจ้ากการขาย 3,569 ล้านบาท 

ลดลง 112 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ  แต่จากราคาก๊าซ

ธรรมชาติและน ้ามนัเตาซึ่งเป็นต้นทุนหลกัปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ TOP SPP ม ีEBITDA 897 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ 43 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TOP SPP มี

ก าไรสทุธ ิ467 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 40 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  

ใน Q2/63 TP มรีำยไดล้ดลง

ตำมปรมิำณจ ำหน่ำย แต่จำก

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิไดท้ีล่ดลง 

ท ำให ้TP มกี ำไรสทุธเิพิม่ขึ้น 

ส ำหรบั TOP SPP มรีำยได้

เพิม่ขึ้นตำมปรมิำณจ ำหน่ำย 

ท ำให ้TOP SPP มกี ำไรสทุธิ

เพิม่ขึ้น  

ส ำหรบั 6M/63 เทยีบกบั 

6M/62 TP และ TOP SPP มี

รำยไดล้ดลงตำมรำคำขำย

เฉลีย่ทีล่ดลง แต่จำกต้นทุน

หลกัทีล่ดลงตำมรำคำก๊ำซ

ธรรมชำตแิละน ้ำมนัเตำ ท ำ

ให ้TOP SPP มกี ำไรสทุธิ

เพิม่ขึ้น ในขณะที ่TP มี

ขำดทุนสทุธจิำกต้นทุนทำง

กำรเงนิทีเ่พิม่ขึ้น 
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2.6 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยสำรท ำละลำย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานของไทยออยล ์โซลเวน้ท ์

 
Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

อตัราการผลติสารท าละลาย(1) (%) 128% 101% 27%  110% 18%  114% 117% (3%) 

ปรมิาณผลติสารท าละลาย(1) (พนัตนั) 45 35 10  39 6  80 82 (2) 

ปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลาย (พนัตนั) 94 87 7  85 9  181 174 7 

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

ใน Q2/63 เทยีบกบั Q1/63 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลติสาร

ท าละลายอยู่ที่ 128% เพิม่ขึน้ 27% และมปีรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายเพิม่ขึน้ประมาณ 7,000 ตนั เน่ืองจาก

ไดร้บัค าสัง่ซื้อเพิม่ขึน้ขณะที่มปีรมิาณสนิคา้คงคลงับางชนิดที่อยู่ในระดบัต ่า อย่างไรกต็าม ราคาสารท าละลาย

เฉลีย่ต่อหน่วยปรบัตวัลดลงมากตามทศิทางราคาน ้ามนัดบิ สง่ผลใหก้ลุ่มธุรกจิมรีายไดจ้ากการขาย 1,761 ล้าน

บาท ลดลง 380 ล้านบาท ทัง้น้ี กลุ่มธุรกจิยงัคงม ีEBITDA 105 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2 ล้านบาท เน่ืองจากอตัรา

ก าไรขัน้ต้นปรบัตวัดขีึน้ในบางกลุ่มผลติภณัฑซ์ึ่งมอีุปทานตงึตวัขึน้จากการหยดุการผลติชัว่คราวของผูผ้ลติบาง

รายเน่ืองจากอุปสงคล์ดลงมากและไม่คุม้ที่จะผลติ ประกอบกบักลุ่มธุรกจิไดม้ผีลติภณัฑ์ใหม่ๆออกมาจ าหน่าย 

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 8 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 4 ลา้นบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา 47 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงนิ 19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้6 

ลา้นบาท และสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุ 1 ลา้นบาทแลว้ ท าใหใ้น Q2/63 กลุ่มธุรกจิไทยออยล ์โซลเวน้ท์มี

ก าไรสทุธ ิ40 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อน 

เมื่อเทยีบ Q2/63 กบั Q2/62 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล์ โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลิต

สารท าละลายเพิ่มขึ้น 18% และมีปรมิาณจ าหน่ายสารท าละลายเพิ่มขึ้นประมาณ 9,000 ตนั อย่างไรก็ตาม 

ราคาสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัตวัลดลงมากตามทศิทางราคาน ้ามนัดบิ ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกจิมรีายไดจ้าก

การขายลดลง 414 ล้านบาท อย่างไรก็ด ีกลุ่มธุรกิจมีอัตราก าไรขัน้ต้นดขีึ้นตามเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้กลุ่ม

ธุรกิจม ีEBITDA เพิม่ขึ้น 18 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจยงัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ8 ล้านบาท 

เทียบกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ13 ล้านบาทใน Q2/62 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมแล้ว ส่งผลให้ใน Q2/63 กลุ่มธุรกิจไทยออยล์ โซล

เวน้ทม์กี าไรสทุธ ิ40 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ4 ลา้นบาทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/63 เทียบกบั 6M/62 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสารท าละลาย ไทยออยล ์

โซลเวน้ท์ มอีตัราการผลติสารละลาย 114% โดยมปีรมิาณจ าหน่ายของกลุ่มธุรกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์เพิม่ขึ้น 

ประมาณ 7,000 ตนั อย่างไรกต็าม ราคาจ าหน่ายสารท าละลายเฉลี่ยต่อหน่วยปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัดบิที่

อ่อนตวัลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มีรายได้จากการขาย 3,902 ล้านบาท ลดลง 533 ล้านบาท 

อย่างไรกด็ ีใน 6M/63 กลุ่มธุรกิจมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภณัฑ์ที่มมีูลค่าสูงได้เพิม่มากขึ้น 

ประกอบกบัสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บางกลุ่มที่มีอุปทานขาดหายไปในตลาด ท าให้กลุ่มธุรกิจมี EBITDA 

208 ล้านบาท ลดลงเพยีง 29 ล้านบาท ทัง้น้ี ใน 6M/63 กลุ่มธุรกิจมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ13 ล้าน

บาท เทียบกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ27 ล้านบาทใน 6M/62 เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทาง

การเงนิ และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว กลุ่มธรุกจิไทยออยล์ โซลเวน้ท์มกี าไรสุทธ ิ77 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 36 ล้าน

บาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

ใน Q2/63 เทยีบกบั Q1/63 

ปรมิำณจ ำหน่ำยสำรท ำ

ละลำยเพิม่ขึ้น แต่จำกทศิทำง

รำคำน ้ ำมนัทีอ่่อนตวัลงใน

ไตรมำส สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำก

กำรขำยของกลุ่มธุรกจิลดลง 

อยำ่งไรกด็ ีกลุ่มธุรกจิ

สำมำรถขำยผลติภณัฑท์ี ่

อุปทำนในตลำดตงึตวัได้

เพิม่ขึ้นและมผีลติภณัฑใ์หม่

ออกสูต่ลำด ท ำให ้EBITDA 

และก ำไรสทุธเิพิม่ขึ้นจำกไตร

มำสก่อน 

ส ำหรบั 6M/63 เทยีบกบั 

6M/62 รำคำจ ำหน่ำยสำรท ำ

ละลำยเฉลีย่ต่อหน่วยลดลง 

ตำมรำคำน ้ำมนัดบิทีล่ดลง 

สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำย

ปรบัลดลง แต่กลุ่มธรุกจิมี

อตัรำก ำไรขัน้ต้นดขีึ้น 

ประกอบกบัมกี ำไรจำกอตัรำ

แลกเปลีย่น ท ำใหม้กี ำไรสทุธิ

เพิม่ขึ้นจำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อน 
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2.7 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจขนส่งน ้ำมนัดิบ น ้ำมนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทำงเรือ ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนกำรบริหำร

จดักำรเรอื และเดินเรอืรบัส่งลูกเรอื และ/หรอื ขนส่งสมัภำระ 

ตาราง 13: อตัราการใชเ้รอื 

 
Q2/63 Q1/63 +/(-)  Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

อตัราการใชเ้รอื: TM (%)  100% 85% 15%  85% 15%  83% 90% (7%) 

อตัราการใชเ้รอื: TOP-NYK (%)(1) 75% 90% (15%)  100% (25%)  92% 100% (8%) 

อตัราการใชเ้รอื: TMS (%) 82% 81% 1%  60% 22%  82% 56% 26% 

หมายเหตุ     (1) อตัราการใชเ้รอืลดลงใน Q2/63 อนัเนื่องมาจากมกีารขายสนิทรพัย์ในเดอืนมถุินายนทีผ่า่นมา 

ใน Q2/63 เทยีบกบั Q1/63 บรษิทั ไทยออยล์มารนี จ ากดั (TM) มรีายไดจ้ากการให้บรกิาร ซึ่งรวมรายได้จาก 

TMS (TM ถอืหุน้รอ้ยละ 100) 187 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 45 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากอตัราการใช้กอง

เรอืของ TM เพิม่ขึน้ตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้ TM ม ีEBITDA 81 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 70 ล้านบาท

จากไตรมาสก่อน ทัง้น้ี ใน Q2/63 TM รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. 

(TOP-NYK) 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท เน่ืองจากมีรายได้จากการให้บริการงานระยะสัน้เพิ่มขึ้น 

ประกอบกบัมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL) และ บรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชพิ แมน

เนจเมนท์ จ ากัด (TIM) รวม 2 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน TOP-NTL Shipping 

Trust และ บรษิทั ทอ็ป นอติคอล สตาร์ จ ากดั (TOP Nautical Star) รวม 5 ล้านบาท เทียบกบัส่วนแบ่งก าไร 

14 ล้านบาทใน Q1/63 โดยส่วนใหญ่เกดิจากรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคา ต้นทุนทางการเงนิและคา่ใช้จ่ายภาษเีงนิไดแ้ล้ว TM รบัรูก้ าไรสุทธ ิ48 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ

15 ลา้นบาทใน Q1/63 

เมื่อเทียบ Q2/63 กบั Q2/62 TM มรีายได้จากการให้บรกิารเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท สาเหตุจากอตัราการใช้กอง

เรอืของ TM และ TMS ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ สง่ผลใหม้ ีEBITDA เพิม่ขึน้ 71 ล้านบาทจาก Q2/62 ทัง้น้ี TM มสี่วน

แบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NYK เพิม่ขึน้ 28 ลา้นบาท ในขณะทีส่่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL 

Pte. Ltd. (TOP-NTL) และ บรษิทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (TIM) ใกล้เคียงเดิม นอกจากน้ียงัมี

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน TOP-NTL Shipping Trust และ บรษิทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากดั (TOP 

Nautical Star) รวม 5 ล้านบาท เทียบกบัส่วนแบ่งก าไร 19 ล้านบาทใน Q2/62  เมื่อหกัค่าเสื่อมราคา ต้นทุน

ทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดแ้ลว้ TM มผีลก าไรสทุธ ิ48 ลา้นบาทเทยีบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ70 ล้านบาท

เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/63 เทยีบกบั 6M/62 TM มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 330 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4 

ลา้นบาท จากอตัราการใช้กองเรอืของ TMS ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัต้นทุนการใหบ้รกิารและค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานของเรอืที่ลดลง ส่งผลให ้TM ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 45 ล้านบาท มาอยู่ที่ 92 ล้านบาท ทัง้น้ี TM มี

ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน TOP-NYK เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน 

TOP-NTL, TOP-NTL Shipping Trust, TOP-Nautical Star และ TIM รวมลดลง 26 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อม

ราคา ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้แล้ว TM มกี าไรสุทธ ิ33 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทุนสุทธ ิ

72 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

ใน Q2/63 TM มรีำยได้

เพิม่ขึ้นสำเหตุหลกัจำกอตัรำ

กำรใช้เรอืทีป่รบัเพิม่ขึ้น 

ประกอบกบัไดร้บัสว่นแบ่ง

ก ำไรจำกเงนิลงทุนรวมสทุธิ

เพิม่ขึ้น ท ำให ้TM มผีลก ำไร

สทุธเิพิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัไตร

มำสก่อน 

เมือ่เทยีบ 6M/63 กบั 6M/62 

TM มรีำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรเพิม่ขึ้น ในขณะที ่

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรและ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน

ลดลง ท ำให ้TM มผีลก ำไร

สทุธเิพิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบั

ช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน 
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2.8 ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจเอทำนอล 
ตาราง 14: อตัราก าลงัการผลติของ TET 

 

Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-)  6M/63 6M/62 +/(-) 

อตัราการผลติเอทานอล           

- ทรพัยท์พิย ์ 83% 106% (23%)  106% (23%)  94% 101% (7%) 

- อุบล ไบโอ เอทานอล 66% 100% (34%)  56% 10%  83% 76% 7% 

ใน Q2/63 เทยีบกบั Q1/63 TET รบัรูร้ายไดจ้ากบรษิทั ทรพัยท์ิพย ์จ ากดั (TET ถอืหุน้รอ้ยละ 50) ซึ่งมรีายได้

จากการขาย 364 ลา้นบาท ลดลง 22 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการจ าหน่ายเอทานอลทีป่รบัตวัลดลง

อย่างมนีัยส าคญัจากสถานการณ์โควดิ-19 ด้วยเหตุน้ีจงึท าให้ บรษิทั ทรพัยท์ิพย ์จ ากดัพจิารณาเลื่อนการปิด

ซ่อมบ ารงุเรว็ขึน้จากแผนเดอืนกรกฎาคมเป็นเดอืนมถิุนายน ท าให ้Q2/63 TET ม ีEBITDA 44 ลา้นบาท ลดลง 

20 ลา้นบาท นอกจากน้ี ใน Q2/63 TET มสี่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั 

(มหาชน) และบรษิทัย่อย จ านวน 2 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนจ านวน 16 ล้านบาท

จากไตรมาสก่อน ท าให้ใน Q2/63 TET มีก าไรสุทธิเพียง 0.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิใน Q1/63 

จ านวน 29 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกบั Q2/62 TET รบัรู้รายได้การขายจาก บรษิทั ทรพัย์ทิพย์ จ ากดั เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท สาเหตุหลกั

จากราคาจ าหน่ายเอทานอลเฉลีย่ต่อหน่วยที่ปรบัตวัสูงขึน้ ตามทศิทางราคากากน ้าตาลที่ปรบัตวัสูงขึน้และการ

รบัรูร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ ท าให ้TET ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 5 ลา้นบาท โดย TET มสีว่น

แบ่งก าไรขาดทุนจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย จ านวน 2 ล้าน

บาท เมื่อเทยีบกบัส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนจ านวน 15 ล้านบาทใน Q2/62 ท าใหใ้นภาพรวม TET มกี าไร

สทุธจิ านวน 0.3 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนสทุธจิ านวน 17 ลา้นบาท ใน Q2/62 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6M/63 TET รบัรูร้ายไดจ้ากการขายรวม 750 ลา้นบาท และม ีEBITDA 108 ลา้น

บาทเพิ่มขึ้นจ านวน 11 และ 31 ล้านบาท ตามล าดบัจาก 6M/62 เน่ืองจากราคาจ าหน่ายเอทานอลเฉลี่ยต่อ

หน่วยที่ปรบัตวัสงูขึน้และการรบัรูร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ ถงึแมว้า่ปรมิาณจ าหน่ายเอทา

นอลปรบัตวัลดลงจากสถานการณ์โควดิ-19 โดย TET มสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทั อุบล ไบโอ เอ

ทานอล จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท จ านวน 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาทจาก 6M/62 ท าให้ใน

ภาพรวม TET มกี าไรสุทธ ิ29 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนสุทธจิ านวน 1 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน 

ทัง้น้ีในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้รบัมติ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการในการปรบัโครงสรา้งธุรกิจภายในของกลุ่มบรษิทั เพื่อเป็นการจดัใหท้รพัยส์นิและ

ธุรกิจในกลุ่มมีความสอดคล้องกนั โดยจะมีการจดัประชุมผู้ถือหุ้นในวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณา

อนุมตัิในล าดบัถดัไป ซึ่งคาดว่าการปรบัโครงสร้างของกลุ่มบรษิทัดงักล่าวจะมีก าหนดการแล้วเสรจ็ภายในปี 

2563 

 

 

 

ใน Q2/63 TET รบัรูร้ำยได้

จำกบรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ำกดั 

ลดลง เนือ่งจำกปรมิำณกำร

จ ำหน่ำยเอทำนอลทีล่ดลง

จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 

สง่ผลท ำใหใ้นภำพรวม TET 

ม ีEBITDA และ ก ำไรสทุธิ

ลดลง  

ส ำหรบังวด 6M/63 TET มี

ก ำไรสทุธเิมือ่เทยีบกบัผล

ขำดทุนสทุธใิน 6M/62 

สำเหตุหลกัมำจำก รำคำ

จ ำหน่ำยเอทำนอลทีป่รบัตวั

สงูขึ้นและกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำก

ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ 
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3. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของกลุ่มไทยออยล ์

3.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของกลุ่มไทยออยล ์ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

ตาราง 15: งบแสดงฐานะการเงนิอย่างย่อ (งบการเงนิรวม) 

(ล้ำนบำท) ณ 30 มิถนุำยน 2563 ณ 31 ธนัวำคม 2562 +/(-) +/(-) % 

สินทรพัย ์     

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้(1) 80,638 76,937 3,701 4.8% 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 34,452 57,739 (23,287) (40.3%) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 183,081 148,768 34,313 23.1% 

รวมสินทรพัย ์ 298,170 283,445 14,725 5.2% 

หน้ีสิน     

หนี้สนิหมนุเวยีน 19,433 37,331 (17,898) (47.9%) 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 148,880 116,623 32,257 27.7% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 19,026 5,568 13,458 241.7% 

รวมหน้ีสิน 187,339 159,521 27,818 17.4% 

ส่วนของเจ้ำของ     

ส่วนของบรษิทัใหญ่ 106,956 119,973 (13,017) (10.8%) 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 3,875 3,951 (76) (1.9%) 

รวมส่วนของเจ้ำของ 110,832 123,924 (13,092) (10.6%) 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 298,170 283,445 14,725 5.2% 

หมายเหตุ (1) รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 326 ลา้นบาท และ 325 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 กลุ่มไทยออยล์มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 298,170 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 14,725 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 5.2 สาเหตุหลกัจาก 

- เงนิสด รายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนระยะสัน้เพิม่ขึ้น 3,701 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากมีเงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้สกุล

ดอลลารส์หรฐัฯ จ านวน 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หกัดว้ยการจา่ยเงนิลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงาน 

- สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นลดลง 23,287 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากสนิคา้คงเหลอืลดลง 14,691 ล้านบาท และลูกหน้ีการค้าลดลง 7,969 

ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากปรมิาณน ้ามนัดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปูลดลง อกีทัง้ราคาน ้ามนัดบิเฉลี่ยในเดอืนมถิุนายน 2563 ปรบัลดลงจาก

เดอืนธนัวาคม 2562 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์มีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลจ่ายล่วงหน้าลดลง 1,095 ล้านบาท เน่ืองจากมกีารรบัคนืและ

ปรบัปรงุรายการภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของปี 2562  

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 34,313 ล้านบาท เน่ืองจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้สุทธ ิ18,231 ล้านบาท จากการลงทุนใน

โครงการต่างๆ ตามแผนงาน และสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีเพิม่ขึ้น 3,958 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานที่ขาดทุนใน 

6M/63 นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์ไดบ้นัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้สุทธ ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญา

เช่า เป็นจ านวน 15,298 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามสญัญาเช่าที่ดนิ  
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หน้ีสนิรวม 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 กลุ่มไทยออยล์มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 187,339 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 27,818 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 17.4 สาเหตุหลกัจาก 

- หน้ีสนิหมุนเวยีนลดลง 17,898 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้ลดลง 17,993 ล้านบาท เน่ืองจากราคาน ้ามนัดบิเฉลี่ยในเดอืน

มถิุนายน 2563 ลดลงจากเดอืนธนัวาคม 2562 เป็นอย่างมาก และเจา้หน้ีอื่นลดลง 5,159 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากเจา้หน้ีค่าก่อสรา้ง

โครงการ CFP ของโรงกลัน่ไทยออยล์ซึง่ไดม้กีารช าระในเดอืนมกราคม 2563 ขณะที่เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 878 

ล้านบาท และภาษีสรรพสามติค้างจ่ายเพิม่ขึ้น 3,162 ล้านบาท นอกจากน้ี กลุ่มไทยออยล์ได้บนัทึกหน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนที่ถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีสทุธ ิ878 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า  

- หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 13,458 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการบนัทกึหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสุทธ ิ11,511 ล้านบาท และหน้ีสนิ

อนุพนัธท์างการเงนิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 1,044 ลา้นบาท 

- เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) เพิม่ขึน้ 32,257 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก 

:  หุน้กู้สกุลดอลลารส์หรฐัฯ ของ TTC เพิม่ขึน้ เน่ืองจากในเดอืนมถิุนายน 2563 TTC ไดอ้อกหุ้นกู้ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธิ

ขายใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จ านวน 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 30,752 ลา้นบาท โดยโรงกลัน่ไทยออยล์

เป็นผูค้ ้าประกนัหุน้กูท้ ัง้จ านวน ซึ่งแบ่งเป็นหุน้กู้อายุ 10 ปี จ านวน 400 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในอตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อ

ปี และ หุน้กูอ้าย ุ30 ปี จ านวน 600 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.75 ต่อปี  

ตาราง 16: หนี้เงนิกูร้ะยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์

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

หุน้กูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ(1) 11,934 - - - - - - 97,408 109,342 

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

เงนิกูส้กุลเงนิบาท - 4,963 3,999 7,771 538 1,369 91 - 18,731 

เงนิกูส้กุลเงนิอื่นๆ(1) - - - - 308 - - - 308 

รวม ณ 30 มิถนุำยน 2563 32,434 4,963 3,999 7,771 846 1,369 91 97,408 148,880 

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

เพ่ิม / (ลด) 305 (94) - (150) (62) (90) (3) 32,353 32,257 

หมายเหตุ (1) รวมก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหนี้สนิสกุลเงนิต่างประเทศ 

สว่นของเจา้ของ 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 กลุ่มไทยออยล์มสี่วนของเจา้ของรวมทัง้สิน้ 110,832  ล้านบาท ลดลง 13,092 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 10.6 จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 มาจากผลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัผลการด าเนินงานใน 6M/63 จ านวน 11,175 ล้านบาท เงนิปันผลจ่ายจ านวน 1,173 ล้าน

บาท และผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรกซึง่มผีลขาดทุนจ านวน 744 ลา้นบาท 
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3.2 งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มไทยออยล์มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดจ านวน 37,364 ล้านบาท โดยโรงกลัน่ไทยออยล์มีเงนิสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 32,800 ล้านบาท ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์และโรงกลัน่ไทยออยล์ยงัมีเงนิลงทุนระยะสัน้ จ านวน 42,947 ล้านบาท 

รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงัน้ี 

ตาราง 17: งบกระแสเงนิสดอย่างย่อ 

(ล้ำนบำท) งบกำรเงินรวม งบเฉพำะกิจกำร 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน (899) (4,462) 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (66,440) (61,733) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 26,894 25,080 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิ (40,446) (41,114) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 74,854 71,042 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 2,956 2,872 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด      37,364(1) 32,800 

หมายเหตุ (1) ไม่รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 จ านวน 326 ลา้นบาท 

กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 899 ล้านบาท ประกอบดว้ยผลขาดทุนสุทธสิ าหรบังวด 6M/63 จ านวน 11,076 

ลา้นบาท และมเีงนิสดรบัจากรายการปรบัปรงุก าไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสด 2,489 ลา้นบาท การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงาน 7,081 

ล้านบาทและรบัคนืภาษเีงนิได ้606 ลา้นบาท ขณะที่มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 66,440 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดจ่าย

จากเงนิลงทุนระยะสัน้สุทธ ิ42,009 ลา้นบาท และเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 25,187 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของโรงกลัน่ไทย

ออยล์ 24,794 ลา้นบาท โดยมโีครงการหลกั เช่น โครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project)  โครงการขยายท่าเรอืหมายเลข 7 และหมายเลข 

8 โครงการกลุ่มอาคารโรงกลัน่ศรรีาชา เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมกีารลงทุนของบรษิทัในกลุ่มอกี 393 ล้านบาท เช่น การซือ้สารเร่งปฏกิริยิาของ TPX 

และการซือ้สารดดูซบัส าหรบัเปลี่ยนแทนในการซ่อมบ ารงุตามวาระของ LABIX เป็นตน้  

ทัง้น้ี กลุ่มไทยออยล์มกีระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 26,894 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้ 31,120 

ลา้นบาท และเงนิสดรบัสุทธจิากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 873 ล้านบาท ขณะที่มกีารจ่ายตน้ทุนทางการเงนิ 2,941 ล้านบาท จ่ายเงนิปัน

ผลรวม 1,173 ล้านบาท จ่ายคนืเงนิต้นของสญัญาเช่า 452 ล้านบาท จ่ายคนืเงนิกู้ยืมระยะยาวสุทธ ิ416 ล้านบาท และจ่ายค่าธรรมเนียมในการ

จดัหาหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มื 123 ลา้นบาท   

จากรายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมขา้งต้น ท าใหก้ลุ่มไทยออยล์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิ40,446 ลา้นบาท ทัง้น้ี กลุ่มไทย

ออยล์มกี าไรจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 2,956 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าตน้งวด 74,854 ลา้นบาท 

ดงันัน้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 กลุ่มไทยออยลจ์งึมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 37,364 ลา้นบาท เมื่อรวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ใชเ้ป็น

หลกัประกนั 326 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะสัน้ 42,947 ล้านบาทแล้ว กลุ่มไทยออยล์มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงนิฝากสถาบัน

การเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั และเงนิลงทุนระยะสัน้รวม 80,638 ลา้นบาท 
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3.3 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

ตาราง 18: อตัราสว่นทางการเงนิส าหรบัปี Q1/63 (งบการเงนิรวม)  

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-) 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%) 6% (16%) 22%  2% 4% 

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%) 5% (17%) 22%  2% 3% 

อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 5% (18%) 23%  1% 4% 

 

   

 

  

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 4.9 3.7 1.2  4.9 - 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 4.1 2.9 1.2  3.8 (0.3) 

 
   

 
  

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน Q2/63 Q1/63 +/(-) 
 

Q2/62 +/(-) 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.7  1.5 0.2            1.0  0.7 

อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.6 0.6 -  - 0.6 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.3 1.1 0.2            0.8  0.5 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า)  2.8 (11.1) 13.9  1.7 1.1 

อตัราสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%) 57% 53% 4%  44% 13% 

กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

อตัราสว่นความสามารถการท าก าไร (%)   = EBITDA / รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (%)    =   ก าไรขัน้ตน้(1) / 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(2) 

อตัราสว่นหน้ีเงนิกู้ระยะยาวต่อเงนิทุนระยะยาว (%)  =  หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว / เงนิทุนระยะยาว 

เงนิทุนระยะยาว     =   หน้ีเงนิกูร้ะยะยาว + สว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิสทุธ ิ     = หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ – เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

           – เงนิลงทุนระยะสัน้ 
   หมายเหตุ (1) ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

  (2) รวมตน้ทุนทางการเงนิที่ บรษิทั ไทยออยล ์ศนูยบ์รหิารเงนิ จ ากดั จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุ้นกู้ 

 

 

 

 



                                                  
  
 

                      22 
  

4. แนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมในไตรมำสท่ี 3 และไตรมำสท่ี 4 ปี 2563 

ภำวะตลำดน ้ำมนัดิบและผลิตภณัฑ ์

ราคาน ้ามนัดบิใน Q3/63 มแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้จาก Q2/63 หลงัรฐับาลของหลายประเทศเริม่ผอ่นปรนมาตรการปิดเมอืงแมว้า่อตัราการตดิเชื้อไวรสั

โควดิ-19 ยงัอยู่ในระดบัสูง ท าใหก้ารเดนิทางภายในแต่ละประเทศและภาคอุตสาหกรรมมแีนวโน้มฟ้ืนตวัขึน้หลงัจากที่ซบเซาอย่างมากโดยเฉพาะ

ใน Q2/63 โดยจากรายงาน IEA ฉบบัเดอืนกรกฎาคม 2563 คาดการณ์ความต้องการใช้น ้ ามนัใน Q3/63 อยู่ที่ระดบั 94.3 ล้านบารเ์รลต่อวนั ซึ่ง

เพิม่ขึน้จาก Q2/63 ที่ระดบั 82.9 ล้านบารเ์รลต่อวนั ประกอบกบั อุปทานน ้ามนัดบิส่วนเกนิมแีนวโน้มปรบัลดลงหลงัผูผ้ลติกลุ่มโอเปกและประเทศ

พนัธมติรปรบัลดก าลงัการผลติของกลุ่มลง 9.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ในช่วงเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ขณะที่แท่นขดุเจาะน ้ามนัดบิในสหรฐัฯ 

ทีป่รบัตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการผลติน ้ามนัดบิของประเทศทีล่ดลง   

ราคาน ้ามนัดบิใน Q4/63 มแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกบั Q3/63 ตามความต้องการใช้น ้ามนัส าเรจ็รูปที่ปรบัตวัดขีึ้นในช่วงฤดูหนาว 

รวมทัง้ภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรมที่ฟ้ืนตวัขึน้ตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ อย่างไรกต็าม ราคาไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานน ้ามนัดบิที่มี

แนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากกลุ่มโอเปกและประเทศพนัธมติรมแีนวโน้มลดก าลงัการผลติลงจาก 9.7 ล้านบารเ์รลต่อวนั ในเดอืน พฤษภาคม-

กรกฎาคม 2563 ไปอยู่ที่ระดบั 7.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ในเดอืนสงิหาคม 2563 ไปจนถงึสิน้ปี 2563 ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกจิโลกในปี 2563 คาดว่า

จะยงัคงถูกกดดนัต่อเน่ือง ทัง้จากภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 อย่างหนัก โดย 

International Monetary Fund (IMF) ไดป้ระมาณการจดีพีโีลกในปี 2563 ทีร่ะดบั -4.9% ซึง่ถอืเป็นระดบัทีต่ ่าเมื่อเทยีบกบัหลายปีทีผ่า่นมา  

ธุรกจิการกลัน่ในช่วง Q3/63 มแีนวโน้มใกล้เคยีงกบั Q2/63 โดยความต้องการใช้น ้ามนัส าเรจ็รูปมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ หลงัหลายประเทศทัว่โลก

ผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และผ่อนปรนมาตรการเข้มงวดในการเดินทางและการท ากิจกรรมของประชาชน ส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ ามนั

เบนซินฟ้ืนตวั ขณะที่ความต้องการใช้น ้ามนัอากาศยานเริม่ฟ้ืนตวัจากสายการบินในประเทศที่กลบัมาให้บรกิารอีกครัง้  และท าให้ปรมิาณน ้ามนั

ส าเร็จรูปคงคลงัทัว่โลกเริ่มปรบัตัวลดลงตาม นอกจากน้ี ตลาดน ้ ามนัเตาก ามะถนัสูงมีแนวโน้มได้รบัแรงหนุนจากความต้องการใช้เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูรอ้นในภูมภิาคตะวนัออกกลางด้วย อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัคงกงัวลต่อการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 ระลอก 2 ที่อาจ

กระทบต่อความตอ้งการใชน้ ้ามนัอกีครัง้ หากหลายๆ ประเทศบกพรอ่งในการควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ในช่วง Q4/63 ธรุกจิการกลัน่คาดวา่จะไดร้บัแรงหนุนจากความต้องการใช้น ้ามนัที่จะเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองหลงัสถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลาย ประกอบกบั

แรงหนุนจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลกที่ส่งเสรมิการลงทุนและเพิม่อตัราการจา้งงาน ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้

น ้ามนัเบนซนิและน ้ามนัดเีซลส าหรบัภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งเพิม่ขึน้  อย่างไรกต็าม ส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยานกบัดไูบยงัมแีนวโน้มถูก

กดดนัต่อเน่ือง หลงัความต้องการยงัคงอ่อนแอ แม้ว่าการเดนิทางโดยสายการบินภายในประเทศจะเริม่ฟ้ืนตวั แต่คาดการณ์ว่าการเดนิทางโดย

เที่ยวบินระหว่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตอย่างจ ากัด และอาจจะยังไม่สามารถกลับมาอยู่ที่ระดบัเดิมก่ อนเกิดการระบาดได้ภายในสิ้นปีน้ี 

(แหล่งที่ มา : FGE-Asia Pacific Petroleum Monthly เดือนกรกฎาคม  2563, Energy Aspects Oil Fundamentals, S&P Global Platts Asia-

Pacific Oil Market Forecast เดอืนกรกฎาคม 2563 และ International Energy Agency (IEA) เดอืนกรกฎาคม 2563) 

ภำวะตลำดสำรอะโรเมติกส ์ 

ตลาดสารพาราไซลนีในช่วง Q3/63 คาดการณ์วา่จะปรบัตวัลดลงจาก Q2/63 เน่ืองจากมอีุปทานใหม่ในประเทศจนีซึ่งคาดวา่จะเพิม่ขึน้ในช่วงปลาย 

Q3/63 ดว้ยก าลงัการผลติ 1.0 ลา้นตนั ประกอบกบัปรมิาณสารพาราไซลนีคงคลงัในประเทศจนีทีอ่ยูใ่นระดบัสงูมาตัง้แต่ช่วง Q2/63 ท าใหอุ้ปทานใน

ภูมภิาคยงัคงมมีาก อยา่งไรกต็าม การกลบัมาด าเนินงานและการเปิดด าเนินการของโรงผลติสารพทีเีอแหง่ใหมใ่นประเทศจนีซึง่มกี าลงัการผลติราว 

2.5 ลา้นตนั ในช่วง Q3/63 คาดวา่จะช่วยรองรบัอุปทานสารพาราไซลนีส่วนเกนิได ้

ในช่วง Q4/63 คาดการณ์ว่าตลาดสารพาราไซลีนจะปรบัตวัเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบั Q3/63 เน่ืองจากเป็นช่วงอุปสงค์ตามฤดูกาลส าหรบัผลิตภณัฑ์

ปลายน ้าอย่างเช่นเสื้อผา้ และอุปสงคท์ี่เพิม่ขึน้จากการเปิดด าเนินการใหม่ของโรงผลติสารพทีเีอ ในประเทศจนีซึ่งมกี าลงัการผลติราว 4.8 ล้านตนั 

ในช่วงปลายปี (แหล่งทีม่า: WMChemicals Monthly Report, เดอืนกรกฎาคม 2563) 
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ตลาดสารเบนซีนในช่วง Q3/63 คาดการณ์ว่าจะปรบัตวัลดลงจาก Q2/63 เน่ืองจากอุปทานแห่งใหม่ในประเทศจนีที่คาดว่าจะเพิม่ขึน้ในช่วงปลาย 

Q3/63 อกีประมาณ 0.3 ลา้นตนั ประกอบกบัระดบัสารเบนซนีคงคลงัในประเทศจนีทีย่งัคงอยูใ่นระดบัสงู 

ในช่วง Q4/63 คาดการณ์วา่ตลาดสารเบนซนีจะปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั Q3/63 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ-19 มแีนวโน้มที่

ผอ่นคลายขึน้ ประกอบกบัเศรษฐกจิโลกที่ค่อยๆ ฟ้ืนตวั รวมถงึการเรง่ก าลงัการผลติของโรงสไตรนีโมโนเมอรท์ี่จะเปิดด าเนินการใน Q3/63 จงึคาด

วา่ความตอ้งการใชส้นิคา้ปลายน ้าของสารเบนซนีจะปรบัตวัดขีึน้ (แหล่งทีม่า: IHS Aromatics Monthly Report, เดอืนกรกฎาคม 2563) 

ตลาดสารโทลูอนีในช่วง Q3/63 คาดการณ์ว่าจะปรบัตวัลดลงจาก Q2/63 เน่ืองจากอุปสงคส์ าหรบัการน าสารโทลูอนีไปผลติสารพาราไซลนีและสาร

เบนซนียงัคงถูกกดดนัจากสภาพตลาดที่ซบเซา ประกอบกบัปรมิาณสารโทลูอนีคงคลงัในประเทศจนีที่ยงัอยู่ในระดบัสูง แมว้า่ความต้องการน าสาร

โทลูอนีไปผสมในน ้ามนัเบนซนิ 95 จะเริม่มกีารปรบัตวัดขีึน้กต็าม 

ในช่วง Q4/63 ตลาดสารโทลูอีนมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึ้นจาก Q3/63 ตามตลาดสารพาราไซลนีและสารเบนซีนที่เริม่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้น ประกอบกบั

กจิกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เริม่ฟ้ืนตวั ส่งผลให้อุปสงคส์ารโทลูอนีมมีากขึน้ อย่างไรกต็าม ความต้องการน าสารโทลูอนีเพื่อไปเป็นสารเพิม่ออก

เทนในน ้ามนัเบนซนิคาดว่าจะชะลอตวัลงในช่วงตน้ Q4/63 หลงัหมดฤดูกาลการขบัขีใ่นสหรฐัฯ (แหล่งทีม่า: IHS Aromatics Monthly Report, เดอืน 

กรกฎาคม 2563) 

ภำวะตลำดสำร LAB  

ตลาดสาร LAB ในช่วง Q3/63 คาดว่าจะอ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบั Q2/63 หลงัความต้องการใช้ผลติภณัท์ท าความสะอาดลดลงในช่วงฤดูมรสุมของ

ประเทศอินเดยีและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบกบัปรมิาณการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสาร LAB ในภูมิภาคที่ลดลงจาก Q2/63 

อยา่งไรกต็าม ตลาดสาร LAB ยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากอุปทานในภูมภิาคทีย่งัตงึตวัอยา่งต่อเน่ืองจากไตรมาสที่ผา่นมา 

ในช่วง Q4/63 คาดการณ์ว่าตลาดสาร LAB จะปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบั Q3/63 เน่ีองจากตลาดจะถูกกดดนัจากอุปทานแห่งใหม่หลงัโรงผลิตสาร 

LAB ในประเทศซาอุดอิาระเบียซึ่งมกี าลงัการผลิต 0.12 ล้านตนัต่อปี จะเริม่ด าเนินการผลิต ใน Q4/63 ประกอบกบัสถานการณ์อุปทานตึงตวัจะ

คลีค่ลายหลงัจากโรงกลัน่น ้ามนัสามารถกลบัมาด าเนินการผลติน ้ามนัก๊าดไดต้ามปกต ิอยา่งไรกต็าม ราคาสาร LAB ยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงค์

ที่คาดว่าจะปรบัตวัเพิม่ขึ้นหลงัสิน้สุดช่วงฤดูมรสุมในภูมภิาค และการปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสาร LAB ในประเทศเกาหลใีต้และประเทศไต้หวนั 

(แหล่งทีม่า: ICIS LAB Weekly Report, เดอืนกรกฎาคม 2563) 

ภำวะตลำดน ้ำมนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในช่วง Q3/63 คาดว่าจะปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบั Q2/63 เน่ืองจากไดร้บัแรงกดดนัจากอุปสงค์ของน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานที่

มแีนวโน้มปรบัตวัลดลงในช่วงฤดูฝน ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิที่ยงัอ่อนแอจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 อยา่งไรกด็ ีการปิดซ่อมบ ารุง

ประจ าปีของโรงผลิตน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานในภูมภิาคที่ปรบัตวัสูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อนหน้า จะช่วยสนับสนุนให้อุปทานในภูมภิาคไม่กดดนัตลาด

น ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานมากนัก (แหล่งที่มา: ICIS Base Oil Weekly Report, เดือนกรกฎาคม 2563 และ Argus Base Oil Weekly Report, เดือน 

กรกฎาคม 2563) 

ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐานในช่วง Q4/63 คาดวา่จะปรบัตวัลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบั Q3/63 ท่ามกลางอุปสงคใ์นภูมภิาคทีค่าดวา่จะยงัอ่อนแอจาก

กจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ยงัจ ากดัในช่วงฤดูหนาว ประกอบกบัการกลบัมาเปิดด าเนินการของโรงผลติน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานในภูมภิาคหลงัท าการปิด

ซ่อมบ ารุงประจ าปี อย่างไรก็ดี คาดว่าการแข่งขนัของน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 2 จะปรบัลดลง หลงัวตัถุดิบที่มีราคาอ้างอิงกบัน ้ ามนัดีเซลมี

แนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้น เป็นปัจจยัช่วยสนับสนุนตลาดน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 1 (แหล่งที่มา: ICIS Base Oil Weekly Report, เดอืนกรกฎาคม 

2563 และ Argus Base Oil Weekly Report, เดอืนกรกฎาคม 2563) 
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ภำวะตลำดยำงมะตอย 

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q3/63 คาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบั Q2/63 เน่ืองอุปทานยางมะตอยในภูมภิาคยงัคงตงึตวั หลงัโรงกลัน่ใน

เอเชียด าเนินการผลิตในระดบัต ่าในช่วงก่อนหน้า ประกอบกบัคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะกลบัมาน าเข้ายางมะตอยเพิ่มขึ้นหลงัสิ้นสุด

เทศกาลรอมฎอนและเขา้สูช่่วงฤดูรอ้น ซึ่งท าใหก้ารด าเนินการสรา้งและซ่อมแซมถนนด าเนินงานไดส้ะดวกและมปีรมิาณมากขึน้ อยา่งไรกต็าม จาก

การที่ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนท าให้อุปสงค์ปรบัลดลงเน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการซ่อมและสร้างถนน 

(แหล่งทีม่า: Argus Bitumen Weekly Report, เดอืนกรกฎาคม 2563) 

ตลาดยางมะตอยในช่วง Q4/63 จะอ่อนตวัเมื่อเทียบกบั Q3/63  เน่ืองจากคาดการณ์ว่าอุปสงค์จากประเทศอินโดนีเซียจะชะลอตวัลง เน่ืองจาก

ประเทศอนิโดนีเซยีจะเขา้สู่ช่วงฤดูฝนช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค อย่างไรกด็ ีอุปสงคใ์นภูมภิาคมแีนวโน้มฟ้ืนตวัหลงัผา่นพน้ฤดฝูนและการเร่ง

ท าถนนก่อนปิดงบประมาณประจ าปี ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่พื้นตวั ส่งผลให้มกีารซ่อมแซม และสรา้งโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นในภูมภิาค 

(แหล่งทีม่า: Argus Bitumen Weekly Report, เดอืน กรกฎาคม 2563) 
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5. ภำคผนวก 

5.1 สรปุแผนกำรลงทุนโครงกำรในอนำคต  

บรษิทัฯ และ บรษิทัในกลุ่มมแีผนการลงทุนโครงการในอนาคต ตัง้แต่ปี 2563 ถงึ ปี 2567 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 3,513 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยสว่น

ใหญ่เป็นโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) 3,292 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ตามรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายส าหรบัแผนการลงทุนปี 

2563 – 2567 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 คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่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 
16 กรกฎาคม – 29 สงิหาคม 2563 

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


