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รัฐหาทางคุมค่าการกลั่น Sentiment เชงิลบตอ่หุ้นโรงกลั่น  

 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่
ออกมาระบุว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเขา้แทรกแซงค่าการกลั่นโดยอาจปรบัลดค่าการกลั่นลง 
เพื่อลดราคาขายน า้มนัดีเซลและกลุ่มเบนซิน ที่หนา้สถานีบรกิารน า้มนั เนื่องจากขณะนีค้่าการกลั่นอยู่
ในระดบั 20 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล ซึ่งโรงกลั่นน า้มนัมีก าไรสงู 

 นายบัณฑิต ธรรมประจ าจิต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน ้ามันปิโตรเลียม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในความเป็นจริง ค่าการกลั่นไม่ไดค้  านวณจากส่วน
ต่างราคาของน า้มนัเบนซินและดีเซลเทียบกับราคาน า้มนัดิบอา้งอิงเท่านั้น แต่ตอ้งน าส่วนต่างราคา
เฉล่ียของน า้มนัส าเรจ็รูปทุกชนิดตามสดัส่วนการผลิต (%Yield) ที่โรงกลั่นผลิตได ้ซึ่งรวมถึงก๊าซหงุตม้ 
หรือน า้มนัเตาที่มีราคาต ่ากว่าราคาน า้มนัดิบมาค านวณรวมทัง้หมดเทียบกับราคาน า้มันดิบที่ซือ้จริง 
ซึ่งรวมค่า Crude Premium และค่าใชจ้่ายในการขนส่งจากแหล่งผลิตมายงัประเทศไทย เช่น ค่าขนส่ง
น า้มนัดิบทางเรือ ค่าประกนัภยั เป็นตน้ รวมถึงตอ้งหกัลบตน้ทนุค่าพลงังานความรอ้น ค่าน า้ และค่าไฟ 
ที่ใชใ้นการกลั่นอีกดว้ย (ที่มา: ข่าวหุน้) 

 

ความเหน็ 

ประเด็นการท่ีรฐัจะเขา้มาแทรกแทรง “ค่าการกลั่น” นัน้ เรามองว่าจะเป็น Sentiment เชิงลบต่อหุน้กลุม่
โรงกลั่น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดน า้มันในประเทศไทยเป็นตลาดเสรี ใช้กลไกตลาดโลกตาม 
Demand, Supply ดังนั้นแล้วโดยความเห็นเรามองว่ารัฐจะเข้ามาควบคุมค่าการกลั่นโดยตรงนั้น
อาจจะเป็นไปไดย้าก แต่อย่างไรก็ตามรฐัอาจจะมีกลไกอย่างอื่นในการขอความรว่มมือ อย่างเช่นที่เคย
ขอความรว่มมือใหส้ถานนีน า้มนัพยงุราคาดีเซลในช่วงที่ผ่านมา  

เราไดท้ า Sensitivity Analysis ถ้ามีการลดค่าการกลั่น USD1/bbl เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะส่งผล
กระทบต่อก าไรสุทธิของโรงกลั่น 3% ถึง 10% ทั้งนี ้ประมาณการก าไรปี 2022 ของเรายังตัง้อยู่บน
สมมติฐานของค่าการกลั่นที่ USD7/bbl ดังนั้นแลว้ถา้ค่าการกลั่นในช่วงที่เหลือของปียังสูงเกินกว่า 
USD15/bbl ผลกระทบต่อก าไรจะต ่ากว่านี ้

 
 

Figure 1: GRM Sensitivity Analysis on Refinery Net Profit  

 
Source: Trinity Research, Bloomberg 

  

 

 

ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) ผลกระทบต่อประมำณก ำไรทัง้ปี

BCP (478)                                                          -9.5%

IRPC (790)                                                          -10.7%

PTTGC (748)                                                          -2.9%

SPRC (Consensus) (728)                                                          -8.2%

TOP (1,143)                                                       -7.0%

https://www.csis.org/analysis/oil-market-cannot-afford-lose-russian-supplies
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยการส ารวจของ 
IOD เป็นการส ารวจและประเมินจากขอ้มลูของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ (MAI) 
ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของ
บคุคลภายนอก โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดม้ีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน ผลส ารวจดงักลา่วเป็นผลการส ารวจ ณ 
วนัที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวัน
ดงักลา่ว หรือเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรอืรบัรองถึงความถกูตอ้ง
ครบถว้นของผลการส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 
 

Anti-corruption Progress Indicators 
 

บริษัทที่เขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

• ได้ประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วม CAC 
• ได้รับการรับรอง CAC 

 
 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชนั  (Anti-Corruption 
Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีการเปิดเผยโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยน์ี  ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายและตามแผนพฒันาความยั่งยืนส าหรบั
บริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวขอ้งอาศยัขอ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุ
ในแบบแสดงขอ้มูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งไดอ้า้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) หรอืในเอกสารและหรอืรายงานอื่นที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทจดทะเบียนนัน้ แลว้แตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจึง
เป็นการน าเสนอในมมุมองของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งซึง่เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน  ณ  วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักลา่ว หรอืเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ 
หรอืรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

http://www.thai-cac.com/th

