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หมวด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

( - ) Refinery รัฐวอน โรงกลั่นส่งเงนิช่วยอดุหนุนราคาน ้ามัน 

 มติที่ประชุมหารือมาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน อันเนื่องมาจาก
ราคาพลงังานที่ปรบัตวัสงูขึน้ มีมติเห็นชอบใหข้ยายเวลามาตรการช่วยเหลือประชาชนบางส่วนที่ใกล้
หมดอายใุนเดือนมิ.ย.นี ้ออกไปอีก 3 เดือนจนถึงเดือน ก.ย.65 เช่น มาตรการส่วนลด NGV ส าหรบักลุ่ม
แท็กซี่ และส่วนลด LPG ส าหรบัผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรฐั 

 นอกจากนั้น ที่ประชุมไดเ้ห็นชอบมาตรการใหม่ คือ ขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน า้มนัให้
น าส่งก าไรค่าการกลั่นน า้มนัดีเซล คาดว่าจะจดัเก็บไดป้ระมาณ 5-6 พนัลา้นบาทต่อเดือน ซึ่งจะน าเขา้
สู่กองทุนน า้มนัเชือ้เพลิง และส่งก าไรจากค่าการกลั่นน า้มนัเบนซิน ซึ่งคาดว่าจะจดัเก็บได ้1 พนัลา้น
บาทต่อเดือน ส่วนนีจ้ะน ามาลดราคาน า้มันเบนซินใหก้ับผูใ้ชท้ันที คาดว่าจะลดลงลิตรอย่างนอ้ย 1 
บาทต่อลิตรจากราคาปัจจบุนั 

 นอกจากนีจ้ะขอความร่วมมือโรงแยกก๊าซส่งก าไรส่วนเกิน 50% เขา้กองทุนน า้มนัเชือ้เพลิง
เช่นกนั คาดว่าจะจดัเก็บได ้1,500 ลา้นบาทต่อเดือน ทัง้ 3 ส่วนนีจ้ะมีระยะเวลา 3 เดือน 

 (ที่มา: ส านกัข่าวอินโฟเควสท)์ 

 

ความเหน็ 

ประเด็นการที่รฐัจะเขา้มาแทรกแซง “ค่าการกลั่น” น้ัน เรามองว่าจะเป็น Sentiment เชิงลบต่อหุ้น
กลุ่มโรงกลั่น ทัง้นีม้ติดงักล่าวนัน้ไม่ได้มีผลในการกฎหมายทีโ่รงกลั่นจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรฐัใช้
ค  าว่าขอความรว่มมอื ดงันัน้แลว้โรงกลั่นอาจจะส่งหรือไม่ส่งเงนิชว่ยเหลือย่อมท าได้ แต่ถา้ประเมนิ
จากความเป็นไปไดบ้ริษัทในกลุ่มของ PTT คือ PTTGC, TOP และ IRPC รวมถึง BCP มีความ
เป็นไปได้ทีจ่ะให้ความร่วมมือได้สูง ในขณะท่ี SPRC และ ESSO น้ันอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ  

อย่างไรก็ตาม เราไดจ้ดัท าผลกระทบที่เกิดขึน้ ถา้ทุกโรงกลั่นจะตอ้งจ่ายเงินช่วยเหลือใหร้ฐั  7 พนัลา้น
บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมูลค่ารวมราว 2.1 หมื่นลา้นบาท โดย PTTGC ได้รับ
ผลกระทบน้อยทีสุ่ดประมาณ 17% ของก าไรสุทธิทัง้ปี เพราะก าไรส่วนใหญ่ยังมาจากธุรกิจปิ
โตรเคมี ในขณะทีโ่รงกลั่นๆ อื่นๆจะได้ผลประมาณ 30-40% ของก าไรสุทธิทัง้ปี 

 

 

Figure 1: ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 17-40% ของก าไรสุทธิทัง้ปี  

 
Source: Trinity Research, Department of Energy Business, Ministry of Energy 

จากน ้ามนัดีเซล จากน ้ามนัเบนซิน รวม ผลกระทบต่อประมาณก าไรทัง้ปี

BCP 1,974               658                      2,632               33%

ESSO* 2,320               671                      2,991               43%

IRPC 2,333               330                      2,663               36%

PTTGC 4,515               -                       4,515               17%

SPRC* 2,375               59                        2,434               30%

TOP 4,484               1,281                   5,765               35%

Total 18,000                3,000                        21,000             
* Consensus

จ านวนเงินท่ีต้องช่วยเหลือ ล้านบาท

https://www.csis.org/analysis/oil-market-cannot-afford-lose-russian-supplies
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Figure 2: Product Yield ของแต่ละโรงกลั่น  

 
Source: Company 

Figure 3: ปริมาณการผลิตน า้มันเบนซิน ม.ค.-เม.ย. 65 

 
Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy 

 

 

 

 

 

Figure 4: ปริมาณการผลิตน า้มันดีเซล ม.ค.-เม.ย. 65 

 
Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy 

ปริมาณการผลิตกลุม่น ้ามนัเบนซิน ปริมาณ : ลา้นลิตร

ESSO BCP TOP SPRC IRPC PTTGC รวม
ม.ค. 65 127 133 268 12 63 - 604 
ก.พ. 65 122 119 208 11 67 - 526 
มี.ค. 65 118 124 238 11 58 - 549 
เม.ย. 65 145 126 262 11 64 - 608 

รวม 512       502       977       45          252       -        2,288    

ปริมาณการผลิตน ้ามนัดีเซลพื้นฐาน ปริมาณ : ลา้นลิตร

ESSO BCP TOP SPRC IRPC PTTGC รวม
ม.ค. 65 294 283 649 289 290 649 2,454 
ก.พ. 65 278 120 500 275 288 572 2,033 
มี.ค. 65 320 316 623 368 328 588 2,542 
เม.ย. 65 334 323 597 324 327 577 2,481 

รวม 1,226     1,043     2,369     1,255     1,233     2,386     9,511     
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Figure 5: TOP มีสดัส่วนการผลผลิตเบนซินมากทีสุ่ด และ PTTGC มีสดัส่วนเป็น 0 

 

Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy 

Figure 6: PTTGC และ TOP มีสัดส่วนการผลผลิตน ้ามันดเีซลมากทีสุ่ด 

 
Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy 
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

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

