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บทสรุปผูบ้รหิำร 

ผลประกอบการในไตรมาส 2/2562 ของบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มีรายไดจ้ากการขาย 

106,748 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 5 จากไตรมาส 1/2562 และรอ้ยละ 17 จากไตรมาส 2/2561 และมีก าไรจากการ

ด าเนินการหลกั (ไม่รวมผลก าไรจากสตอ๊กน ้ามนัและรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลอืใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่

จะไดร้บั และผลกระทบจากการตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานเพิม่ขึน้) จ านวน 4,388 ลา้นบาท  ปรบัตวั

ลดลงรอ้ยละ 13 จากไตรมาสกอ่นหนา้ และปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 47 จากไตรมาส 2/2561 โดยเป็นผลจากราคาผลติภณัฑท์ีม่ี

การปรบัตวัลดลง ตามแนวโนม้ราคาน ้ามนัที่ปรบัลดลงและเป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกจากผลกระทบของ

สงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และประเทศจนี ประกอบกบัปรมิาณการขายทีล่ดลงของบรษิทัฯ จากการปิดซอ่มบ ารุง

ตามแผนของโรงอะโรเมติกส ์หน่วยที่ 1 ในไตรมาสนี ้ซ ึง่จากผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจดงักล่าว ท าใหร้าคา

ผลิตภณัฑธ์ุรกจิโอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ือง ส่วนต่างของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสแ์ละส่วนต่างของผลิตภณัฑโ์รงกลั่น

ปรบัตวัลดลง และเมือ่รวมผลกระทบจากรายการอืน่ ๆ อาท ิรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลอืใหเ้ท่ากบัมูลค่า

สุทธทิีจ่ะไดร้บั ผลกระทบจากการตัง้ประมาณการค่าใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงานเพิม่ขึน้ จากกฎหมายทีม่กีารปรบัเพิม่จ านวน

วนัชดเชยหลงัเกษียณอายุ โดยเร ิม่รบัรูใ้นเดอืนพฤษภาคม 2562 เป็นจ านวน 784 ลา้นบาท (สุทธภิาษีเงนิไดร้อการตดับญัช)ี 

ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มีก าไรสุทธใินไตรมาสนีท้ี ่2,202 ลา้นบาท (0.49 บาท/ หุน้) ลดลงรอ้ยละ 66 จากไตรมาส 1/2562  และ

ลดลงรอ้ยละ 80 จากไตรมาส 2/2561 

ส าหรบัไตรมาสนีแ้มว้่าส่วนต่างของผลิตภณัฑห์ลกัคือน ้ามนัดีเซลมีการปรบัตวัลดลงแต่ธุรกจิโรงกลั่นน ้ามนัมีค่าการกลั่น 

(GRM) ปรบัเพิม่ขึน้มาเล็กนอ้ยจากไตรมาสกอ่นมาอยู่ที ่3.46 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล แต่เน่ืองจากส่วนต่างราคาผลติภณัฑ ์

พลอยไดป้ระเภทแนฟทา (Naphtha) และรฟีอรม์เมต (Reformate) มีการปรบัตวัดีขึน้อย่างมีนัยส าคญั จงึส่งผลให ้GRM 

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีธุ่รกจิอะโรเมตกิส ์ส่วนต่างผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสป์รบัตวัลดลงแมว้่าจะไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากความ

ตอ้งการผลติภณัฑป์ลายน ้าทีย่งัคงมีอตัราก าลงัการผลติอยู่ในระดบัสูง  เน่ืองจากตลาดมีความกงัวลจากก าลงัการผลติใหม่ที่

จะเขา้มาในชว่งครึง่ปีหลงั ท าใหส้่วนต่างผลติภณัฑพ์าราไซลนีและเบนซนีกบัคอนเดนเสทปรบัตวัลงลงอย่างมาก โดยมี BTX 

P2F ปรบัลดลงมาเหลอื 75 เหรยีญสหรฐัต่อตนั ส าหรบัธุรกจิโอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง ราคาผลิตภณัฑโ์พลีเอทลินี

ยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากสงครามการคา้ทีย่งัมีความไม่แน่นอน  ในขณะทีธุ่รกจิเอทลิีนออกไซดม์ีผลก าไรดีขึน้หลงัจากการ

กลบัมาเดินเครือ่งเต็มที่จากการปิดซ่อมบ ารุงก่อนหน้า ส่งผลให  ้Adjusted EBITDA margin ของธุรกิจโอเลฟินสแ์ละ

ผลิตภณัฑต์่อเน่ืองยงัอยู่ในระดบัคงทีท่ีร่อ้ยละ 18 จากเหตุผลดงักล่าวท าให ้Adjusted EBITDA ของบรษิทัฯ ในไตรมาส 

2/2562 อยู่ที ่7,582 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 22 จากไตรมาส 1/2562 และลดลงรอ้ยละ 52 จากไตรมาส 2/2561 ขณะทีส่่วน

แบ่งก าไรจากเงนิลงทุน มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่1,283 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากไตรมาส 1/2562 สาเหตุหลกัเป็น

ผลจากการปรบัตวัดขีึน้ของธรุกจิโพลโีพรพลินี  ทัง้นีใ้นไตรมาสนีบ้รษิทัฯ มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 692 ลา้นบาทจากการ

ปรบัตวัแข็งค่าของค่าเงินบาท อย่างไรก็ตามจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัดบิดูไบและส่วนต่างราคาผลิตภณัฑส์่งผลให ้

บรษิทัฯ รบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน ้ามนัและรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชขีองสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 

(Stock Gain Net NRV) ขาดทุนรวม 1,402 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มีก าไรสุทธจิ านวน 2,202 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลง

รอ้ยละ 66 จากไตรมาส 1/2562 และรอ้ยละ 80 จากไตรมาส 2/2561  

 
ตารางที ่1 : สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ           

        

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

6 เดอืน 
2561 

6 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 128,923 112,783 106,748 -17% -5%   249,862 219,531 -12% 
EBITDA 18,574 11,194 5,195 -72% -54%   34,883 16,389 -53% 
EBITDA Margin (%) 14% 10% 5% -9% -5%   14% 7% -7% 
สว่นแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุ 1,515 1,186 1,283 -15% 8%   3,540 2,469 -30% 

ก าไรสทุธ ิ  10,828     6,443     2,202  -80% -66%   23,215 8,645 -63% 
ก าไรสทุธ ิบาท/หุน้      2.40       1.43       0.49  -80% -66%        5.15       1.92  -63% 

Adjusted EBITDA* 15,902 9,768 7,582 -52% -22%   32,221 17,350 -46% 
Adjusted EBITDA Margin (%) 12% 9% 7% -5% -2%   13% 8% -5% 
 
หมายเหตุ: *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน า้มนั (Stock Gain/Loss net NRV) และรายการพเิศษ  
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ตารางที ่2 : Adjusted EBITDA Margin             

       

% Adj. EBITDA Margin 
ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

  

6เดอืน 
2561 

6เดอืน 
2562 

กลุม่ธรุกจิ :             

โรงกลัน่ 5  2  2    5  2  

อะโรเมตกิส ์ 3  8  (2)   4  4  

โอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง* 29  18  18    30  18  

เคมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม 3  4  3    4  3  
Performance Materials and  
Chemicals 

17  15  11  
  

16  13  

เฉลีย่รวม 12  9  7    13  8  
         

 

 

 

  

หมายเหต ุ: *หากรวมผลประกอบการ PTA PET %Adj EBITDA ไตรมาส 1/62, ไตรมาส 2/62 และคร ึง่ปีแรก 62 เท่ากบัรอ้ยละ 15, 16 และ 15 ตามล าดบั 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์

กลุ่มผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
ตารางที ่3 : ราคาผลติภณัฑแ์ละสว่นตา่ง     

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล) ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

6 เดอืน 
2561 

6 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

   

น ้ามนัดบิดไูบ 72.09 63.53 67.36 -7% 6%   67.99 65.44 -4%    

    น ้ามนัแกส๊โซลนี-น ้ามนัดไูบ 12.12 3.70 7.51 -38% 103%   12.92 5.61 -57%    

    น ้ามนัอากาศยาน-น ้ามนัดไูบ 15.25 12.97 12.21 -20% -6%   15.68 12.59 -20%    

    น ้ามนัดเีซล-น ้ามนัดไูบ 14.61 12.79 12.37 -15% -3%   14.68 12.58 -14%    

    น ้ามนัเตา-น ้ามนัดไูบ -4.46 0.52 -2.33 48% <-200%   -4.71 -0.90 -81%    

 

สถานการณต์ลาดน ้ามนัดบิดูไบในไตรมาส 2/2562 มีความผนัผวนจากประเด็นสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และ

ประเทศจนีรวมถงึความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่ีแนวโนม้ชะลอตวั ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิดูไบมีการปรบัตวัสูงขึน้จาก

ไตรมาส 1/2562 รอ้ยละ 6 แต่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 2/2561 รอ้ยละ 7 ทัง้นีร้าคาน ้ามนัดบิไดป้รบัฟ้ืนตวัขึน้ในชว่งทา้ย

ไตรมาส 2/2562 จากการขยายระยะเวลาการลดก าลงัการผลิตของผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกเป็นระยะเวลา 9 เดือน 

จนถงึเดอืน มีนาคม 2563 อกีทัง้มาตรการคว ่าบาตรการส่งออกน ้ามนัดบิของอหิรา่น ปัญหาทางการเมืองในตะวนัออกกลาง

โดยเฉพาะ บรเิวณชอ่งแคบฮอรมุ์ซ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน า้มนัดบิจากตะวนัออกกลาง ชว่ยส่งผลใหร้าคาน า้มนัดบิ

ดูไบปรบัตวัสูงขึน้ โดยในไตรมาสนีค้่าเฉลีย่อยู่ที ่67.36 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และปิดที ่64.89 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

ณ สิน้ไตรมาส  

โดยส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยานกบัน ้ามนัดบิดูไบ และน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัดบิดูไบ เฉลีย่อยู่ที ่12.21 และ 12.37 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ตามล าดบั ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1/2562 จากอุปสงคท์ีล่ดลงตามการชะลอตวัของ

เศรษฐกจิโลก กอปรกบัปรมิาณการส่งออกของจนีทีเ่พิม่สูงขึน้เป็นแรงกดดนัใหส้่วนต่างผลติภณัฑด์งักล่าวลดลง ส าหรบัส่วน

ต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดบิดูไบเฉลีย่อยู่ที ่-2.33 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ปรบัตวัลดลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหนา้

จากปรมิาณการส่งออกทีเ่พิม่ขึน้ของทวปีตะวนัออกกลาง และการคว ่าบาตรประเทศเวเนซเูอล่า ท าใหป้รมิาณการส่งออกไหล

เขา้สู่ทวปีเอเชยี 

 

ตารางที ่4 : Gross Refinery Margin   

(หน่วย: เหรยีญสหรฐั ตอ่บารเ์รล) 
ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

6 เดอืน 
2561 

6 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

    

Market GRM 6.20 3.22 3.46 -44% 8%   6.18 3.33 -46%     

    CDU GRM 6.65 2.96 3.18 -52% 7%   6.56 3.06 -53%     

    CRS GRM 4.40 4.48 5.05 15% 13%   4.56 4.78 5%     

Hedging Gain/(Loss) 0.08 -0.11 0.38 >200% >200%   -0.01 0.12 >200%     

Stock Gain/(Loss) Net NRV 3.26 2.73 -1.75 -154% -164%   1.65 0.60 -64%     

Accounting GRM 9.54 5.84 2.09 -78% -64%   7.82 4.05 -48%     

Adjusted EBITDA (MB) 2,594 949 989 -62% 4%   5,116 1,937 -62%     

Adjusted EBITDA (%) 5% 2% 2% -3% 0%   5% 2% -3%     

Utilization Rate 101% 102% 94% -7% -8%   102% 98% -4%     

 

ส าหรบัธุรกจิโรงกลั่นในไตรมาส 2/2562 มีการใชก้ าลงัการผลติทีร่อ้ยละ 94 ลดลงเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1/2562 

และไตรมาส 2/2561 โดยส่วนต่างราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมกบัราคาน ้ามนัดิบดูไบส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 

1/2562 และไตรมาส 2/2561 ส่งผลใหค้่าการกลั่น (Market GRM) ในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 3.46 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

และจากการทีร่าคาน ้ามนัดบิดูไบมีความผนัผวน ปรบัตวัเฉลีย่ลดลงในชว่งมิถุนายน 2562 เมือ่เทยีบกบัเดอืนมีนาคม 2562 

ส่งผลใหบ้รษิทัฯ รบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน ้ามนัและรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลอืใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะ

ไดร้บัรวม (Stock Gain Net NRV) ขาดทุนเท่ากบั 1.75 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ขณะทีร่บัรูผ้ลก าไรจากตราสารอนุพนัธ ์

เพือ่ประกนัความเสีย่งสุทธ ิ0.38 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้ทางบญัช ี(Accounting GRM) ใน
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ส่วนของโรงกลั่นอยู่ที ่2.09 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลงจากไตรมาส 1/2562 และไตรมาส 2/2561 ที ่5.84 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ 9.54 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ตามล าดบั โดยในไตรมาสนีธ้รุกจิโรงกลั่นม ีAdjusted EBITDA อยู่

ที ่989 ลา้นบาท และม ีAdjusted EBITDA Margin รอ้ยละ 2 เท่ากบัไตรมาสกอ่น 

 

กลุ่มผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์ 

ตารางที ่5 : ราคาและสว่นตา่งระหวา่งราคาผลติภณัฑก์บัคอนเดนเสท 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

6 เดอืน 
2561 

6 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

    

คอนเดนเสท 630 535 573 -9% 7%   601 554 -8%     

พาราไซลนี (TW) 984 1,080 909 -8% -16%   974 994 2%     

    พาราไซลนี(TW)-คอนเดนเสท 353 545 336 -5% -38%   372 441 18%     

พาราไซลนี (FECP) 984 1,054 914 -7% -13%   969 984 2%     

    พาราไซลนี (FECP)-คอนเดนเสท 354 519 341 -4% -34%   368 430 17%     

เบนซนี (Spot Korea) 842 590 625 -26% 6%   866 607 -30%     

    เบนซนี-คอนเดนเสท 212 55 52 -75% -4%   265 54 -80%     

    แนฟทา-คอนเดนเสท 11 -16 -32 <-200% -106%   9 -24 <-200%     

 

พำรำไซลนี 

ในไตรมาส 2/2562 ส่วนต่างเฉลีย่ของราคาพาราไซลีน (FECP) กบัราคาคอนเดนเสท ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 1/2562 
รอ้ยละ 34 และลดลงจากไตรมาส 2/2561 รอ้ยละ 4 มาอยู่ทีเ่ฉลีย่ 341 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั โดยไดร้บัความกดดนัจากก าลงั
การผลติใหม่ทีท่ยอยเขา้สู่ตลาดในภูมิภาคโดยเฉพาะโรงงานในประเทศจนี รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของราคาคอนเดนเสทเฉลี่ยที่

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัดิบ อย่างไรก็ตามตลาดพาราไซลีนยงัคงไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
ปลายน า้กรดเทเรฟทารคิบรสิุทธิ ์(Purified Terephthalic Acid : PTA) และผลติภณัฑโ์พลเีอสเตอรซ์ ึง่มรีะดบัก าลงัการผลติ
อยู่ในระดบัสูง ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชผ้ลติภณัฑพ์าราไซลนียงัคงรกัษาระดบัอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัอุปทานบางส่วนที่

ลดลงจากการหยุดซอ่มบ ารุงของโรงงานหลายแห่งในภูมภิาค ซึง่ชว่ยสนับสนุนส่วนต่างราคาผลติภณัฑใ์นไตรมาสนี ้

เบนซนี 

ในไตรมาสนี ้ส่วนต่างเฉลีย่ของราคาผลติภณัฑเ์บนซนีกบัราคาคอนเดนเสท ทรงตวัอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัไตรมาส 1/2562 
แต่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 2/2561 รอ้ยละ 75 เฉลีย่อยู่ที ่52 เหรยีญฯ สหรฐัต่อตนั โดยในไตรมาสนีต้ลาดผลติภณัฑเ์บน
ซนีปรบัตวัดขีึน้จากไตรมาสก่อนหนา้เล็กนอ้ย โดยไดร้บัแรงสนับสนุนจากการลดลงของอุปทานในตลาด เน่ืองจากการหยุด
ซอ่มบ ารุงของโรงอะโรเมตกิสห์ลายแห่งในภูมิภาคเอเชยี ประกอบกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑป์ลายน ้าในส่วน
ของผลติภณัฑส์ไตรนีโมโนเมอร ์นอกจากนี ้ยงัไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการส่งออกผลติภณัฑเ์บนซนีจากภูมภิาคเอเชยีไปยงั
ภูมิภาคอเมรกิาเหนือทีเ่พิม่มากขึน้ซึง่ชว่ยรกัษาระดบัอุปทานในภูมิภาคไดด้ียิง่ขึน้ แมว้่าจะไดร้บัความกดดนัจากอุปสงคท์ี่

ชะลอตวัของผลิตภณัฑฟี์นอลที่ไดร้บัผลกระทบจากการหยุดซอ่มบ ารุงของโรงงานผลิตภณัฑป์ลายน ้าในภูมิภาค รวมถึง
ผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และประเทศจนี  

 
ตารางที ่6 : Market P2F ของผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์   

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

6 เดอืน 
2561 

6 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

    

Market P2F 130 206 75 -42% -64%   147 147 0%     

    Hedging Gain/(Loss) 10.3 -10.6 13.6 32% >200%   5.4 0.3 -95%     

    Stock Gain/(Loss) net NRV 48.5 1.9 -41.0 -184% <-200%   25.2 -0.05 -100%     

         Accounting P2F 188 197 47 -75% -76%   178 147 -17%     

Adjusted EBITDA (MB) 714 1,481 -305 -143% -121%   1,839 1,176 -36%     

Adjusted EBITDA (%) 3% 8% -2% -5% -10%   4%  4%  0%     

Utilization Rate (%) 94% 94% 72% -22% -22%   92% 83% -9%     

 

ส าหรบัธรุกจิอะโรเมตกิสใ์นไตรมาส 2/2562 อตัราการใชก้ าลงัการผลติสารอะโรเมตกิส ์(BTX Utilization) ปรบัตวัลดลงมา

อยู่ทีร่อ้ยละ 72 โดยลดลงจากทัง้ไตรมาส 1/2562 และไตรมาส 2/2561 เน่ืองจากมีการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนเพือ่ปรบัปรุง
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ประสิทธิภาพการผลิตของโรงอะโรเมติกสห์น่วยที่ 1 ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเป็นระยะเวลา 53 วนั โดยส่วนต่าง

ผลติภณัฑพ์าราไซลีนกบัราคาคอนเดนเสทปรบัลดลงมาอยู่ที ่341 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ในขณะทีส่่วนต่างของผลิตภณัฑ ์

เบนซนีกบัราคาคอนเดนเสทยงัคงอยู่ทีร่ะดบัเดยีวกนักบัไตรมาสกอ่นหนา้ โดยเฉลีย่อยู่ที ่52 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนัในไตรมาส 

2/2562 ส่งผลให ้Market P2F ต่อตนัผลติภณัฑ ์BTX ในไตรมาสนีป้รบัตวัลดลงมาอยู่ที ่75 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลงรอ้ย

ละ 64 จากไตรมาส 1/2562 และลดลงรอ้ยละ 42 จากไตรมาส 2/2561 และมี Adjusted EBITDA ในไตรมาสนีอ้ยู่ที ่-305 

ลา้นบาท คดิเป็น Adjusted EBITDA Margin อยู่ทีร่อ้ยละ -2 อย่างไรก็ด ีเมือ่พจิารณาผลประกอบการของธุรกจิฟีนอลซึง่

เป็นผลิตภณัฑป์ลายน ้าทีส่ าคญั สายธุรกจิอะโรเมติกสย์งัมีความสามารถในการท าก าไร นอกจากนี ้ในไตรมาส 2/2562 

บรษิทัฯ ยงัรบัรูผ้ลก าไรจาก สตอ๊กน ้ามนัและรายการปรบัลดมูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลอืใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั

รวม (Stock Gain Net NRV) ขาดทุนที ่ 41 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ขณะทีร่บัรูผ้ลก าไรจากตราสารอนุพนัธเ์พือ่ประกนัความ

เสี่ยงสุทธิ 13.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ทางบญัช ี(Accounting P2F) ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 47 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อตนั 

 

กลุ่มผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละกลุ่มผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

ตารางที ่7 : ราคาและสว่นตา่งราคาผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

6 เดอืน 
2561 

6 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

      

แนฟทา (MOPJ) 641 519 541 -16% 4%   611 530 -13%       

เอทลินี (SEA) 1,222 928 824 -33% -11%   1,232 876 -29%       

โพรพลินี (SEA) 1,003 839 796 -21% -5%   995 817 -18%       

HDPE 1,384 1,093 1,080 -22% -1%   1,382 1,086 -21%       

    HDPE-แนฟทา 743 573 539 -27% -6%   771 556 -28%       

LLDPE 1,214 1,037 1,017 -16% -2%   1,227 1,027 -16%       

    LLDPE-แนฟทา 573 518 476 -17% -8%   617 497 -19%       

LDPE 1,252 1,046 1,067 -15% 2%   1,263 1,056 -16%       

    LDPE-แนฟทา 611 526 526 -14% 0%   653 526 -19%       

PP 1,301 1,127 1,143 -12% 1%   1,286 1,135 -12%       

    PP-แนฟทา 660 608 602 -9% -1%   675 605 -10%       

MEG (ACP) 1,147 833 773 -33% -7%   1,144 803 -30%       

    MEG-0.65 เอทลินี 353 230 237 -33% 3%   343 234 -32%       

 

สถานการณข์องตลาดโพลีเอทิลีน ในไตรมาส 2/2562 ราคาผลิตภณัฑ ์HDPE เฉลีย่อยู่ที ่1,080 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 

ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 1/2562 ทีร่อ้ยละ 1 และลดลงจากไตรมาส 2/2561 รอ้ยละ 22 โดยทีร่าคาผลติภณัฑ ์LLDPE มี

การปรบัตวัไปในทศิทางเดยีวกนั ขณะทีร่าคาผลติภณัฑ ์LDPE มกีารปรบัเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากไตรมาสกอ่นหนา้ โดยรวมราคา

ผลติภณัฑโ์พลเีอทลินียงัคงไดร้บัแรงกดดนัต่อเน่ืองจากประเด็นทางดา้นสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และประเทศจนี 

ซึง่ยงัไม่สามารถบรรลุถงึขอ้ตกลงทางการคา้ได ้รวมถงึแนวโนม้การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก เป็นอกีปัจจยัทีส่่งผลใหม้ีแรง

กดดนัทางดา้นราคาต่อผลิตภณัฑโ์พลีเอทิลีน ในดา้นสถานการณร์าคา MEG (ACP) ในไตรมาส 2/2562 ยงัคงไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณข์องสงครามการคา้และก าลงัการผลติใหม่ทีเ่ขา้มาในภูมภิาค ท าใหร้าคาผลติภณัฑไ์ดป้รบัตวัลดลง

รอ้ยละ 7 จากไตรมาส 1/2562 และ รอ้ยละ 33 จากไตรมาสที ่2/2561 โดยความตอ้งการของอุตสาหกรรมผลติภณัฑป์ลาย

น ้า เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Polyester) และอุตสาหกรรมขวดพลาสติกใส (PET) ที่ยงัคงอยู่ในระดบัที่ดีและมีการใช ้

อตัราก าลงัการผลติอยู่ในระดบัสูง ท าใหต้ลาดเร ิม่คลายความกงัวลเร ือ่งการชะลอตวัของราคาผลติภณัฑ ์MEG (ACP) และมี

การคาดการณว์่าราคาผลติภณัฑจ์ะเร ิม่ฟ้ืนตวัในชว่งครึง่หลงัของปี 
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ตารางที ่8 : รายงาน Adjusted EBITDA ของผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

6 เดอืน 
2561 

6  เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

     

Adjusted EBITDA (MB) 10,202 5,389 5,442 -47% 1%   20,728 10,831 -48%      

Adjusted EBITDA* (%) 29%  18%  18% -11% 0%   30%  18% -12%      

Utilization Rate Olefins (%) 104% 101% 104% 0% 3%   102% 103% 1%      

Utilization Rate Polymer (%) 107% 100% 101% -6% 1%   106% 100% -6%      

Utilization Rate MEG (%) 91% 69% 108% 18% 39%  101% 89% -12%      

                        

                        

     

ในไตรมาส 2/2562 โรงโอเลฟินสม์ีอตัราการใชก้ าลงัการผลติรวมเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 104 ปรบัเพิม่ขึน้จากไตรมาส 1/2562 

และคงทีจ่ากไตรมาส 2/2561 ขณะที่ผลิตภณัฑโ์พลีเอทิลีน มีการใชก้ าลงัการผลิตที่รอ้ยละ 101 เพิ่มขึน้จากไตรมาส 

1/2562 แต่ลดลงจากไตรมาส 2/2561 ขณะทีผ่ลิตภณัฑ ์MEG มีการใชก้ าลงัการผลติทีร่อ้ยละ 108 เพิม่ขึน้จากไตรมาส 

1/2562 ทีร่อ้ยละ 69 และไตรมาส 2/2561 ทีร่อ้ยละ 91 เน่ืองจากทัง้ 2 ไตรมาสดงักล่าวมกีารปิดซอ่มบ ารุงตามแผนเป็นเวลา  

วนั 43 และ 12 วนัตามล าดบั 

สถานการณร์าคาของผลิตภณัฑโ์พลีเอทิลีนมีการปรบัตวัลดลงไตรมาส 1/2562 และไตรมาส 2/2561 และในส่วนของ

ปรมิาณการขายของผลติภณัฑโ์พลเีอทลินีลดลงเล็กนอ้ยเมือ่เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ จากการชะลอตวัลงตามภาวะตลาด 

แต่เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหนา้ ขณะทีธุ่รกจิเอทลินีออกไซดม์ีผลประกอบการดขีึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหนา้

แมว้่าราคาผลิตภณัฑอ์่อนตวัลงเล็กนอ้ย อย่างไรก็ดี ปรมิาณการขายปรบัตวัเพิม่ขึน้ จากการใชก้ าลงัการผลิตอย่างเต็มที่

ภายหลงัจากการกลบัมาเดินเครือ่งหลงัจากเสร็จสิน้การซอ่มบ ารุงตามแผน แต่ปรบัลดลงจากไตรมาส 2/2561 สาเหตุหลกั

จากส่วนต่างผลติภณัฑโ์มโนเอทลินีไกลคอล (MEG) ทีป่รบัลดลง  

ในไตรมาส 2/2562 กลุ่มธุรกจิผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง มี Adjusted EBITDA 5,442 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากไตรมาส 1/2562 รอ้ยละ 1 แต่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 2/2561 รอ้ยละ 47 คดิเป็น Adjusted EBITDA Margin อยู่ที่

รอ้ยละ 18 ทัง้นี ้ในไตรมาสนีม้กีารใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นวตัถุดบิน าเขา้อยู่ทีร่อ้ยละ 89 และแนฟทารอ้ยละ 11 โดยปรมิาณการ

ใชก้า๊ซธรรมชาตไิดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ในไตรมาสนีส้่วนหน่ึงเป็นเพราะในไตรมาสก่อนหนา้ไดร้บัผลกระทบจากการลดก าลงัการ

ผลติกา๊ซธรรมชาตใินอ่าวไทยเน่ืองจากผลกระทบของพายุโซนรอ้นปาบกึ 

 

ตารางที ่9 : รายงานแสดง Adjusted EBITDA ตามกลุม่ธรุกจิ            

Adjusted EBITDA (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
2/2561  

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

6เดอืน 
2561 

6เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

กลุม่ธรุกจิ :                   

โรงกลัน่ 2,594 949 989 -62% 4%   5,116 1,937 -62% 
อะโรเมตกิส ์ 714 1,481 -305 -143% -121%   1,839 1,176 -36% 
โอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 10,202 5,389 5,442 -47% 1%   20,728 10,831 -48% 
เคมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม 128 110 77 -40% -30%   334 187 -44% 
Performance Materials and Chemicals 1,936 1,532 1,017 -47% -34%   3,690 2,549 -31% 
ธรุกจิบรกิารและอืน่ ๆ 329 307 362 10% 18%   516 669 30% 

*Adjusted EBITDA (ลำ้นบำท)  15,902 9,768 7,582 -52% -22%   32,221 17,350 -46% 

         

 

หมายเหต ุ: *หากรวมผลประกอบการ PTA PET %Adj EBITDA ไตรมาส 1/62, ไตรมาส 2/62 และคร ึง่ปีแรก 62 เท่ากบัรอ้ยละ 15, 16 และ 15 ตามล าดบั 

หมายเหต ุ*Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน ้ามนั (Stock Gain/Loss net NRV) และรายการพเิศษ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วย : ลำ้นบำท 
ไตรมำส 
2/2561 

ไตรมำส 
1/2562 

ไตรมำส 
2/2562 

YoY 
% + /(-) 

QoQ 
% + /(-) 

  

6เดอืน 
2561 

6เดอืน 
2562 

YoY 
% + /(-) 

  รำยไดจ้ำกกำรขำย 128,923  112,783  106,748  -17% -5%   249,862  219,531  -12% 

  ตน้ทนุวตัถดุบิ (100,245) (89,178) (85,491) -15% -4%   (192,364) (174,669) -9% 

  Product to Feed Margin 28,678  23,605  21,257  -26% -10%   57,498  44,862  -22% 

1 คา่ใชจ้า่ยผนัแปรอืน่ (6,980) (7,459) (7,345) 5% -2%   (13,754) (14,805) 8% 

2 คา่ใชจ้า่ยการผลติคงที ่ (3,980) (3,914) (4,710) 18% 20%   (7,703) (8,624) 12% 

3 Stock Gain/(Loss) และ NRV 2,672  1,426  (1,402) -152% -198%   2,662  23  -99% 

4 ก าไร/(ขาดทนุ) Commodity Hedging 236  (244) 386  64% >200%   180  142  -21% 

5 รายไดอ้ืน่ 1,035  1,106  894  -14% -19%   2,027  2,000  -1% 

6 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,087) (3,326) (3,885) 26% 17%   (6,027) (7,210) 20% 

  EBITDA 18,574  11,194  5,195  -72% -54%   34,883  16,389  -53% 

7 คา่เสือ่มราคาและรายการตดับญัช ี (4,729) (5,011) (4,668) -1% -7%   (9,431) (9,679) 3% 

8 คา่ใชจ้า่ยจากความเสยีหายจากวตัถุดบิคง
คลงั(GGC)** 

(2,004) 2  14  -101% <-200% 
  

(2,004) 16  -101% 

  EBIT 11,841  6,185  541  -95% -91%   23,448  6,726  -71% 

9 คา่ใชจ้า่ยดา้นการเงนิสุทธ ิ (901) (496) (495) -45% 0%   (1,404) (992) -29% 

10 ก าไร/(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น (682) 438  692  >200% 58%   (13) 1,130  >200% 

11 สว่นแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุ 1,515  1,186  1,283  -15% 8%   3,540  2,469  -30% 

12 ภาษีเงนิได ้ (1,340) (719) 376  -128% -152%   (2,577) (343) -87% 

13 ก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงินได ้ 10,433  6,594  2,397  -77% -64%   22,994  8,990  -61% 

  ส่วนของก ำไรทีเ่ป็นของ                   

14 สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (395) 151  195  149% 29%   (221) 345  >200% 

15 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 10,828  6,443  2,202  -80% -66%   23,215  8,645  -63% 

16 Adjusted EBITDA* 15,902  9,768  7,582  -52% -22%   32,221  17,350  -46% 
หมายเหตุ:  *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน า้มนั (Stock Gain/Loss net NRV) และรายการ
พเิศษ 

        

        ** ผลกระทบจาก Inventory Loss ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 72.29% อยู่ที ่1,388 ลา้นบาท   

 
ผลประกอบการของบรษิทัฯ ส าหรบัไตรมาส 2/2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายลดลงรอ้ยละ 5 จากไตรมาส 1/2562 และ

ลดลงรอ้ยละ 17 จากไตรมาส 2/2561 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากส่วนต่างราคาผลติภณัฑท์ีป่รบัตวัลดลงจากความกงัวลเร ือ่ง

ผลกระทบของสงครามการคา้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ท าใหค้วามตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑต์่าง ๆ มี

แนวโนม้ลดลงตามสภาวะเศรษฐกจิ รวมไปถงึผลกระทบจากการปิดซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผนของโรงอะโรเมตกิสห์น่วยที ่1 ทัง้นี ้

หากไม่รวมการรบัรูค้่าใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงานเป็นจ านวน 784 ลา้นบาท (สุทธภิาษีเงนิไดร้อการตดับญัช)ี  ค่าใชจ้า่ยการ

ผลติคงทีแ่ละค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจะอยู่ในระดบัเดยีวกบัไตรมาส 1/2562 และ 2/2561 แต่จากการรบัรูค้่าใชจ้่าย

ดงักล่าวส่งผลใหค้่าใชจ้า่ยในส่วนนีป้รบัตวัเพิม่ขึน้ ส าหรบัในไตรมาสนี ้บรษิทัฯ ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และกจิการทีค่วบคุมรว่มกนัในไตรมาสนีล้ดลงรอ้ยละ 15 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากอ่อนตวัลงของสาย

ธุรกจิอะครโิลไนไตรล ์แมว้่าบรษิทัฯ จะมีค่าใชจ้่ายดา้นการเงนิสุทธลิดลงรอ้ยละ 45 จากดอกเบีย้จ่ายทีล่ดลงจากการช าระคนื

เงนิกูย้มืทัง้จากสถาบนัการเงนิและหุน้กูข้องบรษิทัฯ  
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ขอ้มูลทำงกำรเงิน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 450,099 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 

19,156 ลา้นบาท โดยในไตรมาสนี ้บรษิทัมีสนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 18,973 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากมาการลดลงของเงนิ

สดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนช ัว่คราว 19,854 ลา้นบาท และการลดลงของลูกหนีก้ารคา้ 10,118 ลา้นบาท แต่

มสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 5,233 ลา้นบาท เชน่เดยีวกบัสนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ทีเ่พิม่ขึน้ 5,766 ลา้นบาท นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงั

มีสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 184 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีดอืน่ลดลง 7,762 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัจากการลดลงของเงินลงทุนระยะยาว 4,153 ลา้นบาท จากการขายเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายเป็นเงินสดเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินการของบรษิทัฯ แต่มีการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์จากการซือ้และก่อสรา้งทรพัยส์นิระหว่าง

งวดสุทธ ิ7,578 ลา้นบาท ทัง้นี ้ในชว่งเวลาดงักล่าว บรษิทัฯ มีส่วนของผูถ้อืหุน้ 296,675 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 จ านวน 6,807 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการจ่ายเงินปันผลในชว่งครึง่ปีแรกทีผ่่านมา รวมทัง้ส่วนต่าง

จากการซือ้ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมจากที ่GPSC ท า Tender offer เสนอซือ้หุน้ GLOW ในราคาจ่ายซือ้จาก Fair 

Value  

บรษิทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรวมเงินลงทุนช ัว่คราวลดลง 19,854 ลา้นบาทจากสิน้ปีก่อน โดยมีเงินสด

ไดร้บัจากการด าเนินงาน 19,480 ลา้นบาท ในขณะทีก่ระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสุทธ ิ8,836  ลา้นบาท  โดยส่วน

ใหญ่เป็นการซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์รวมถึงสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน เชน่ โครงการ Olefins Reconfiguration โครงการ

ผลติ Propylene oxide ของบรษิทั GC Oxirane และโครงการผลติ Polyols & PU System ของบรษิทั GC Polyols และ

มเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทั GPSC 8,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม มเีงนิสดรบัจากการขายหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 10,344 ลา้น

บาท และเงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนช ัว่คราว 5,490 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 19,013 ลา้น

บาท โดยจา่ยเงนิปันผล 11,540 ลา้นบาท ช าระดอกเบีย้ใหแ้กส่ถาบนัการเงนิและสญัญาเชา่ซือ้รวม 1,652 ลา้นบาท และช าระ

คืนเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวสุทธริวม 5,821 ลา้นบาท ท าให ้ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 บรษิทัฯ มีเงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด ทัง้สิน้ 28,335 ลา้นบาท เมือ่รวมเงนิลงทุนช ัว่คราว 5,373 ลา้นบาท และเงนิลงทุนระยะยาวใน Private fund 

และ In-house จ านวน 2,473 ลา้นบาทแลว้ ท าใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนรวม 

36,181 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนสุทธิ 0.19 เท่า และ อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ 

EBITDA 1.39 เท่า  

 

 

เงนิสดรายการเทยีบเทา่และเงนิ
ลงทนุระยะสัน้ 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 

 
 
 
 

ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ ์
  

 
 
 

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 

หนีส้นิอืน่ 
 
 
หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 
 
 
 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

30 มถินุายน 2562 
450 พนัลา้นบาท 

31 ธนัวาคม 2561 
469 พนัลา้นบาท 

หน่วย: พนัลา้นบาท 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั 

สดัส่วนทำงกำรเงิน 
ไตรมำส 

2/2561  

ไตรมำส 

1/2562 

ไตรมำส 

2/2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.14  2.08  1.84  

อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 14.26% 10.48% 8.20% 

อตัราส่วนก าไรสุทธติ่อรายไดจ้ากการขาย (%) 9.03% 6.73% 5.26% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) 12.23% 8.85% 6.72% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 15.70% 13.54% 8.84% 

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.32  0.31  0.30  

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.17  0.15  0.19  

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (เท่า)  0.75  0.85  1.39  

 
หมายเหตุ :     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน หาร หนีส้นิหมุนเวยีน 

อตัราสว่น EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการขาย =    EBITDA หาร รายไดจ้ากการขาย (เฉลีย่ 12 เดอืน) 

อตัราสว่นก าไรสทุธติอ่รายไดจ้ากการขาย = ก าไรสทุธ(ิสว่นของผูถ้อืหุน้) หาร รายไดจ้ากการขาย (เฉลีย่ 12 เดอืน) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์ = ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิได ้หาร สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ = ก าไรสทุธ ิ(ของผูถ้อืหุน้ใหญ่) หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) 

อตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้   = หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ หาร รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้หกัเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดและเงนิ ลงทนุ
ช ัว่คราว หาร รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้หกัเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดและเงนิลงทนุ
ช ัว่คราว หาร EBITDA 
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แนวโน้มตลำดและธุรกจิในครึง่ปีหลงัของปี 2562 

แนวโนม้ตลาดน ้ามนัในชว่งทีเ่หลอืของปี 2562 คาดว่าราคาน ้ามนัดบิดูไบจะอยู่ทีค่่าเฉลีย่ 60-65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

โดยส านักงานพลงังานสากล (IEA) ยงัคงคาดการณค์วามตอ้งการใชน้ ้ามนัของโลกในปี 2562 ลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 100.3 

ลา้นบารเ์รลต่อวนั หรอืเพิม่ขึน้ 1.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั อย่างไรก็ด ีตลาดน า้มนัดบิในครึง่ปีหลงัยงัคงมีความไม่แน่นอน ทัง้จาก

สงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และประเทศจนี ซึง่มแีนวโนม้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิ ประกอบกบัความกงัวลใน

เศรษฐกจิโลก อาจกดดนัความตอ้งการใชน้ ้ามนั และแมว้่าทางกลุ่มโอเปคและรสัเซยีมีความพยายามหาขอ้ตกลงในการตรงึ

ก าลงัการผลติ แต่ปรมิาณการผลติน า้มนัดบิของสหรฐัฯ ทีม่กีารปรบัตวัเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองจะเป็นปัจจยักดดนัราคาน า้มนั 

ส าหรบัผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมในชว่งทีเ่หลอืของปี 2562 บรษิทัฯ คาดว่าส่วนต่างราคาน า้มนัดเีซลกบัน า้มนัดบิดูไบเฉลีย่จะอยู่ที ่

15.4-16.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากปัจจยัสนับสนุนจากมาตรการของ International Marine Organization 

(IMO) ในการควบคุมระดบัก ามะถนัในน า้มนัเตาทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมเดนิเรอื ท าใหม้คีวามตอ้งการในการใชน้ า้มนัดเีซลเขา้ไป

ผสมเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน ในขณะทีส่่วนต่างราคาน ้ามนัเตาและแกซ๊โซลีนคาดว่าจะมีการปรบัตวัลดลง โดยคาดว่าจะมีการ

ปรบัตวัลดลงมาอยู่ทีป่ระมาณ -5.7 ถงึ 1.6 และ 8.0-9.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลตามล าดบั โดยในส่วนของน ้ามนัเตาทีม่ี

สดัส่วนก ามะถนัสูงคาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินตามนโยบาย IMO โดยคาดว่าจะเห็นผลกระทบทีช่ดัเจนในชว่ง

ครึง่หลงัของปี 2562 ขณะทีน่ ้ามนัแกซ๊โซลีนยงัไดร้บัปัจจยักดดนัจากระดบัสินคา้คงคลงัทีสู่งและปรมิาณการผลติทีเ่พิ่มขึน้

จากการใชก้ าลงัการผลติในระดบัสูงของโรงกลั่นในภูมิภาคอเมรกิาเหนือ ทัง้นีใ้นส่วนของการใชก้ าลงัการผลิตของโรงกลั่น

น า้มนัน้ันมแีผนการหยุดซอ่มบ ารุงในไตรมาส 4 ประมาณ 2 เดอืน คาดว่าการใชก้ าลงัการผลติทัง้ปีเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 84 

แนวโนม้ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์บรษิทัฯ คาดว่าส่วนต่างของผลติภณัฑพ์าราไซลนีกบัแนฟทาในชว่งทีเ่หลอืของปี 2562  จะ

อยู่ทีป่ระมาณ 320-350 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลงจากครึง่ปีแรกเน่ืองจากอุปทานทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้จากอุปทานใหม่จาก

ประเทศจนี ในขณะทีอุ่ปสงคจ์ากภาคอุตสาหกรรม เสน้ใยและสิง่ทอ (Fiber Filament) กรดเทเรฟทารคิบรสิุทธิ ์(PTA) และ

ขวดบรรจุภณัฑ ์(PET Bottle Resin) ยงัคงอยู่ในระดบัทีสู่ง  ส าหรบัส่วนต่างของราคาเบนซนีและแนฟทาจะอยู่ที่ประมาณ 

150-170 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิม่ขึน้จากชว่งครึง่ปีแรกจากการคาดการณว์่าอุปสงคข์องผลติภณัฑเ์บนซนีจะฟ้ืนตวัดขีึน้ 

โดยคาดว่าความตอ้งการผลติภณัฑข์ัน้กลาง เชน่ สไตรนีโมโนเมอร ์(Styrene monomer) จะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้  ส าหรบัใน

ปีนีบ้รษิทัฯ มีแผนการหยุดซอ่มบ ารุงเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติของหน่วยผลติอะโรเมตกิส ์1 ในไตรมาส 2 ทีผ่่านมา

ประมาณ 2 เดอืนคาดว่าการใชก้ าลงัการผลติทัง้ปีเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 89 

แนวโนม้ของสถานการณผ์ลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ืองในชว่งทีเ่หลอืของปี 2562 มีแนวโนม้ทีจ่ะปรบัขึน้ตาม

ทศิทางของราคาน า้มนั ทัง้นีร้าคาผลติภณัฑข์ึน้อยู่กบัความคบืหนา้ของการเจรจาจากประเด็นความขดัแยง้ทางดา้นการคา้ ซึง่

ปัจจุบนัยงัมีความไม่แน่นอนและยงัไม่สามารถบรรลุถงึขอ้ตกลงทางการคา้ได ้ และจากผลดงักล่าวคาดว่าจะมีอุปทานเพิม่ขึน้

จากประเทศสหรฐัอเมรกิาเขา้มาในภูมิภาคมากขึน้ รวมถงึก าลงัการผลติใหม่ทีจ่ะปรบัเพิม่ขึน้มากในภูมิภาค  ซึง่จากปัจจยั

ดงักล่าวคาดว่าราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติก HDPE ในช่วงครึง่ปีหลงัจะอยู่ราว 1,000-1030 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส าหรบั

สถานการณร์าคา MEG คาดว่าจะมแีนวโนม้ปรบัตวัสูงขึน้เล็กนอ้ยจากครึง่ปีแรก ซึง่ปัจจยัสนับสนุนส าคญัมาจากปรบัลดก าลงั

การผลติของหลายโรงงานในภูมิภาค และอุปสงคก์ารใชง้านของตลาดผลติภณัฑป์ลายน ้าโดยเฉพาะ Polyester ในจนียงัคง

เตบิโตไดต้ามสภาพเศรษฐกจิของประเทศ แมว้่าปรมิาณอุปทานจะมีแนวโนม้ปรบัตวัสูงขึน้จากก าลงัการผลติใหม่ทีเ่ร ิม่ทยอย

เขา้สู่ตลาด บรษิทัฯ คาดว่าราคา MEG ASP เฉลีย่จะอยู่ประมาณ 545-570 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ทัง้นีค้าดว่าการใชก้ าลงั

การผลติเฉลีย่ทัง้ปีของธรุกจิโอเลฟินสจ์ะอยู่ทีร่อ้ยละ 102 และธรุกจิโพลเิมอรจ์ะอยู่ทีร่อ้ยละ 103  
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Appendix 
กราฟที ่1 : กราฟปรมิาณวตัถดุบิน าเขา้ CDU และปรมิาณการขายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

 
 
กราฟที ่2 : กราฟปรมิาณวตัถดุบิน าเขา้และปรมิาณการขายผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์(BTX) 
 

 
 
กราฟที ่3 : กราฟปรมิาณวตัถดุบิน าเขา้ผลติผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละปรมิาณการขายโอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง 
 

 

 

 

 

*Other feedstock หมายถึง Reformate Pygas และ Heavy Naphtha  
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ตำรำงหยุดผลติเพือ่ซอ่มบ ำรุงตำมแผนในปี 2562 
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