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บทสรุปผูบ้รหิำร 

ผลประกอบการในไตรมาส 1/2562 ของบรษิทั พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มีรายไดจ้ากการขาย 

112,783 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 7 จากไตรมาส 1/2561 และรอ้ยละ 12 จากไตรมาส 4/2561 โดยเป็นผลจากราคา

น า้มนัดบิดูไบทีม่ีการปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 4/2561 ส่งผลใหร้าคาผลติภณัฑโ์ดยรวมปรบัลดลงไป

ในทศิทางเดยีวกนั  โดยในไตรมาสนีบ้รษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 6,443 ลา้นบาท (1.43 บาท/ หุน้)  ลดลงรอ้ยละ 48 จากไตร

มาส 1/2561 แต่ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 จากไตรมาส 4/2561   

บรษิทัฯ มกี าไรจากการด าเนินการหลกัไม่รวมผลของรายการทีไ่ม่ใชก่ารด าเนินงานปกตเิทยีบกบัไตรมาส 4/2561 ลดลงตาม

การปรบัตวัลงของราคาผลิตภณัฑ ์โดยธุรกิจโรงกลั่นน ้ามนัมีค่าการกลั่น (GRM) ลดลงมาอยู่ที่ 3.22 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

บารเ์รล ซึง่เป็นผลจากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกจิ ขณะทีธ่รุกจิอะโรเมตกิส ์ส่วนต่างผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์(BTX P2F) ลดลง

มาอยู่ที ่206 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส่งผลใหธุ้รกจิม ีAdjusted EBITDA รอ้ยละ 8 เน่ืองจากตลาดมีความกงัวลเร ือ่งก าลงัการ

ผลิตใหม่ ส าหรบัธุรกจิโอเลฟินสแ์ละโพลีเมอร ์ราคาผลติภณัฑโ์พลีเอทิลนียงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากผลกระทบของสงคราม

การคา้ แต่ปรบัตวัดีขึน้จากช่วงปลายปีที่แลว้ ส่งผลให  ้Adjusted EBITDA margin ของธุรกิจโอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑ ์

ต่อเน่ืองปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ยมาอยู่ทีร่อ้ยละ 18 ส าหรบับรษิทัย่อยมีก าไรลดลงโดยเฉพาะธุรกจิเอทลินีออกไซดแ์ละธุรกจิฟีนอล 

โดยทัง้สองธุรกจิมีการปิดซอ่มบ ารุงตามแผนและมีส่วนต่างของผลิตภณัฑท์ีอ่่อนตวั ท าให ้Adjusted EBITDA ของบรษิทัฯ 

ในไตรมาส 1/2562 เท่ากบั 9,768 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 จากไตรมาส 4/2561 ขณะทีส่่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน มกีาร

ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที ่1,186 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 17 จากไตรมาส 4/2561 โดยหลกัเป็นผลจากการอ่อนตวัของธุรกจิอะคริ

โลไนไตรล ์(AN) ขณะที่ผลประกอบการในส่วนของธุรกิจไบโอพลาสติกที่บรษิัทฯ ด าเนินการผ่านบรษิัท Natureworks 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัดขีึน้ ทัง้นีใ้นไตรมาสนีบ้รษิทัฯ มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 438 ลา้นบาทจากการปรบัตวัแข็งค่า

ของค่าเงนิบาทและจากการปรบัขึน้ของราคาน ้ามนัดบิดูไบตัง้แต่ชว่งตน้ไตรมาสส่งผลใหบ้รษิทัฯ รบัรู ้Stock Gain และ NRV 

รวม 1,426 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 6,443 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 จากไตรมาส 4/2561 

 ตารางที ่1 : สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ           

(หน่วย: ลา้นบาท) ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 120,939 128,874 112,783 -7% -12% 
EBITDA 16,308 5,747 11,194 -31% 95% 
EBITDA Margin (%) 13% 4% 10% -3% 6% 
สว่นแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุ 2,024 1,426 1,186 -41% -17% 
ก าไรสทุธ ิ 12,388 4,060 6,443 -48% 59% 
ก าไรสทุธ ิบาท/หุน้         2.75          0.90          1.43  -48% 59% 
Adjusted EBITDA* 16,319 12,271 9,768 -40% -20% 
Adjusted EBITDA Margin (%) 13% 10% 9% -4% -1% 

     หมายเหตุ:  
    *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน ้ามนั 

    
ตารางที ่2 : Adjusted EBITDA Margin       

% Adj. EBITDA Margin 
ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

กลุม่ธรุกจิ :       

โรงกลัน่ 5  4  2  
อะโรเมตกิส ์ 6  9  8  
โอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 32  17  18* 
เคมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม 5  8  4  
Performance Materials and  
Chemicals 15  14  15  

เฉลีย่รวม 13  10  9  
หมายเหตุ 
*Adj EBITDA margin เทา่กบัรอ้ยละ 15 เมือ่รวมธุรกจิ PTA และ PET    
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์

กลุ่มผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ตารางที ่3 : ราคาผลติภณัฑแ์ละสว่นตา่ง   

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล) 
ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)      

น ้ามนัดบิดไูบ 63.88 67.42 63.53 -1% -6% 
         น ้ามนัแกส๊โซลนี-น ้ามนัดไูบ 13.73 4.70 3.70 -73% -21% 
         น ้ามนัอากาศยาน-น ้ามนัดไูบ 16.11 15.64 12.97 -19% -17% 
         น ้ามนัดเีซล-น ้ามนัดไูบ 14.76 14.78 12.79 -13% -13% 
         น ้ามนัเตา-น ้ามนัดไูบ -4.96 1.32 0.52  111% -60% 
     

 

สถานการณต์ลาดน ้ามนัดบิดูไบในไตรมาส 1/2562  ราคาน ้ามนัดบิดูไบมีการปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 1/2561 รอ้ยละ 1 

และไตรมาส 4/2561 รอ้ยละ 6  โดยไดร้บัแรงกดดนัจากประเด็นการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และประเทศจีน 

รวมถงึความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่ีแนวโนม้ชะลอตวั อย่างไรก็ดรีาคาน ้ามนัไดฟ้ื้นตวัอย่างต่อเน่ืองจากสิน้ปี 2561 ที ่

52.85 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลจากการลดลงของอุปทานและจากการปรบัลดก าลงัการผลติของผูผ้ลิตทัง้ในและนอกกลุ่ม

โอเปก รวมทัง้การคว ่าบาตรการส่งออกน า้มนัดบิของอหิรา่น ปัญหาการเมอืงของเวเนซเูอล่า จงึส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิดูไบใน

ไตรมาสนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 63.53 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และปิดที่ 67.20 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ณ สิน้ไตรมาส 

1/2562 

ส าหรบัส่วนต่างราคาผลติภณัฑก์บัราคาน ้ามนัดบิดูไบน้ันส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 4/2561 

ในขณะทีน่ ้ามนัดบิดูไบมีการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองจากชว่งปลายปี 2561 โดยส่วนต่างราคาน ้ามนัดเีซลกบัน ้ามนัดบิดูไบเฉลีย่

อยู่ที ่12.79 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ปรบัตวัลดลงจากผลกระทบของอุปทานใหม่ในภูมิภาค ปรมิาณโควตา้การส่งออกที่

เพิม่ขึน้ของประเทศจนี และการคาดการณก์ารชะลอตวัของภาคเศรษฐกจิจากการเติบโตทีล่ดลงของ GDP โดยรวมในปีนี ้

ขณะที่ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 0.52 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาส 

1/2561 จากระดบัสนิคา้คงคลงัทีอ่ยู่ในระดบัต ่า ประกอบกบัอุปทานทีห่ายไปจากมาตรการคว ่าบาตรต่อประเทศอหิรา่น ส่งผล

ใหไ้ม่สามารถส่งออกน ้ามนัเตาออกมาไดต้ามปกติ และประเด็นการผลติทีล่ดลงของประเทศเวเนซเูอล่าซึง่เป็นผลจากปัญหา

ดา้นการเมอืง แต่ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัราคาน า้มนัดบิเมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหนา้ลดลงเน่ืองจากกจิกรรมเดนิเรอืลดลง

จากความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิโลก 

ตารางที ่4 : Gross Refinery Margin     

(หน่วย: เหรยีญสหรฐั ตอ่บารเ์รล) 
ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)        

Market GRM 6.15 5.52 3.22 -48% -42% 
       

    CDU GRM 6.46 5.82 2.96 -54% -49% 
       

    CRS GRM 4.82 4.09 4.48 -7% 10% 
       

Hedging Gain/(Loss) -0.10 0.31 -0.11 -11% -136% 
       

Stock Gain/(Loss) Net NRV -0.01 -8.43 2.73 >200% 132% 
       

Accounting GRM 6.04 -2.61 5.84 -3% > 200% 
       

Adjusted EBITDA (MB) 2,522 2,350 949 -62% -60% 
       

Adjusted EBITDA (%) 5% 4% 2% -3% -2% 
       

Utilization Rate 102% 102% 102% 0% 0% 
       

 

ส าหรบัธุรกิจโรงกลั่นในไตรมาส 1/2562 มีการใชก้ าลงัการผลิตที่รอ้ยละ 102 เท่ากนักบัไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 

4/2561 โดยส่วนต่างราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมกบัราคาน ้ามนัดบิดูไบส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 1/2561 และไตร

มาส 4/2561 ส่งผลใหค้่าการกลั่น (Market GRM) ในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 3.22 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และจากการทีร่าคา

น ้ามนัดบิดูไบปรบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ไตรมาส ส่งผลใหบ้รษิทัฯ รบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน ้ามนัและรายการปรบัเพิม่

มูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัรวม (Stock Gain Net NRV) เท่ากบั 2.73 เหรยีญสหรฐัฯ 

ต่อบารเ์รล ขณะทีร่บัรูผ้ลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธเ์พื่อประกนัความเสีย่งสุทธ ิ0.11 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ส่งผลให ้
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บรษิทัฯ มีก าไรขัน้ตน้ทางบญัช ี(Accounting GRM) ในส่วนของโรงกลั่นอยู่ที ่5.84 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลงจาก

ไตรมาส 1/2561 ที ่6.04 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล แต่เพิ่มขึน้จากไตรมาส 4/2561 ที ่-2.61 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

โดยในไตรมาสนีธ้รุกจิโรงกลัน่ม ีAdjusted EBITDA อยู่ที ่949 ลา้นบาท และม ีAdjusted EBITDA Margin รอ้ยละ 2  

กลุ่มผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์ 

ตารางที ่5 : ราคาและสว่นตา่งระหวา่งราคาผลติภณัฑก์บัคอนเดนเสท 
 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)         

คอนเดนเสท 573 579 535 -7% -8% 
        

พาราไซลนี (TW) 963 1,141 1,080 12% -5% 
        

    พาราไซลนี(TW)-คอนเดนเสท 391 562 545 40% -3% 
        

พาราไซลนี (FECP) 953 1,148 1,054 11% -8% 
        

    พาราไซลนี(FECP)-คอนเดนเสท 381 569 519 36% -9% 
        

เบนซนี (Spot Korea) 891 694 590 -34% -15% 
        

    เบนซนี-คอนเดนเสท 318 115 55 -83% -52% 
        

    แนฟทา-คอนเดนเสท 8 -11 -16 <-200% -44% 
        

 

พำรำไซลนี 

ในไตรมาส 1/2562 ส่วนต่างเฉลีย่ของราคาพาราไซลีน (FECP) กบัราคาคอนเดนเสท ปรบัตวัดีขึน้จากไตรมาส 1/2561 

รอ้ยละ 36 แต่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 4/2561 รอ้ยละ 9 มาเฉลีย่อยู่ที ่519 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั โดยในไตรมาส 1/2562 

ตลาดพาราไซลนีไดร้บัปัจจยัหนุนจากปรมิาณความตอ้งการผลติภณัฑส์นิคา้ปลายทางในสายธุรกจิผลติภณัฑโ์พลเีอสเตอร ์

(Polyester) ทีย่งัอยู่ในระดบัทีด่ ีโดยทีส่ายธุรกจิผลติภณัฑโ์พลเีอสเตอร ์(Polyester) ยงัคงมีอตัราการผลิตทีอ่ยู่ในระดบัสูง 

ส่งผลใหม้ีความตอ้งการใชผ้ลติภณัฑพ์าราไซลนีเพือ่เป็นวตัถุดิบในการผลิตอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีเมือ่เทียบกบัไตรมาส 

4/2561 ส่วนต่างราคาพาราไซลนีอ่อนตวัลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากตลาดคาดการณถ์ึงอุปทานใหม่จากประเทศจนีทีค่าดว่าจะมี

การเร ิม่การผลติเชงิพาณิชยใ์นชว่งไตรมาส 2/2562  

เบนซนี 

ในไตรมาสนี ้ ส่วนต่างราคาผลติภณัฑเ์บนซนีกบัราคาคอนเดนเสท ปรบัตวัลดลงจากทัง้ไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 
4/2561 โดยลดลงรอ้ยละ 83 และรอ้ยละ 52 ตามล าดบั มาเฉลีย่อยู่ที ่ 55 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั โดยในไตรมาส 1/2562 
ตลาดไดร้บัแรงกดดนัจากระดบัสนิคา้คงคลงัทีอ่ยู่ในระดบัสูงต่อเน่ือง ขณะทีค่วามตอ้งการทีล่ดลงของผลติภณัฑป์ลายน า้ใน
ส่วนของผลติภณัฑส์ไตรนีโมโนเมอรแ์ละฟีนอล เน่ืองจากการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงงานหลายแห่งในภูมภิาคเอเชยี 
จงึส่งผลกดดนัต่อส่วนต่างราคาผลติภณัฑเ์บนซนีและคอนเดนเสทในไตรมาสนี้

 
      ตารางที ่6 : Market P2F ของผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์

        

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)        

Market P2F 166 238 206 24% -14% 
       

    Hedging Gain/(Loss) 0.2 -19.9 -10.6 <-200% 47% 
       

    Stock Gain/(Loss) net NRV 0.1 -97.6 1.9 > 200% 102% 
       

         Accounting P2F 167 121 197 18% 63% 
       

Adjusted EBITDA (MB) 1,125 2,220 1,481 32% -33% 
       

Adjusted EBITDA (%) 6% 9% 8% 2% -1% 
       

Utilization Rate (%) 91% 93% 94% 3% 1% 
       

 

ส าหรบัธรุกจิอะโรเมตกิสใ์นไตรมาส 1/2562 อตัราการใชก้ าลงัการผลติสารอะโรเมตกิส ์ (BTX Utilization) ปรบัตวัดขีึน้มา

อยู่ทีร่อ้ยละ 94 สูงขึน้จากทัง้ไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 4/2561 โดยส่วนต่างของผลติภณัฑพ์าราไซรนีกบัราคาคอนเดน

เสทยงัคงอยู่ในระดบัสูงที ่519 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ขณะทีส่่วนต่างของผลติภณัฑเ์บนซนีกบัราคาคอนเดนเสทปรบัตวัลดลง

อย่างมากมาอยู่ที ่55 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และม ีMarket P2F ต่อตนัผลติภณัฑ ์BTX เท่ากบั 206 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั  

ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 จากไตรมาส 1/2561 แต่ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 14 จากไตรมาส 4/2561 และม ีAdjusted EBITDA 
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ในไตรมาสนีอ้ยู่ที ่ 1,481 ลา้นบาท คดิเป็น Adjusted EBITDA Margin อยู่ทีร่อ้ยละ 8 อย่างไรก็ด ี ในไตรมาส 1/2562 

บรษิทัฯ รบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน า้มนัและรายการปรบัเพิม่มูลค่าทางบญัชขีองสนิคา้คงเหลอืใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัรวม 

(Stock Gain Net NRV)  ที ่  1.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ซึง่สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากราคาคอนเดนเสททีป่รบัตวัดขีึน้ตาม

ราคาน า้มนัดบิ แต่รบัรูผ้ลขาดทุนจากจากตราสารอนุพนัธเ์พือ่ประกนัความเสีย่งสุทธ ิ 10.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส่งผลให ้

ก าไรขัน้ตน้ทางบญัช ี(Accounting P2F) ในไตรมาสนีเ้ฉลีย่อยู่ที ่197 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 

กลุ่มผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละกลุ่มผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

ตารางที ่7 : ราคาและสว่นตา่งราคาผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)        

แนฟทา (MOPJ) 581 568 519 -11% -9% 
       เอทลินี (SEA) 1,243 883 928 -25% 5% 
       โพรพลินี (SEA) 987 936 839 -15% -10% 
       HDPE 1,379 1,207 1,093 -21% -9% 
           HDPE-แนฟทา 798 639 573 -28% -10% 
       LLDPE 1,241 1,098 1,037 -16% -6% 
           LLDPE-แนฟทา 660 530 518 -22% -2% 
       LDPE 1,274 1,102 1,046 -18% -5% 
           LDPE-แนฟทา 694 534 526 -24% -1% 
       PP 1,270 1,215 1,127 -11% -7% 
           PP-แนฟทา 689 647 608 -12% -6% 
       MEG (ACP) 1,142 1,045 833 -27% -20% 
           MEG-0.65 เอทลินี 333 471 230 -31% -51% 
        

สถานการณข์องตลาดโพลเีอทลินี ในไตรมาส 1/2562 ราคาเม็ดพลาสตกิ HDPE เฉลีย่อยู่ที ่1,093 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 

ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 1/2561 รอ้ยละ 21 และลดลงจากไตรมาส 4/2561 ทีร่อ้ยละ 9 ขณะทีร่าคาเม็ดพลาสตกิ LLDPE 

และ LDPE ก็มกีารปรบัตวัไปในทศิทางเดยีวกนั โดยไดร้บัแรงกดดนัต่อเน่ืองจากประเด็นทางดา้นสงครามการคา้ ซึง่มแีนวโนม้

ทีจ่ะทวคีวามรุนแรงและยงัไม่สามารถบรรลุถงึขอ้ตกลงทางการคา้ได ้ รวมถงึแนวโนม้การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ส่งผลใหม้ี

แรงกดดนัทางดา้นราคาผลติภณัฑ ์ ขณะทีส่ถานการณร์าคา MEG (ACP) ในไตรมาส 1/2562 ราคาผลติภณัฑไ์ดป้รบัตวั

ลดลงรอ้ยละ 27 จากไตรมาสที ่1/2561 และลดลงรอ้ยละ 20 จากไตรมาส 4/2561 โดยแมว้่าความตอ้งการของอุตสาหกรรม

ผลติภณัฑป์ลายน า้ เชน่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ (Polyester) และอุตสาหกรรมขวดพลาสตกิใส (PET) ทีย่งัคงอยู่ในระดบัทีด่แีละ

มกีารใชอ้ตัราก าลงัการผลติอยู่ในระดบัสูง แต่จากการคาดการณก์ าลงัการผลติใหม่ทีจ่ะเขา้มาในปีนี ้ ประกอบกบัระดบัสนิคา้

คงคลงัในประเทศจนีทีอ่ยู่ในระดบัสูง รวมถงึตลาดยงัคงมคีวามกงัวลจากปัจจยัสงครามการคา้ ส่งผลใหร้าคาผลติภณัฑม์กีาร

อ่อนตวั 

ตารางที ่8 : รายงาน Adjusted EBITDA ของผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)         

Adjusted EBITDA (MB) 10,526 5,522 5,389* -49% -2% 
        

Adjusted EBITDA (%) 32% 17% 18%** -14% 1% 
        

Utilization Rate Olefins (%) 101% 101% 101% 0% 0% 
        

Utilization Rate Polymer (%) 105% 94% 100% -5% 6% 
        

หมายเหตุ:           
        

* รวมผลประกอบการธรุกจิ PTA และ PET           
        

** Adj EBITDA margin เทา่กบัรอ้ยละ 15 เมือ่รวมธรุกจิ PTA และ PET 

 

ในไตรมาส 1/2562 โรงโอเลฟินสม์ีอตัราการใชก้ าลงัการผลติรวมเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 101 คงทีเ่ทยีบกบัไตรมาส 1/2561 และ

ไตรมาส 4/2561 ขณะทีผ่ลติภณัฑโ์พลเีอทลินี มกีารใชก้ าลงัการผลติรอ้ยละ 100 ลดลงจากไตรมาส 1/2561 ทีร่อ้ยละ 105 

แต่เพิม่ขึน้จากไตรมาส 4/2561 ทีร่อ้ยละ 94 ขณะทีผ่ลติภณัฑ ์MEG มีการใชก้ าลงัการผลติทีร่อ้ยละ 69 ลดลงจากไตรมาส 

1/2561 และไตรมาส 4/2561 เน่ืองจากในไตรมาสนีม้กีารปิดซอ่มบ ารุงตามแผน  
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ขณะทีส่ถานการณร์าคาของผลติภณัฑโ์พลเีอทลินีมกีารปรบัตวัลดลงจากผลกระทบจากสถานการณก์ารเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศสหรฐัฯ และประเทศจนีทีย่งัไม่มีขอ้สรุปและส่งผลต่อความกงัวลของสภาพเศรษฐกจิทีจ่ะส่งผลต่อการบรโิภคในอนาคต 

ท าใหร้าคาผลติภณัฑโ์พลเีอทลินีและ MEG ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 4/2561 อย่างไรก็ดผีลจากการ

ทีไ่ม่มีการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงงานโพลีเอทิลีนในไตรมาสนีแ้ละการรบัรูก้ าลงัการผลิตเต็มไตรมาสของโรงงาน 

LLDPE แห่งที ่2 ในปีนี ้ส่งผลใหก้ารขายของผลติภณัฑโ์พลเีอทลินีเพิม่ขึน้และชว่ยลดผลกระทบราคาผลติภณัฑโ์พลเีอทลินีที่

ปรบัตวัลดลง ขณะทีธุ่รกจิเอทลิีนออกไซดม์ีผลประกอบการทีป่รบัลดลงจากปรมิาณการขายและส่วนต่างผลติภณัฑโ์มโนเอ

ทลินีไกลคอล (MEG) ทีป่รบัลดลง  

ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกจิผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง ม ีAdjusted EBITDA 5,389 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงจากไตร

มาส 1/2561 รอ้ยละ  49 และลดลงจากไตรมาส 4/2561 รอ้ยละ 2  คิดเป็น Adjusted EBITDA Margin อยู่ที่รอ้ยละ 18 

เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากไตรมาสก่อนหนา้ ทัง้นีใ้นไตรมาสนีม้ีการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นวตัถุดบิน าเขา้อยู่ทีร่อ้ยละ 86 และแนฟทา

รอ้ยละ 14 โดยปรมิาณการใชก้า๊ซธรรมชาตทิีป่รบัลดลงในไตรมาสนีส้่วนหน่ึงเป็นเพราะผลกระทบในชว่งตน้ปีทีม่กีารลดก าลงั

การผลติกา๊ซในอ่าวไทยเน่ืองจากผลกระทบของพายุโซนรอ้นปาบกึและการปิดซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงแยกกา๊ซ 

ตารางที ่9 : รายงานแสดง Adjusted EBITDA ตามกลุม่ธรุกจิ           

Adjusted EBITDA (ลา้นบาท) ไตรมาส 
1/2561  

ไตรมาส 
4/2561  

ไตรมาส 
1/2562 

YoY 
% 

+/(-) 

QoQ 
% +/(-

) 

กลุม่ธรุกจิ :           

โรงกลัน่ 2,522  2,350  949  -62% -60% 

อะโรเมตกิส ์ 1,125  2,220  1,481  32% -33% 
โอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 10,526  5,522  5,389  -49% -2% 

เคมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม 205  272  110  -46% -60% 

Performance Materials and Chemicals 1,754  1,551  1,532  -13% -1% 

ธรุกจิบรกิารและอืน่ๆ 187  356  307  64% -14% 

Adjusted EBITDA (ลำ้นบำท)  16,319  12,271  9,768  -40% -20% 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วย : ลำ้นบำท 
ไตรมำส 
1/2561 

ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
1/2562 

YoY 
% + /(-) 

QoQ 
% + /(-) 

  รำยไดจ้ำกกำรขำย 120,939  128,874  112,783  -7% -12% 

  ตน้ทนุวตัถดุบิ (92,119) (102,054) (89,178) -3% -13% 

  Product to Feed Margin 28,820  26,820  23,605  -18% -12% 

1 คา่ใชจ้า่ยผนัแปรอืน่ (6,774) (7,012) (7,459) 10% 6% 

2 คา่ใชจ้า่ยการผลติคงที ่ (3,722) (4,390) (3,914) 5% -11% 

3 Stock Gain/(Loss) และ NRV (11) (6,524) 1,426  >200% 122% 

4 ก าไร/(ขาดทนุ) Commodity Hedging (56) (225) (244) <-200% -8% 

5 รายไดอ้ืน่ 992  1,236  1,106  11% -11% 

6 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (2,941) (4,158) (3,326) 13% -20% 

  EBITDA 16,308  5,747  11,194  -31% 95% 

7 คา่เสือ่มราคาและรายการตดับญัช ี (4,701) (5,048) (5,009) 7% -1% 

8 ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากวา่มูลคา่ยตุธิรรม 0  1,355  0  0% -100% 

  EBIT 11,607  2,054  6,185  -47% >200% 

9 คา่ใชจ้า่ยดา้นการเงนิสุทธ ิ (501) (483) (496) -1% 3% 

10 ก าไร/(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 669  252  438  -35% 74% 

11 สว่นแบ่งก าไร/(ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุ 2,024  1,426  1,186  -41% -17% 

12 ภาษีเงนิได ้ (1,237) 1,061  (719) -42% 168% 

13 ก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงินได ้ 12,562  4,310  6,594  -48% 53% 

  ส่วนของก ำไรทีเ่ป็นของ           

14 สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 174  250  151  -13% -40% 

15 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 12,388  4,060  6,443  -48% 59% 

16 Adjusted EBITDA* 16,319  12,271  9,768  -40% -20% 
 
หมายเหตุ:  *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน า้มนั (Stock Gain/Loss และ NRV) 

 
 

ผลประกอบการเมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2561 พบว่ารายไดจ้ากการขายในไตรมาส  1/2562 ปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 7  

เน่ืองมาจากระดบัราคาขายผลิตภณัฑท์ี่ปรบัลดลงตามแนวโนม้ของราคาน ้ามนัดิบทีล่ดลง  แมว้่าปรมิาณการขายจะมีการ

ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉพาะจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ในกลุ่มผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง โดยในส่วนของ 

Product to Feed Margin มีการปรบัตวัลดลงหลกัจากการลดลงของค่าการกลั่น (GRM) ราคาผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละ

ราคาผลติภณัฑโ์พลเีอทลินี ขณะทีไ่ตรมาสนีบ้รษิทัฯเร ิม่รบัรูผ้ลประกอบการจากธุรกจิ PTA และ PET ซึง่เป็นปัจจยัหน่ึงทีท่ า

ใหค้่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งมีการปรบัตวัเพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ โดยในส่วนของค่าใชจ้า่ยผนัแปรอืน่ ค่าใชจ้า่ยใน

การขายและบรหิาร และค่าใชจ้่ายผลิตคงที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 13 และรอ้ยละ 5 ตามล าดบั แต่หากไม่รวม

ค่าใชจ้่ายส่วนเพิม่จากธุรกจิดงักล่าว ค่าใชจ้่ายผนัแปรอืน่และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จะปรบัเพิม่ขึน้เพียงรอ้ยละ 2 

และ 7 ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณการขายผลติภณัฑท์ีเ่พิม่สูงขึน้  ขณะทีค่่าใชจ้่ายในการผลติคงทีม่ีการปรบัตวัลดลง

รอ้ยละ 3 โดยค่าใชจ้่ายทีล่ดลงดงักล่าวเป็นผลจากมาตรการควบคุมค่าใชจ้า่ยทีบ่รษิทัฯไดด้ าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ส าหรบั

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกจิการทีค่วบคุมรว่มกนัในไตรมาสนีล้ดลงรอ้ยละ 41 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 

สาเหตุหลกัมาจากการอ่อนตวัของธุรกจิอะครโิลไนไตรล ์(AN) ประกอบกบัในไตรมาส 1/2561 บรษิทัรว่มมีก าไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นทีสู่งกว่าในไตรมาสนี ้
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ขอ้มูลทำงกำรเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 บรษิทัฯ มีสนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 465,970 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 

3,285 ลา้นบาท สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 2,856 ลา้นบาท ขณะทีส่นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ลดลง 2,831 ลา้นบาท โดย

เป็นผลจากเงนิลงทุนในระยะยาวลดลง 4,150 ลา้นบาท จากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายเป็นเงนิสดเพือ่สนับสนุน

การด าเนินการของบรษิทัฯ ขณะทีเ่งนิลงทุนในบรษิทัรว่มและบรษิทัรว่มคา้เพิม่ขึน้ประมาณ 1,240 ลา้นบาท บรษิทัฯ มีส่วน

ของผูถ้อืหุน้ 309,194 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 5,712 ลา้นบาท  

บรษิทัฯ มีเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และรวมเงนิลงทุนช ัว่คราวลดลง 3,527 ลา้นบาทจากสิน้ปีกอ่น โดยมเีงนิสดไดร้บั

จากการด าเนินงาน 11,201 ลา้นบาท ในขณะทีก่ระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสุทธ ิ4,498  ลา้นบาท  โดยส่วนใหญ่

เป็นการซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์รวมถึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เชน่ โครงการ Olefins Reconfiguration โครงการผลิต 

Propylene oxide ของบรษิทั GC Oxirane และโครงการผลติ Polyols & PU System ของบรษิทั GC Polyols และมีเงนิ

ใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทั GPSC 8,000 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตาม มีเงนิสดรบัจากการขายหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 9,744 ลา้นบาท 

และเงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนช ัว่คราว 3,083 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิลดลง 1,957 ลา้นบาท โดย

จ่ายช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิและสญัญาเชา่ซือ้รวม 1,328 ลา้นบาท และช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวสุทธิ

รวม 629 ลา้นบาท ท าให ้ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 บรษิทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ทัง้สิน้ 41,758 ลา้นบาท 

เมือ่รวมเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ บรหิารอกีจ านวน 10,865 ลา้นบาท บรษิทัฯเสมือนมีเงนิสดทัง้สิน้ 52,623 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิทัฯ 

มอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทุนสุทธ ิ0.15 เท่า และ อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA 0.85 เท่า  

 

 

 

 

 

เงนิสดรายการเทยีบเทา่และเงนิ
ลงทนุระยะสัน้ 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 

 
 
 
 
 

ทีด่นิอาคารอุปกรณ ์
  

 
 
 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 

หนีส้นิอืน่ 
 
หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 
 
 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 มนีาคม 2562 
466 พนัลา้นบาท 

31 ธนัวาคม 2561 
469 พนัลา้นบาท 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั 

สดัส่วนทำงกำรเงิน 
ไตรมำส 

1/2561  

ไตรมำส 

4/2561 

ไตรมำส 

1/2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.28 1.95 2.08 

อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 13.59% 11.30% 10.48% 

อตัราส่วนก าไรสุทธติ่อรายไดจ้ากการขาย (%) 8.62% 7.77% 6.73% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) 11.24% 10.36% 8.85% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 14.12% 14.04% 13.54% 

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.32 0.32 0.31 

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.12 0.14 0.15 

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (เท่า) 0.60 0.74 0.85 

 
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 65-70 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

โดยส านักงานพลงังานสากล (IEA) ยงัคงคาดการณค์วามตอ้งการใชน้ า้มนัของโลกในปี 2562 อยู่ทีร่ะดบั 100.6 ลา้นบารเ์รล

ต่อวนั หรอืเพิม่ขึน้ 1.4 ลา้นบารเ์รลต่อวนั อย่างไรก็ด ีตลาดน า้มนัดบิในครึง่ปีหลงัยงัมคีวามไม่แน่นอน ทัง้จากสงครามการคา้

ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และประเทศจนี ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิ ประกอบกบัความกงัวลในเศรษฐกจิโลก อาจ

กดดนัความตอ้งการใชน้ ้ามนั และแมว้่าทางกลุ่มโอเปคและรสัเซยีมีความพยายามหาขอ้ตกลงในการลดก าลงัการผลิต แต่

ปรมิาณการผลติน า้มนัดบิของสหรฐัฯ ทีม่กีารปรบัตวัเพิม่สูงขึน้จะเป็นปัจจยักดดนัราคาน า้มนั 

ส าหรบัผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมในชว่งทีเ่หลอืของปี 2562 บรษิทัฯ คาดว่าส่วนต่างราคาน า้มนัดเีซลกบัน ้ามนัดบิดูไบเฉลีย่จะอยู่ที ่

14.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากปัจจยัสนับสนุนจากมาตรการของ International Marine Organization (IMO) ใน

การควบคุมระดบัก ามะถนัในน ้ามนัเตาทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมเดินเรอื ท าใหม้ีความตอ้งการในการใชน้ ้ามนัดีเซลเขา้ไปผสม

เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน ในขณะทีส่่วนต่างราคาน ้ามนัเตาและแกซ๊โซลนีคาดว่าจะมีการปรบัตวัลดลง โดยคาดว่าจะมีการปรบัตวั

ลดลงมาอยู่ทีป่ระมาณ -3.9 และ 7.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลตามล าดบั โดยในส่วนของน า้มนัเตาคาดว่าจะไดร้บัผลกระทบ

จากการด าเนินตามนโยบาย IMO โดยคาดว่าจะเห็นผลกระทบทีช่ดัเจนในชว่งครึง่หลงัของปี 2562 ขณะทีน่ า้มนัแกซ๊โซลนียงั

ไดร้บัปัจจยักดดนัจากระดบัสนิคา้คงคลงัทีสู่งและปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้จากการใชก้ าลงัการผลติในระดบัสูงของโรงกลัน่ใน

ภูมิภาคอเมรกิาเหนือ ทัง้นีใ้นส่วนของการใชก้ าลงัการผลิตของโรงกลั่นน ้ามนัน้ันมีแผนการหยุดซอ่มบ ารุงในไตรมาส 4 

ประมาณ 2 เดอืน คาดว่าการใชก้ าลงัการผลติทัง้ปีเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 86 

แนวโนม้ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสค์าดว่าส่วนต่างของผลิตภณัฑพ์าราไซลีนกบัแนฟทาในช่วงที่เหลือของปี 2562  จะอยู่ที่

ประมาณ 352 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลงจากครึง่ปีแรกเน่ืองจากอุปทานทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้จากอุปทานใหม่จากประเทศจนี 

ในขณะทีอุ่ปสงคจ์ากภาคอุตสาหกรรม เสน้ใยและสิง่ทอ (Fiber Filament) กรดเทเรฟทารคิบรสิุทธิ ์(PTA) และขวดบรรจุ

ภณัฑ ์(PET Bottle Resin) ยงัคงอยู่ในระดบัสูงต่อเน่ือง  ส าหรบัส่วนต่างของราคาเบนซนีและแนฟทาจะอยู่ที่ประมาณ 68 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิม่ขึน้จากไตรมาสแรกจากการคาดการณว์่าอุปสงคข์องผลติภณัฑเ์บนซนีจะฟ้ืนตวัดขีึน้ โดยคาดว่า

ความตอ้งการผลติภณัฑข์ัน้กลาง เชน่ สไตรนีโมโนเมอร ์(Styrene monomer) และฟีนอลจะเพิม่สูงขึน้  ส าหรบัในปีนีบ้รษิทั

ฯ มีแผนการหยุดซอ่มบ ารุงเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติของหน่วยผลติอะโรเมตกิส ์1 ในไตรมาส 2 ประมาณ 2 เดอืน

คาดว่าการใชก้ าลงัการผลติทัง้ปีเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 90 

แนวโนม้ของสถานการณผ์ลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ืองในชว่งทีเ่หลอืของปี 2562 มีแนวโนม้ทีจ่ะปรบัขึน้ตาม

ทศิทางของราคาน ้ามนั ซึง่ราคาผลติภณัฑข์ึน้อยู่กบัการพฒันาดา้นการเจรจาจากประเด็นความขดัแยง้ทางดา้นการคา้ ซึง่

ปัจจุบนัยงัมีความไม่แน่นอนและยงัไม่สามารถบรรลุถงึขอ้ตกลงทางการคา้ได ้ประกอบกบัคาดว่าจะมีอุปทานเพิม่ขึน้ทัง้จาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิาเขา้มาในภูมิภาคมากขึน้ และก าลงัการผลติใหม่ในภูมภิาคนีเ้อง  ซึง่จากปัจจยัดงักล่าวคาดว่าราคาเฉลีย่

เม็ดพลาสติก HDPE จะอยู่ราว 1,117 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส าหรบัสถานการณ์ราคา MEG คาดว่าจะมีแนวโนม้ปรบัตวั

ลดลงจากครึง่ปีแรก ซึง่ปัจจยัส าคญัมาจากปรมิาณอุปทานมีแนวโนม้ปรบัตวัสูงขึน้จากก าลงัการผลิตใหม่ทีเ่ร ิม่ทยอยเขา้สู่

ตลาดจากทวีปอเมรกิา จนีรวมทัง้ในภูมิภาค ในขณะทีปั่จจยัสนับสนุนจากอุปสงคก์ารใชง้านของตลาดผลติภณัฑป์ลายน ้า

โดยเฉพาะ Polyester ในจีนยงัคงเติบโตไดต้ามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ บรษิทัฯ คาดว่าราคา MEG ASP เฉลีย่จะอยู่

ประมาณ 637 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ทัง้นีค้าดว่าการใชก้ าลงัการผลติเฉลีย่ทัง้ปีของธุรกจิโอเลฟินสจ์ะอยู่ทีร่อ้ยละ 102 และ

ธรุกจิโพลเิมอรจ์ะอยู่ทีร่อ้ยละ 104  
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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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