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บทสรุปผูบ้รหิำร 

ผลประกอบการในไตรมาส 3/2562 ของบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มีรายไดจ้าก

การขาย 105,154 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงเล็กน้อยที่รอ้ยละ 1 จากไตรมาส 2/2562 และลดลงรอ้ยละ 23 จากไตรมาส 

3/2561 และมกี าไรสุทธ ิจ านวน 2,663 ลา้นบาท (0.59 บาท/ หุน้) ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 จากไตรมาส 2/2562 แต่ลดลง

รอ้ยละ 79 จากไตรมาส 3/2561 โดยผลประกอบการในไตรมาสนีม้ีการปรบัตวัดีขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ เป็นผลจาก

ปรมิาณการขายทีป่รบัตวัสูงขึน้ตามอตัราการใชก้ าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของธรุกจิอะโรเมตกิสท์ีเ่สรจ็สิน้การ

ปิดซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงอะโรเมตกิสห์น่วยที ่1 ในไตรมาสกอ่นหนา้ ประกอบกบัส่วนต่างของผลติภณัฑโ์รงกลั่นและส่วน

ต่างของผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสป์รบัตวัสูงขึน้ ทัง้นีส้ าหรบัผลการด าเนินงานในเกา้เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทัฯ มีก าไรสุทธิ

รวม 11,308 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 69 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากการปรบัตวัลดลงของราคา

ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีจากผลกระทบของสงครามการคา้เป็นหลกั 

ส าหรบัไตรมาสนีส้่วนต่างของผลติภณัฑโ์รงกลั่นปรบัตวัเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยเฉพาะในส่วนของส่วน

ต่างผลติภณัฑห์ลกั น ้ามนัดเีซล-น ้ามนัดิบดูไบ ซึง่เป็นผลจากมาตรการการลดการใชน้ ้ามนัเตาก ามะถนัสูงในธุรกจิเดินเรอื

ตามนโยบายของ International Marine Organization (IMO) และส่วนต่างของน ้ามนัเตา-น ้ามนัดิบดูไบทีป่รบัเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยส าคญั ส่งผลใหธุ้รกจิโรงกลัน่น ้ามนัมคี่าการกลัน่ (GRM) ปรบัเพิม่ขึน้จาก 3.46 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในไตร

มาสกอ่นมาอยู่ที ่4.40 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ขณะทีธ่รุกจิอะโรเมตกิส ์ส่วนต่างผลติภณัฑเ์บนซนีกบัคอนเดนเสทปรบัตวัดี

ขึน้จากความตอ้งการผลติผลติภณัฑป์ลายน า้โดยเฉพาะสไตรนีโมโนเมอรท์ีย่งัคงมอีตัราก าลงัการผลติอยู่ในระดบัสูง และการ

ลดลงของระดบัสินคา้คงเหลอืของเบนซนีในประเทศจนีอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดสี่วนต่างผลติภณัฑพ์าราไซลีนกบัคอนเดน

เสทปรบัตวัลดลงแมว้่าจะไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากความตอ้งการผลติภณัฑป์ลายน า้ทีย่งัคงมอีตัราก าลงัการผลติอยู่ในระดบัสูง  

เน่ืองจากตลาดมีความกงัวลจากก าลงัการผลิตใหม่ทีท่ยอยเขา้มา อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปลีย่น Catalyst ในไตรมาส 

2/2562 ทีผ่่านมาท าใหไ้ดผ้ลผลิตพาราไซลีนมากขึน้ในภาพรวม ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ หรอื Product to Feed margin 

(P2F) ปรบัเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่136 เหรยีญสหรฐัต่อตนั จาก 75 เหรยีญสหรฐัต่อตนัในไตรมาสกอ่นหนา้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 83  

ส าหรบัธรุกจิโอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง ราคาผลติภณัฑโ์พลเีอทลินียงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจโดยรวมและมีแนวโน้มลดลงตลอดไตรมาส ส่งผลให  ้Adjusted EBITDA margin ของธุรกิจโอเลฟินสแ์ละ

ผลิตภณัฑต์่อเน่ืองปรบัตวัลดลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 15 จากเหตุผลดงักล่าวท าให ้Adjusted EBITDA ของบรษิทัฯ ในไตรมาส 

3/2562 อยู่ที ่7,441 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2 จากไตรมาส 2/2562 และลดลงรอ้ยละ 56 จากไตรมาส 3/2561 ขณะทีส่่วน

แบ่งก าไรจากเงนิลงทุน มกีารปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยมาอยู่ที ่1,173 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9 จากไตรมาส 2/2562 สาเหตุหลกั

เป็นผลจากการปรบัตวัลดลงของธุรกจิโพลีโพรพิลนี ทัง้นีใ้นไตรมาสนี ้บรษิทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 436 ลา้นบาท

จากการปรบัตวัแข็งค่าของค่าเงินบาท อย่างไรก็ตามจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัดบิดูไบและส่วนต่างราคาผลติภณัฑ ์

ส่งผลใหบ้รษิทัฯ รบัรูผ้ลขาดทุนจากสตอ๊กน ้ามนัและรายการกลบัรายการขาดทุนจากการปรบัมูลค่าสนิคา้คงเหลอืใหเ้ท่ากบั

มูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั (Stock Loss Net Reversal of NRV) ขาดทุนรวม 372 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มีก าไรสุทธจิ านวน 

2,663 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 จากไตรมาสกอ่นหนา้ แต่ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 79 จากไตรมาส 3/2561  

ตารางที ่1 : สรปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ       

(หน่วย: ลา้นบาท) ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

9เดอืน 
2561 

9เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 136,712 106,748 105,154 -23% -1%   386,574 324,686 -16% 
EBITDA 17,634 5,195 7,069 -60% 36%   52,517 23,458 -55% 
EBITDA Margin (%) 13% 5% 7% -48% 38%   14% 7% -7% 
สว่นแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุ 1,967 1,283 1,173 -40% -9%   5,506 3,642 -34% 

ก าไรสทุธ ิ 12,793 2,202 2,663 -79% 21%   36,008 11,308 -69% 
ก าไรสทุธ ิ(บาท/หุน้) 2.84 0.49 0.59 -79% 21%   7.99 2.51 -69% 

Adjusted EBITDA* 16,830 7,582 7,441 -56% -2%   49,051 24,791 -49% 
Adjusted EBITDA Margin (%) 12% 7% 7% -5% 0%   13% 8% -5% 

 
หมายเหตุ: *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน ้ามนั (Stock Gain/Loss net NRV) และรายการพเิศษ  
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ตารางที ่2 : Adjusted EBITDA Margin           

% Adj. EBITDA Margin 
ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

  

9เดอืน 
2561 

9เดอืน 
2562 

กลุม่ธรุกจิ :             

โรงกลัน่ 5  2  3    5  2  

อะโรเมตกิส ์ 9  (2) 4    6  5  

โอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง* 26  18  15    29  17  

เคมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม 7  3  2    5  3  

Performance Materials and Chemicals 15  11  8    16  12  

เฉลีย่รวม 12  7  7    13  8        
       

 

 

 

  

หมายเหตุ : *หากรวมผลประกอบการ PTA PET %Adj EBITDA ไตรมาส 2/62, ไตรมาส 3/62 และ 9 เดอืนแรกปี 62 เทา่กบัรอ้ยละ 16, 14 และ 15 ตามล าดบั 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์

กลุ่มผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
ตารางที ่3 : ราคาและส่วนต่างระหวา่งราคาผลติภณัฑก์บัน ้ามนัดบิดูไบ   

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล) 
ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

9 เดอืน 
2561 

9 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

   

น ้ามนัดบิดไูบ 74.28 67.36 61.16 -18% -9%   70.09 64.02 -9%    

    น ้ามนัแกส๊โซลนี-น ้ามนัดไูบ 11.55 7.51 11.66 1% 55%   12.47 7.62 -39%    

    น ้ามนัอากาศยาน-น ้ามนัดไูบ 14.48 12.21 15.75 9% 29%   15.28 13.65 -11%    

    น ้ามนัดเีซล-น ้ามนัดไูบ 14.39 12.37 15.35 7% 24%   14.59 13.50 7%    

    น ้ามนัเตา-น ้ามนัดไูบ -2.58 -2.33 0.90 135% 138%   -4.00 -0.30 -92%    

 

 สถานการณต์ลาดน ้ามนัดบิดูไบในไตรมาส 3/2562 มีความผนัผวนจากเหตุการณค์วามไม่สงบในตะวนัออกกลาง 

และจากประเด็นสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และประเทศจนีทีย่งัไม่มีความชดัเจน เป็นเหตุใหเ้กดิความกงัวลในการ

ชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิดูไบมีการปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 2/2562 รอ้ยละ 9 และปรบัตวัลดลง

จากไตรมาส 3/2561 รอ้ยละ 18 อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามนัดบิมีความผนัผวนในชว่งทา้ยไตรมาส 3/2562 จากเหตุการณ์

โจมตโีรงงาน Crude oil processing facility 2 แห่งของบรษิทัซาอุด ีอารามโค จากเหตุการณด์งักล่าวส่งผลใหก้ าลงัการ

ผลิตลดลงลง 5.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของความตอ้งการใชน้ ้ามนัดิบในโลกต่อวนั แต่สถานการณไ์ด ้

คลีค่ลายลงหลงัจากทีโ่รงงานดงักล่าวสามารถกลบัมาด าเนินการผลติได ้โดยในไตรมาสนีค้่าเฉลีย่ราคาน า้มนัดูไบอยู่ที ่61.16 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และปิดที ่60.90 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ณ สิน้ไตรมาส  

ส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยานกบัน ้ามนัดิบดูไบ และน ้ามนัดีเซลกบัน ้ามนัดิบดูไบ เฉลีย่อยู่ที ่15.75 และ 15.35 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ตามล าดบั ปรบัตวัสูงขึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 2/2562 จากปรมิาณการผลติทีล่ดลงในชว่งฤดูกาล

มรสุม  อกีทัง้ผลกระทบจากการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัมาตรการ International Marine Organization (IMO) ส่งผล

ใหอุ้ปสงคน์ า้มนัดเีซลเพิม่สูงขึน้เพือ่ใชผ้สมกบัน า้มนัเตาทีม่กี ามะถนัสูงเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน ส าหรบัส่วนต่างราคาน า้มนัเตากบั

น ้ามนัดิบดูไบเฉลีย่อยู่ที ่0.90 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ซึง่แมว้่าจะมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงจากปรมิาณความตอ้งการทีจ่ะ

ลดลงจากมาตรการ IMO แต่ในไตรมาสนีส้่วนต่างกลบัปรบัตวัสูงขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสกอ่นหนา้ ซึง่เป็นผลจากปรมิาณ

ความตอ้งการทีสู่งขึน้ในชว่งฤดูรอ้น ในขณะทีป่ระเทศรสัเซยีมีการส่งออกลดลง รวมถงึการคว ่าบาตรในประเทศเวเนซเูอล่า 

และประเทศอหิรา่น ซึง่เป็นแหล่งผลติน า้มนัทีใ่หผ้ลติภณัฑน์ า้มนัเตาออกมามาก ไม่สามารถส่งออกมาสู่ตลาดโลกได ้

ตารางที ่4 : Gross Refinery Margin 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐั ตอ่บารเ์รล) 
ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

9 เดอืน 
2561 

9 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

    

Market GRM 6.44 3.46 4.40 -32% 27%   6.27 3.70 -41%     

    CDU GRM 6.93 3.18 4.34 -37% 37%   6.67 3.47 -48%     

    CRS GRM 4.24 5.05 4.68 10% -7%   4.53 4.81 6%     

Hedging Gain/(Loss) 0.13 0.38 -0.21 <-200% -155%   0.04 0.01 -74%     

Stock Gain/(Loss) Net NRV 0.95 -1.75 -0.60 -162% 66%   1.41 0.19 -86%     

Accounting GRM 7.51 2.09 3.60 -52% 72%   7.72 3.90 -50%     

Adjusted EBITDA (MB) 2,793 989 1,270 -55% 29%   7,909 3,208 -59%     

Adjusted EBITDA (%) 5% 2% 3% -2% 1%   5% 2% -3%     

Utilization Rate 102% 94% 101% -1% 7%   102% 99% -3%     

 

ส าหรบัธุรกิจโรงกลั่นในไตรมาส 3/2562 มีการใชก้ าลงัการผลิตที่รอ้ยละ 101 โดยส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเลยีมกบัราคาน า้มนัดบิดูไบทุกผลติภณัฑป์รบัตวัเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2/2562 และไตรมาส 3/2561 ประกอบกบัในไตร

มาสนี ้บรษิทัฯ เร ิม่ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัเตาก ามะถนัต ่า ทดแทนน ้ามนัเตาชนิดก ามะถนัสูง ซึง่เป็น

ผลติภณัฑท์ีม่สี่วนต่างอยู่ในระดบัสูง อย่างไรก็ดกีารปรบัการผลติเพือ่ใหไ้ดน้ า้มนัเตาก ามะถนัต ่า ท าใหม้กีารใชน้ ้ามนัดิบชนิด

เบาและก ามะถนัต ่าเพิม่สูงขึน้ในกระบวนการผลิต ส่งผลใหค้่าการกลั่น (Market GRM) ในไตรมาสนีป้รบัตวัขึน้เป็น 4.40 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล อย่างไรก็ดจีากการทีร่าคาน า้มนัดบิดูไบปรบัตวัลดลงจากไตรมาสกอ่นหนา้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ รบัรูผ้ล
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ขาดทุนจากสตอ๊กน ้ามนัและรายการกลบัรายการขาดทุนจากการปรบัมูลค่าสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บั 

(Stock Loss Net Reversal of NRV) ขาดทุนสุทธเิท่ากบั 0.60 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ขณะทีร่บัรูผ้ลขาดทุนจากตรา

สารอนุพันธเ์พื่อประก ันความเสี่ยงสุทธิ 0.21 เหร ียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ส่งผลใหบ้ร ิษัทฯ มีก าไรขั้นตน้ทางบัญชี 

(Accounting GRM) ในส่วนของโรงกลัน่อยู่ที ่3.60 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2/2562 ที ่2.09 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล แต่ลดลงจากไตรมาส 3/2561 ที่  7.51 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล โดยในไตรมาสนีธุ้รกิจโรงกลั่นมี 

Adjusted EBITDA อยู่ที ่1,270 ลา้นบาท และม ีAdjusted EBITDA Margin รอ้ยละ 3  

 

กลุ่มผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์ 
ตารางที ่5 : ราคาและส่วนต่างระหวา่งราคาผลติภณัฑก์บัคอนเดนเสท   

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

9 เดอืน 
2561 

9 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

      

คอนเดนเสท 642 573 524 -18% -9%   615 543 -12%       

พาราไซลนี (TW) 1,180 909 813 -31% -11%   1,042 934 -11%       

    พาราไซลนี(TW)-คอนเดนเสท 537 336 292 -46% -13%   428 391 -10%       

พาราไซลนี (FECP) 1,143 914 810 -29% -11%   1,027 926 -10%       

    พาราไซลนี(FECP)-คอนเดนเสท 501 341 286 -43% -16%   412 382 -7%       

เบนซนี (Spot Korea) 856 625 679 -21% 9%   863 631 -27%       

    เบนซนี-คอนเดนเสท 214 52 155 -27% 196%   248 88 -61%       

    แนฟทา-คอนเดนเสท 24 -32 -30 <-200% 7%   15 -25 <-200%       

 

พำรำไซลนี 

ในไตรมาส 3/2562 ส่วนต่างเฉลีย่ของราคาพาราไซลนี (FECP) กบัราคาคอนเดนเสท ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 
2/2562 รอ้ยละ 16 และลดลงจากไตรมาส 3/2561 รอ้ยละ 43 เฉลีย่อยู่ที ่286 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั โดยไดร้บัแรงกดดนั
จากอุปทานที่เพิม่ขึน้ของการกลบัมาเดินเครือ่งผลิตหลงัการหยุดซอ่มบ ารุงของโรงงานหลายแห่งในภูมิภาคเอเชยี และ
คาดการณก์ าลงัการผลิตใหม่ทีเ่ร ิม่ทยอยเขา้สู่ตลาดในชว่งครึง่ปีหลงัโดยเฉพาะผูผ้ลิตในประเทศจนี อย่างไรก็ตาม ตลาด
พาราไซลีนยังคงไดร้บัปัจจ ัยสนับสนุนจากความตอ้งการผลิตภัณฑป์ลายน ้ากรดเทเรฟทาริคบริสุทธิ ์(Purified 
Terephthalic Acid : PTA) และผลิตภณัฑโ์พลีเอสเตอรซ์ ึง่มีระดบัก าลงัการผลิตอยู่ในระดบัสูง ส่งผลใหค้วามตอ้งการใช ้
ผลติภณัฑพ์าราไซลนียงัคงรกัษาระดบัไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

เบนซนี 

ในไตรมาส 3/2562 ส่วนต่างเฉลีย่ของราคาผลิตภณัฑเ์บนซนีกบัราคาคอนเดนเสท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากไตรมาส 
2/2562 รอ้ยละ 196 แต่ปรบัลดลงจากไตรมาส 3/2561 รอ้ยละ 27 เฉลีย่อยู่ที ่155 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั โดยความตอ้งการ
ส าหรบัการผลติผลติภณัฑป์ลายน ้าในส่วนของผลิตภณัฑส์ไตรนีโมโนเมอรท์ีย่งัคงมีอตัราก าลงัการผลติอยู่ในระดบัสูง และ
การลดลงของระดบัสนิคา้คงเหลอืของเบนซนีในประเทศจนีอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ยงัไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการส่งออก
ผลติภณัฑเ์บนซนีจากภูมภิาคเอเชยีไปยงัภูมภิาคอเมรกิาเหนือซึง่ยงัคงชว่ยรกัษาระดบัอุปทานในภูมภิาคไดด้ยีิง่ขึน้  

ตารางที ่6 : Market P2F ของผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

9 เดอืน 
2561 

9 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

    

Market P2F 247 75 136 -45% 83%   182 143 -22%     

    Hedging Gain/(Loss) -15.3 13.6 15.5 >200% 14%   -1.8 5.9 >200%     

    Stock Gain/(Loss) net NRV 15.0 -41.0 -0.9 -106% 98%   21.7 -11.3 -152%     

         Accounting P2F 247 47 151 -39% >200%   202 138 -32%     

Adjusted EBITDA (MB) 2,434 -305 650 -73% >200%   4,272 1,826 -57%     

Adjusted EBITDA (%) 9% -2% 4% -5% 6%   6% 6% 0%     

Utilization Rate (%) 94% 72% 100% 6% 28%   93% 89% -4%     

 
ส าหรบัธุรกิจอะโรเมติกสใ์นไตรมาส 3/2562 อตัราการใชก้ าลงัการผลิตสารอะโรเมติกส ์(BTX Utilization) 

ปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่อ้ยละ 100 โดยเพิม่ขึน้จากทัง้ไตรมาส 2/2562 และไตรมาส 3/2561 จากการกลบัมาผลติเต็มก าลงั
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การผลติหลงัการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติของโรงอะโรเมตกิสห์น่วยที ่1 ในเดอืนพฤษภาคม

และมิถุนายนเป็นระยะเวลา 53 วนั โดยส่วนต่างผลติภณัฑพ์าราไซลนีกบัราคาคอนเดนเสทปรบัลดลงมาอยู่ที ่286 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อตนั ในขณะทีส่่วนต่างของผลติภณัฑเ์บนซนีกบัราคาคอนเดนเสทปรบัเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่155 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 

ส่งผลให ้Market P2F ต่อตนัผลติภณัฑ ์BTX ในไตรมาสนีป้รบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่136 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

83 จากไตรมาส 2/2562 แต่ลดลงรอ้ยละ 45 จากไตรมาส 3/2561 และมี Adjusted EBITDA ในไตรมาสนีอ้ยู่ที ่650 ลา้น

บาท คดิเป็น Adjusted EBITDA Margin อยู่ทีร่อ้ยละ 4 นอกจากนี ้ในไตรมาส 3/2562 บรษิทัฯ รบัรูผ้ลขาดทุนจากสตอ๊ก

น ้ามนัและรายการกลบัรายการขาดทุนจากการปรบัมูลค่าสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บั (Stock Loss Net 

Reversal of NRV) ที ่0.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ในขณะทีร่บัรูผ้ลก าไรจากตราสารอนุพนัธเ์พือ่ประกนัความเสีย่งสุทธ ิ15.5 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ทางบญัช ี(Accounting P2F) ในไตรมาสนีอ้ยู่ที ่151 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 

 

กลุ่มผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละกลุ่มผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

ตารางที ่7 : ราคาและส่วนต่างราคาผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

9 เดอืน 
2561 

9 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

      

แนฟทา (MOPJ) 667 541 494 -26% -9%   629 518 -18%       

เอทลินี (SEA) 1,217 824 801 -34% -3%   1,227 851 -31%       

โพรพลินี (SEA) 1,028 796 862 -16% 8%   1,006 832 -17%       

HDPE 1,350 1,080 951 -30% -12%   1,371 1,041 -24%       

    HDPE-แนฟทา 683 539 457 -33% -15%   742 523 -29%       

LLDPE 1,170 1,017 916 -22% -10%   1,208 990 -18%       

    LLDPE-แนฟทา 503 476 422 -16% -11%   579 472 -18%       

LDPE 1,200 1,067 1,008 -16% -6%   1,242 1,040 -16%       

    LDPE-แนฟทา 533 526 514 -4% -2%   613 522 -15%       

PP 1,288 1,143 1,085 -16% -5%   1,286 1,118 -13%       

    PP-แนฟทา 621 602 591 -5% -2%   657 600 -9%       

MEG (ACP) 1,100 773 695 -37% -10%   1,129 767 -32%       

    MEG-0.65 เอทลินี 309 237 174 -44% -27%   332 214 -35%       

 

สถานการณข์องตลาดโพลเีอทลินี ในไตรมาส 3/2562 ความตอ้งการส่วนเพิม่ของผลติภณัฑย์งัคงลดลงตามอตัรา

การเติบโตของเศรษฐกจิโลกทีม่ีแนวโนม้ชะลอตวั โดยมีสาเหตุมาจากประเด็นสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และ

ประเทศจนี ซึง่มีความยดืเยือ้ ไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ได ้จากความไม่แน่นอนดงักล่าวส่งผลใหผู้ผ้ลติผลติภณัฑ ์

ปลายน า้เพิม่ความระมดัระวงัในการสัง่ซ ือ้เม็ดพลาสตกิโพลเีอทลินี และการบรหิารสนิคา้คงคลงัเพือ่ลดความเสีย่งทางดา้นราคา 

ส่งผลใหร้าคาผลติภณัฑ ์HDPE เฉลีย่อยู่ที ่951 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 2/2562 ทีร่อ้ยละ 12 และ

ลดลงจากไตรมาส 3/2561 รอ้ยละ 30 โดยทีร่าคาผลติภณัฑ ์LLDPE และ LDPE มกีารปรบัตวัลดลงไปในทศิทางเดยีวกนั  

ในดา้นสถานการณร์าคา MEG (ACP) ในไตรมาส 3/2562 ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณข์องสงคราม

การคา้และก าลงัการผลติใหม่ทีท่ยอยเขา้มาในภูมภิาค ท าใหร้าคาผลติภณัฑไ์ดป้รบัตวัลดลงรอ้ยละ 10 จากไตรมาส 2/2562 

และลดลงรอ้ยละ 37 จากไตรมาสที ่3/2561 อย่างไรก็ดผีลติภณัฑ ์MEG ยงัคงมีความตอ้งการจากอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ ์

ปลายน ้า เชน่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ (Polyester) และอุตสาหกรรมขวดพลาสตกิใส (PET) ทีย่งัคงอยู่ในระดบัทีด่แีละมีการใช ้

อตัราก าลงัการผลติทรงตวัอยู่ในระดบัสูง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

9 เดอืน 
2561 

9 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

     

Adjusted EBITDA  9,103 5,442 4,429 -51% -19%   29,831 15,261 -49%      

Adjusted EBITDA (%)* 26% 18% 15% -11% -3%   29% 17% -12%      

Utilization Rate Olefins (%) 98% 104% 104% 6% 0%   101% 103% 2%      

Utilization Rate Polymer (%) 97% 101% 107% 11% 6%   103% 103% 0%      

                  

 

ในไตรมาส 3/2562 โรงโอเลฟินสม์อีตัราการใชก้ าลงัการผลติรวมเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 104 ทรงตวัจากไตรมาส 

2/2562 แต่เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 3/2561 ทีร่อ้ยละ 98 เน่ืองจากในไตรมาส 3/2561 มกีารปิดซอ่มบ ารุงตามแผนของ

โรงโอเลฟินสห์น่วยที ่1 ขณะทีผ่ลติภณัฑโ์พลเีอทลินี มกีารใชก้ าลงัการผลติทีร่อ้ยละ 107 เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2/2562 ทีร่อ้ย

ละ 101 และจากไตรมาส 3/2561 ทีร่อ้ยละ 97 เน่ืองจากในไตรมาส 3/2561 มกีารปิดซอ่มบ ารุงตามแผนของโรง HDPE 

(BPE2) และโรง LDPE ขณะทีผ่ลติภณัฑ ์MEG มกีารใชก้ าลงัการผลติทีร่อ้ยละ 108 ทรงตวัจากไตรมาส 2/2562 ทีร่อ้ยละ 

108 และไตรมาส 3/2561 ทีร่อ้ยละ 95  

สถานการณร์าคาของผลติภณัฑโ์พลเีอทลินีมกีารปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 2/2562 และไตรมาส 3/2561 ในส่วน

ของปรมิาณการขายของผลติภณัฑโ์พลเีอทลินีเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่นหนา้และชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ซึง่เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนักบัการเพิม่ขึน้ของก าลงัการผลติ ขณะทีธ่รุกจิเอทลินีออกไซดแ์นวโนม้ราคาผลติภณัฑอ์่อนตวัตลอดไตรมาส 

แต่มีปรมิาณการขายปรบัตวัเพิม่ขึน้ จากการใชก้ าลงัการผลติอย่างเต็มที ่แต่หากเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ผล

ประกอบการไดล้ดลงเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัราคาผลติภณัฑ ์ 

ในไตรมาส 3/2562 กลุ่มธรุกจิผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง ม ีAdjusted EBITDA 4,429 ลา้นบาท 

ลดลงจากไตรมาส 2/2562 รอ้ยละ 19 และจากไตรมาส 3/2561 รอ้ยละ 51 คดิเป็น Adjusted EBITDA Margin อยู่ทีร่อ้ย

ละ 15 ทัง้นี ้ในไตรมาสนีม้ีการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นวตัถุดบิน าเขา้อยู่ทีร่อ้ยละ 89 และแนฟทารอ้ยละ 11 โดยปรมิาณการใช ้

กา๊ซธรรมชาตทิรงตวัจากไตรมาสกอ่นหนา้  

 
ตารางที ่9 : รายงานแสดง Adjusted EBITDA ตามกลุม่ธรุกจิ              

Adjusted EBITDA (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
3/2561  

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

9 เดอืน 
2561 

9 เดอืน 
2562 

YoY 
% +/(-) 

กลุม่ธรุกจิ :                   
โรงกลัน่ 2,793  989  1,270  -55% 29%   7,909  3,208  -59% 
อะโรเมตกิส ์ 2,434  (305) 650  -73% >200%   4,272  1,826  -57% 
โอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 9,103  5,442  4,429  -51% -19%   29,831  15,261  -49% 
เคมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม 255  77  49  -81% -37%   589  236  -60% 
Performance Materials and Chemicals 1,770  1,017  642  -64% -37%   5,459  3,191  -42% 
ธรุกจิบรกิารและอืน่ๆ 476  362  400  -16% 10%   991  1,069  8% 

Adjusted EBITDA (ลำ้นบำท)*  16,830  7,582  7,441  -56% -2%   49,051  24,791  -49% 

หมายเหตุ *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบ Stock Gain/Loss, NRV และรายการพิเศษ       

 

หมายเหตุ : *หากรวมผลประกอบการ PTA PET %Adj EBITDA ไตรมาส 2/62, ไตรมาส 3/62 และ 9 เดอืนแรกปี 62 เทา่กบัรอ้ยละ 16, 14 และ 15 ตามล าดบั 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วย : ลำ้นบำท ไตรมำส 
3/2561 

ไตรมำส 
2/2562 

ไตรมำส 
3/2562 

YoY 
% + /(-) 

QoQ 
% + /(-) 

  

9 เดอืน 
2561 

9 เดอืน 
2562 

YoY 
% + /(-) 

  รำยไดจ้ำกกำรขำย 136,712  106,748  105,154  -23% -1%   386,574  324,686  -16% 

  ตน้ทุนวตัถดุบิ (106,082) (85,491) (83,705) -21% -2%   (298,446) (258,375) -13% 

  Product to Feed Margin 30,630  21,257  21,449  -30% 1%   88,128  66,311  -25% 

1 ค่าใชจ้า่ยผนัแปรอืน่ (7,153) (7,345) (7,544) 5% 3%   (20,908) (22,346) 7% 

2 ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ (4,385) (4,710) (4,153) -5% -12%   (12,088) (12,777) 6% 

3 Stock Gain/(Loss) และ NRV 804  (1,402) (372) -146% 73%   3,466  (349) -110% 

4 ก าไร/(ขาดทุน) Commodity Hedging (226) 386  213  194% -45%   (46) 355  >200% 

5 รายไดอ้ืน่ 1,423  894  1,008  -29% 13%   3,451  3,007  -13% 

6 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,459) (3,885) (3,532) 2% -9%   (9,486) (10,743) 13% 

  EBITDA 17,634  5,195  7,069  -60% 36%   52,517  23,458  -55% 

7 ค่าเสือ่มราคาและรายการตดับญัช ี (4,800) (4,668) (4,978) 4% 7%   (14,232) (14,657) 3% 

8 ค่าใชจ้า่ยจากความเสยีหายจากวตัถดุบิคงคลงั
(GGC)** 0  14  0  N/A -100% 

  
(2,004) 16  -101% 

  EBIT 12,834  541  2,091  -84% 287%   36,281  8,817  -76% 

9 ค่าใชจ้า่ยดา้นการเงนิสทุธ ิ (531) (495) (531) 0% 7%   (1,933) (1,523) -21% 

10 ก าไร/(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 167  692  436  161% -37%   154  1,566  >200% 

11 ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน)จากเงนิลงทนุ 1,967  1,283  1,173  -40% -9%   5,506  3,642  -34% 

12 ภาษีเงนิได ้ (1,471) 376  (306) -79% 181%   (4,048) (649) -84% 

13 ก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงินได ้ 12,966  2,397  2,863  -78% 19%   35,960  11,853  -67% 

  ส่วนของก ำไรทีเ่ป็นของ                   

14 ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 173  195  200  16% 3%   (48) 545  >200% 

15 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 12,793  2,202  2,663  -79% 21%   36,008  11,308  -69% 

16 Adjusted EBITDA* 16,830  7,582  7,441  -56% -2%   49,051  24,791  -49% 

หมายเหตุ: * Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน า้มนั (Stock Gain/Loss net NRV) และรายการพเิศษ 
               ** ผลกระทบจาก Inventory Loss ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 72.29% อยู่ที ่1,388 ลา้นบาท 

  

    

        

ผลประกอบการของบรษิทัฯ ส าหรบัไตรมาส 3/2562 บรษิทัฯ มีรายไดจ้ากการขายลดลงรอ้ยละ 1 จากไตรมาส 

2/2562 และลดลงรอ้ยละ 23 จากไตรมาส 3/2561 สาเหตุหลกัมาจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑโ์ดยรวมทีป่รบัตวัลดลงจาก

ความกงัวลเร ือ่งผลกระทบของสงครามการคา้ ซึง่ส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกจิโลกเกดิการชะลอตวั โดยในส่วนของค่าใชจ้่ายผนั

แปรปรบัเพิม่ขึน้ตามปรมิาณการขายทีเ่พิม่สูงขึน้ ขณะทีค่่าใชจ้่ายการผลิตคงทีแ่ละค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปรบัตวั

ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้เน่ืองจากไตรมาสก่อนหนา้มีการรบัรูค้่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานเป็นจ านวน 784 ลา้นบาท 

(สุทธภิาษีเงนิไดร้อการตดับญัช)ี รวมถงึมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไดร้บัส่วนแบ่ง

ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกจิการทีค่วบคุมรว่มกนัในไตรมาสนีอ้ยู่ที ่1,173 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9 จากไตรมาส

กอ่นหนา้และรอ้ยละ 40 จากไตรมาส 3/2561 สาเหตุหลกัมาจากอ่อนตวัลงของสายธรุกจิโพลโีพรพลินี ส าหรบัค่าใชจ้า่ยดา้น

การเงนิสุทธเิพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากไตรมาสก่อนหนา้จากดอกเบีย้จา่ยทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลจากการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ใน

ไตรมาส 3/2562 จ านวน 20,000 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้
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ขอ้มูลทำงกำรเงิน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 452,565 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 จ านวน 16,690 ลา้นบาท มาจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 18,812 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 2,122 

ลา้นบาท โดย บรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลงสาเหตุหลกัมาการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุน

ช ัว่คราว 14,460 ลา้นบาท และการลดลงของลูกหนีก้ารคา้ 10,316 ลา้นบาท แต่มีสินคา้คงเหลือเพิม่ขึน้ 1,847 ลา้นบาท 

เชน่เดยีวกบัสินทรพัยห์มุนเวียนอืน่ทีเ่พิม่ขึน้ 4,117 ลา้นบาท นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมีสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเพิม่ขึน้ 2,122 

ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์จากการซือ้และก่อสรา้งทรพัยส์นิระหว่างงวดสุทธ ิ

23,325 ลา้นบาท ในขณะทีส่นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ลดลง 6,773 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนระยะยาว

อืน่ 4,310 ลา้นบาท จากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ มี

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 294,485 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 8,997 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจาก

การจ่ายเงนิปันผล รวมทัง้ส่วนต่างจากการซือ้ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมจากที ่GPSC ท า Tender offer เสนอซือ้หุน้ 

GLOW ในราคาจา่ยซือ้สูงกว่า Fair Value  

บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และรวมเงนิลงทุนช ัว่คราวลดลง 18,932 ลา้นบาทจากสิน้ปีกอ่น โดยมี

เงินสดไดร้บัจากการด าเนินงาน 22,410 ลา้นบาท ในขณะทีก่ระแสเงินสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสุทธ ิ21,826  ลา้นบาท 

โดยส่วนใหญ่เป็นการซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์รวมถึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เชน่ โครงการ Olefins Reconfiguration 

โครงการผลิต Propylene oxide ของบรษิัท GC Oxirane และโครงการผลิต Polyols & PU System ของบรษิัท GC 

Polyols และมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทั GPSC 8,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม มเีงนิสดรบัจากการขายหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 

10,318 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนช ัว่คราว 3,463 ลา้นบาท จากการขายเงนิลงทุนใน Private fund และ 

In-house  และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 5,861 ลา้นบาท โดยจา่ยเงนิปันผล 16,049 ลา้นบาท ช าระคนื หุน้

กู ้เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวสุทธริวม 6,826 ลา้นบาท และการจา่ยช าระดอกเบีย้ใหแ้กส่ถาบนัการเงนิและสญัญาเชา่ซือ้รวม 

2,966 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม มีเงนิสดรบัจากการออกจ าหน่ายหุน้กู ้20 ,000 ลา้นบาท ท าให ้ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 

บรษิทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทัง้สิน้ 31,686 ลา้นบาท เมื่อรวมเงินลงทุนช ัว่คราว 7,416 ลา้นบาท และเงิน

ลงทุนระยะยาวใน Private fund และ In-house จ านวน 2,331 ลา้นบาทแลว้ ท าใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนรวม 41,433 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิทัฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนสุทธ ิ0.23 เท่า และ อตัราส่วน

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA 2.34 เท่า  

 

 

เงนิสดรายการเทยีบเทา่และเงนิ
ลงทนุระยะสัน้ 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 

 
 
 
 

ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ ์
  

 
 
 

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 

หนีส้นิอืน่ 
 
 
หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 
 
 
 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

30 กนัยายน 2562 
453 พนัลา้นบาท 

31 ธนัวาคม 2561 
469 พนัลา้นบาท 

หน่วย: พนัลา้นบาท 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั 

สดัส่วนทำงกำรเงิน 
ไตรมำส 

3/2561  

ไตรมำส 

2/2562 

ไตรมำส 

3/2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.04   1.84   2.47  

อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 13.68% 8.20% 6.44% 

อตัราส่วนก าไรสุทธติ่อรายไดจ้ากการขาย (%) 9.02% 5.26% 3.39% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) 12.45% 6.72% 4.33% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 16.38% 8.84% 5.31% 

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.31   0.30   0.36  

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.14   0.19   0.23  

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (เท่า)  0.60   1.39   2.34  

 
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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แนวโน้มตลำดและธุรกจิในปี 2563 

แนวโนม้ตลาดน ้ามนัในปี 2563 คาดว่าราคาน ้ามนัดบิดูไบจะอยู่ทีค่่าเฉลีย่ 58-65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล โดย

ส านักงานพลงังานสากล (IEA) ยงัคงคาดการณค์วามตอ้งการใชน้ ้ามนัของโลกในปี 2563 อยู่ทีร่ะดบั 101.6 ลา้นบารเ์รลต่อ

วนั หรอืเพิม่ขึน้ 1.3 ลา้นบารเ์รลต่อวนั (รายงานประจ าเดอืนกนัยายน 2562) อย่างไรก็ด ีตลาดน า้มนัดบิในปีหนา้ยงัคงมคีวาม

ไม่แน่นอน ทัง้จากสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และประเทศจนี ซึง่มีแนวโนม้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิโลก 

โดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ไดป้รบัลดประมาณการณ ์GDP โลกปี 2563 เหลอืรอ้ยละ 3 (รายงานประจ าเดอืน

ตุลาคม 2562) อาจกดดนัความตอ้งการใชน้ ้ามนัทั่วโลก และแมว้่าทางกลุ่มโอเปคและรสัเซยีมีความพยายามท าขอ้ตกลงใน

การตรงึก าลงัการผลติ แต่ปรมิาณการผลติน ้ามนัดบิของสหรฐัฯ ทีม่ีการปรบัตวัเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองจะเป็นอกีปัจจยัหน่ึงที่

กดดนัราคาน า้มนั 

ส าหรบัผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมในปี 2563 บรษิทัฯ คาดว่าส่วนต่างราคาน า้มนัดเีซลกบัน า้มนัดบิดูไบเฉลีย่จะอยู่ที ่19-

20 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากปัจจยัสนับสนุนจากมาตรการของ International Marine Organization (IMO) ในการ

ควบคุมระดบัก ามะถนัในน า้มนัเตาทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมเดนิเรอื ท าใหม้คีวามตอ้งการในการใชน้ า้มนัดเีซลเขา้ไปผสมเพือ่ใหไ้ด ้

มาตรฐาน ในขณะทีส่่วนต่างราคาน ้ามนัเตาก ามะถนัสูงคาดว่าจะมีการปรบัตวัลดลง โดยคาดว่าจะมีการปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่

ประมาณ -14 ถึง -13 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และส่วนต่างแกซ๊โซลีนปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่9-13 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

บารเ์รล โดยในส่วนของน ้ามนัเตาทีม่ีสดัส่วนก ามะถนัสูงคาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินตามนโยบาย IMO ขณะที่

ส่วนต่างน า้มนัแกซ๊โซลนีน่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการทีโ่รงกลั่นในตลาดหนัไปผลติน า้มนัดเีซลมากขึน้ ท าใหอุ้ปทานในตลาด

ลดลง ทัง้นีใ้นส่วนของการใชก้ าลงัการผลติของโรงกลั่นของบรษิทัฯ น้ันไม่มีแผนการหยุดซอ่มบ ารุง คาดว่าการใชก้ าลงัการ

ผลติทัง้ปีเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 100 

แนวโนม้ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์บรษิทัฯ คาดว่าส่วนต่างของผลิตภณัฑพ์าราไซลนีกบัแนฟทาในปี 2563 จะอยู่ที่

ประมาณ 320-330 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ลดลงจากปี 2562 เน่ืองจากอุปทานทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้โดยเฉพาะอุปทานใหม่จาก

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

ขวดบรรจุภณัฑ ์(PET Bottle Resin) ยงัคงอยู่ในระดบัทีด่ี  ส าหรบัส่วนต่างของราคาเบนซนีและแนฟทาจะอยู่ที่ประมาณ 

170-180 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เพิม่ขึน้จากปี 2562 เน่ืองจากอุปสงคจ์ากก าลงัการผลิตใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ของผลิตภณัฑข์ัน้

กลาง เชน่ สไตรนีโมโนเมอร ์(Styrene monomer) ฟีนอล (Phenol) เป็นตน้ โดยในปีหนา้บรษิัทฯ มีแผนการหยุดซอ่ม

บ ารุงหน่วยผลติอะโรเมตกิส ์2 ในไตรมาส 1 เป็นเวลา 19 วนั คาดว่าการใชก้ าลงัการผลติทัง้ปีเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 95 

แนวโนม้ของสถานการณผ์ลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ืองในปี 2563 มีแนวโนม้ทีจ่ะลดลงจากปี 2562 

เล็กนอ้ย  ทัง้นีร้าคาผลติภณัฑข์ึน้อยู่กบัความคบืหนา้ของการเจรจาจากประเด็นความขดัแยง้ทางดา้นการคา้ ซึง่ปัจจุบนัยงัมี

ความไม่แน่นอนและยงัไม่สามารถบรรลุถึงขอ้ตกลงทางการคา้ได ้และจากผลดงักล่าวคาดว่าจะมีอุปทานใหม่จากประเทศ

สหรฐัอเมรกิาเขา้มาในภูมิภาคมากขึน้ รวมถงึก าลงัการผลติใหม่ทีจ่ะปรบัเพิม่ขึน้มากในภูมภิาค  ซึง่จากปัจจยัดงักล่าวคาดว่า

ราคาเฉลีย่เม็ดพลาสตกิ HDPE ในปีหนา้จะอยู่ราว 910-1,030 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส าหรบัสถานการณร์าคา MEG คาดว่า

จะมีแนวโนม้ปรบัตวัดขีึน้เล็กนอ้ยจากปี 2562 แมว้่าจะมีอุปทานใหม่ทีท่ยอยเขา้มาในภูมภิาคแต่อุปสงคก์ารใชง้านของตลาด

ผลิตภณัฑป์ลายน ้าโดยเฉพาะ Polyester ในจนีจะยงัคงเติบโตไดด้ีตามสภาพเศรษฐกจิของประเทศ บรษิทัฯ คาดว่าราคา 

MEG ASP เฉลีย่จะอยู่ประมาณ 580-620 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ทัง้นีค้าดว่าการใชก้ าลงัการผลิตเฉลี่ยทัง้ปีของธุรกิจโอ

เลฟินสจ์ะอยู่ทีร่อ้ยละ 98 จากการหยุดซอ่มบ ารุงของโรงโอฟินส ์2/1 เป็นเวลา 39 วนั และโรงโอเลฟินส ์2/2 เป็นเวลา 35 วนั 

ส่วนธรุกจิโพลเิมอรจ์ะใชก้ าลงัการผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 101 
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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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