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บทสรุปผูบ้ริหำร 
 

ในไตรมาส 1/2560 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีก าไรสุทธิรวม 13,182 
ลา้นบาท หรือคิดเป็น 2.96 บาท/หุน้ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 180 จากไตรมาส 1/2559 ซึง่มีก าไรรวมสุทธิอยู่ที่ 4,707 
ลา้นบาท หรือคิดเป็น 1.06 บาท/หุน้ และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 35 จากไตรมาส 4/2559 ที่มีผลก าไรรวมสุทธิอยู่ที่ 9,744 ลา้น
บาท หรือคิดเป็น 2.18 บาท/หุน้ 

 

ตารางท่ี 1 : สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัฯ           

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 80,764 109,740 107,149 33% -2% 
EBITDA 9,515 16,304 18,616 96% 14% 
EBITDA Margin (%) 12% 15% 17% 5% 2% 
ก าไรสทุธิ 4,707 9,744 13,182 180% 35% 
ก าไรสทุธิ บาท/หุน้ 1.06        2.18          2.96  181% 36% 
            
Adjusted EBITDA* 9,789 14,553 18,108 85% 24% 
Adjusted EBITDA Margin (%) 12% 13% 17% 5% 4% 
หมายเหตุ: * Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน ้ามนั     

 

    

   

ในไตรมาส 1/2569 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายรวม 107,149 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 
จ านวน 26,385 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 33 และใกลเ้คียงกบัไตรมาส 4/2559 โดยมีสาเหตุหลกัจากราคาผลิตภณัฑ ์
ปรบัตวัสูงขึน้ตามระดบัราคาน ้ามนัดิบ ทัง้นี้ในไตรมาส 1/2560 ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 
1/2559 และไตรมาส 4/2559 โดยปัจจยัที่สนับสนุนหลกัมาจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑก์บัวตัถุดิบ (Margin) ที่ปรบัตวั
เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจอะโรเมติกส ์ และผลิตภณัฑ ์ Butadiene ซึง่เป็นผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากธุรกิจโอเลฟินส ์ รวมทัง้
บริษทัฯ ยงัสามารถรกัษาการใชก้ าลงัการผลิตไดใ้กลเ้คียงกบัไตรมาสก่อนหนา้ โดยโรงกลั่นน ้ามนัของบริษทัฯ มีอตัราการใช ้
ก าลงัการผลิตของหน่วย CDU ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่รอ้ยละ 102  ส าหรบัโรงอะโรเมติกส ์ มีอตัราการใชก้ าลงัการผลิตสารอะโรเม
ติกส ์ (BTX Utilization) อยู่ที่รอ้ยละ 78 และโรงโอเลฟินสมี์อตัราการใชก้ าลงัการผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 95 นอกจากนี้บริษทัฯ ยงั
รบัรูผ้ลก าไรจากโครงการ MAX จ านวน 652 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นไตรมาสนี้บริษทัฯ รายงาน Adjusted EBITDA อยู่ที่ 
18,108 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 85 จากไตรมาส 1/2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 24 จากไตรมาสก่อนหนา้ รวมทัง้มี
การรบัรูผ้ลก าไรจากมูลค่าสตอ๊กน ้ามนัและ NRV จ านวน 508 ลา้นบาท และรบัรูผ้ลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 
1,529 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท ท าใหบ้ริษัทฯ รายงานผลก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2560 
จ านวน 13,182 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 180 และ รอ้ยละ 35 จากไตรมาส 1/2559 และไตรมาส 4/2559  

  

ตารางท่ี 2 : Adjusted EBITDA Margin     

% Adj. EBITDA Margin 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

กลุม่ธรุกิจ :       

โรงกลัน่ 8  4  6  

อะโรเมติกส ์ 14  13  22  

โอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์อ่เน่ือง 20  28  35  

เคมีเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 8  6  7  

เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ (3) 13  6  

เฉล่ียรวม 12  13  17  
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มผลิตภณัฑ ์

กลุ่มผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและสำธำรณูปกำร 

ตารางท่ี 3 : ราคาผลิตภณัฑแ์ละสว่นตา่ง           

(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

น ้ามนัดิบดไูบ 30.42 48.32 53.12 75% 10% 
    น ้ามนัแกส๊โซลีน-น ้ามนัดไูบ 18.82 14.58 14.78 -21% 1% 
    น ้ามนัอากาศยาน-น ้ามนัดไูบ 11.68 12.26 11.32 -3% -8% 
    น ้ามนัดีเซล-น ้ามนัดไูบ 9.62 12.03 11.83 23% -2% 
    น ้ามนัเตา-น ้ามนัดไูบ -5.18 -1.68 -3.14 39% -87% 

 

สถานการณต์ลาดน า้มนัดิบในไตรมาส 1/2560 มีแนวโนม้ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากการปรบัลดก าลงัการผลิตของผูผ้ลิต
น า้มนัดิบในกลุ่มโอเปกและรสัเซยี ประกอบกบัสหรฐัฯ ประกาศคว ่าบาตรอิหร่านเรื่องการทดสอบขปีนาวุธ ท าใหป้ริมาณการ
ส่งออกจากอิหร่านลดลง ทัง้นี้ ในปลายไตรมาส 1/2560 ราคาน ้ามนัดิบไดป้รบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจากการเพ่ิมก าลงัการผลิต
ของสหรฐัฯ ส่งผลใหใ้นไตรมาสนี้ราคาน ้ามนัดิบดไูบแกว่งตวัอยู่ในชว่ง 48.79-55.41 เหรียญสหรฐั/บารเ์รลและมีราคาเฉลี่ยใน
ไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 53.12 เหรียญสหรฐั/บารเ์รล  

ในส่วนของส่วนต่างราคาผลิตภณัฑก์บัราคาน า้มนัดิบน้ันโดยรวมปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 แต่ลดลงจาก
ไตรมาส 4/2559 โดยส่วนต่างราคาน า้มนัแกส๊โซลีนกบัน า้มนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ 14.78 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัลดลง 
4.04 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 1/2559 แต่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยที่ 0.20 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 
4/2559 จากอุปสงคที์่อยู่ในระดบัสูงในชว่งตรุษจีน แมว้่าในชว่งตน้ไตรมาส 1/2560 มีน ้ามนัแกส๊โซลีนคงคลงัในระดบัสูงจาก
การน าเขา้ผลิตภณัฑเ์พ่ือทดแทนกรณีอุบติัเหตุท่อน า้มนั Colonial Pipeline ในประเทศสหรฐัอเมริกา แต่เริ่มลดนอ้ยลงชว่ง
ปลายไตรมาสเน่ืองจากการปิดซอ่มบ ารุงของโรงกลั่น Ruwais ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ ซึง่มีก าลงัการผลิต 420,000 
บารเ์รล/วนั ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลกบัน ้ามนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ 11.83 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 
2.21 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 1/2559 แต่ปรบัลดลงเล็กนอ้ย 0.20 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 
4/2559 แมว้่าโรงกลัน่ในภูมิภาคเอเชยีและยุโรปปิดซอ่มบ ารุงในชว่งไตรมาส 1/2560 แต่ปริมาณน า้มนัดีเซลคงคลงัอยู่ในระดบั
ที่สูง ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ -3.14 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล เพ่ิมขึน้ 2.04 เหรียญ
สหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 1/2559 แต่ปรบัตวัลดลง 1.46 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2559 จาก
ปริมาณ Arbitrage ของกลุ่มประเทศตะวนัตกและตะวนัออกกลางมาเอเชยี รวมทัง้ปริมาณสินคา้คงคลงัของน ้ามนัเตาเพ่ิม
สูงขึน้ทัว่โลก  

ตาราง 4 : วตัถดิุบน าเขา้กลัน่           

  
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

น ้ามนัดิบ    (M.BBL) 12.33 13.73 13.31 8% -3% 
                (KBD) 135.54 149.24 147.94 9% -1% 
คอนเดนเสทเรสิดิว (M.BBL) 3.01 3.43 2.75 -9% -20% 
                           (KBD) 33.05 37.30 30.51 -8% -18% 
วตัถดิุบน าเขา้กลัน่รวม (M.BBL) 15.34 17.16 16.06 5% -6% 
                                (KBD) 168.59 186.54 178.45 6% -4% 
CDU Utilization Rate 93% 103% 102%     

 

ในไตรมาส 1/2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4/2559 โรงกลั่นน ้ามนัของบริษทัฯ สามารถใชก้ าลงัการผลิต
ของหน่วย CDU เต็มที่ที่อตัรารอ้ยละ 102 ในไตรมาส 1/2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 ที่รอ้ยละ 93 และ
ใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อนหนา้ 
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ตารางท่ี 5 : ปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม       

(หน่วย: '000 บารเ์รล) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

แนฟทาชนิดเบา 400 832 570 43% -31% 
รีฟอรเ์มต 883 1,344 1,405 59% 5% 
น ้ามนัอากาศยาน 2,129 1,866 2,070 -3% 11% 
น ้ามนัดีเซล 7,762 9,748 7,980 3% -18% 
น ้ามนัเตา 2,443 2,373 2,006 -18% -15% 
อ่ืนๆ 2,459 1,625 1,554 -37% -4% 

รวม 
16,077 17,787 15,586 -3% -12% 

 

ตาราง 6 : Gross Refinery Margin         

(หน่วย: เหรียญสหรฐั/บารเ์รล) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

Market GRM 5.53 6.55 6.02 9% -8% 
    CDU GRM 5.59 7.17 6.36 14% -11% 
    CRS GRM 5.28 4.10 4.40 -17% 7% 
Hedging Gain/(Loss) 0.08 -2.07 0.02 -75% 101% 
Stock Gain/(Loss) Net NRV -1.13 2.23 0.72 164% -68% 

Accounting GRM 4.48 6.70 6.76 51% 1% 

Adjusted EBITDA (MB) 2,486 1,912 2,827 14% 48% 

 

ส าหรบัปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 15.6 ลา้นบารเ์รล ปรบัตวัลดลงจากไตร
มาส 1/2559 รอ้ยละ 3 และลดลงรอ้ยละ 12 จากไตรมาสก่อนหนา้ ในขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมกบัราคา
น ้ามนัดิบส่วนใหญ่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559  ซึง่ผลส่วนใหญ่เกิดจากการปรบัตวัที่ดีขึน้ของส่วนต่างน ้ามนัดีเซล
และน ้ามนัเตาถึงรอ้ยละ 23 และ 39 ตามล าดบั ส่งผลใหค้่าการกลั่น (Market GRM) ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 6.02 เหรียญ
สหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9 จากไตรมาส 1/2559 ที่ 5.53 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จึงท าใหบ้ริษทัฯมี  
Adjusted EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน า้มนัของธรุกิจโรงกลัน่ อยู่ที่ 2,827 ลา้นบาทปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 
14 จากไตรมาส 1/2559 

เม่ือเปรียบเทียบส่วนต่างราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมกบัราคาน ้ามนัดิบในไตรมาส 1/2560 กบัไตรมาส 4/2559 จะ
เห็นว่าส่วนต่างราคาส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาสดงักล่าวเพียงเล็กนอ้ย มีเพียงส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาที่ปรบัตวัลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหนา้ค่อนขา้งมาก จึงส่งผลให ้ Market GRM ในไตรมาสนี้ต ่ากว่าไตรมาสก่อนหนา้ที่ 6.55 เหรียญสหรฐัฯ/
บารเ์รล หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8  อย่างไรก็ตาม Adjusted EBITDA ในไตรมาสนี้ปรบัตวัสูงขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ที่ 1,912 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 48 ซึง่มีสาเหตุจากผลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธเ์พ่ือประกนัความเสี่ยงสุทธิในไตรมาสก่อน
หนา้ 1,260 ลา้นบาท ในขณะที่ในไตรมาสนีมี้ผลก าไรจากตราสารอนุพนัธ ์11 ลา้นบาท 

นอกจากนีบ้ริษทัฯ มีการรบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน ้ามนั (stock gain) 0.72 เหรียญสหรฐั/บารเ์รล หรือ 407 ลา้น
บาท ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของราคาน ้ามนัดิบเฉลี่ย ในไตรมาส 1/2560 และบริษทัฯ ยงัรบัรูผ้ลก าไรจากตรา
สารอนุพนัธเ์พ่ือประกนัความเสี่ยงสุทธิ 0.02 เหรียญสหรฐั/บารเ์รล เม่ือเปรียบเทียบกบัในไตรมาส 4/2559 ที่บริษทัฯมีการ
บนัทึกผลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธเ์พ่ือประกนัความเสี่ยงสุทธิ 2.07 เหรียญสหรฐั/บารเ์รล ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีก าไรข ัน้ตน้
ทางบญัช ี (Accounting GRM) ในส่วนของโรงกลั่นอยู่ที่ 6.76 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 และ
ไตรมาส 4/2559 ที่ 4.48 และ 6.70 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ตามล าดบั 
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กลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์  

ตารางท่ี 7 : ราคาและส่วนตา่งระหวา่งราคาผลิตภณัฑก์บัคอนเดนเสท       

(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

คอนเดนเสท 303 432 465 53% 8% 
พาราไซลีน (FECP) 718 790 885 23% 12% 
    พาราไซลีน-คอนเดนเสท 415 358 420 1% 17% 
เบนซนี (Spot Korea) 574 720 923 61% 28% 
    เบนซนี-คอนเดนเสท 272 288 458 69% 59% 
    แนฟทา-คอนเดนเสท 41 18 34 -17% 88% 

 

พำรำไซลีน 

ส าหรบัผลิตภณัฑพ์าราไซลีน ในไตรมาส 1/2560 ส่วนต่างราคาพาราไซลีนกบัราคาคอนเดนเสทเฉลี่ยอยู่ที่ 420 
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจากไตรมาส 1/2559 ที่ 415 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั และเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั
จากไตรมาส 4/2559 ที่ 358 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั  ซึง่สาเหตุหลกัมาจากปริมาณผลิตภณัฑพ์าราไซลีนในตลาดลดลง จาก
การหยุดผลิตตามแผนและไม่เป็นไปตามแผนของโรงอะโรเมติกสข์นาดใหญ่สองโรงในชว่งตน้ไตรมาส โดยโรงงานแห่งหน่ึงใน
ประเทศญ่ีปุ่น ก าลงัการผลิตพาราไซลีนอยู่ที่ 260,000 ตนั/ปี ซึง่ตอ้งหยุดการผลิตจากอุบติัเหตไุฟไหม ้ และโรงอะโรเมติกส ์
ในเมืองอลัซาน ประเทศเกาหลีใตซ้ึง่มีก าลงัการผลิตพาราไซลีนอยู่ที่ 375,000 ตนั/ปี ก็จ าเป็นตอ้งหยุดการผลิตเน่ืองจากเหตุ
ไฟไหมเ้ชน่กนั รวมทัง้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศอินเดีย ไดป้ระกาศเลื่อนการเริ่มผลิตของหน่วยผลิตพาราไซลีนใหม่ใน
เฟสสองออกไปจากช่วงปลายไตรมาสนี้เป็นช่วงสิน้ไตรมาสถดัไป จึงส่งผลใหร้าคาผลิตภณัฑพ์าราไซลีนปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 
ประกอบกบัความตอ้งการจากผลิตภณัฑป์ลายน ้ายงัคงช่วยผลกัดนัราคาผลิตภณัฑพ์าราไซลีนใหดี้ขึน้ เน่ืองจากธุรกิจ  
Polyester และ PTA ยงัคงด าเนินการผลิตอย่างต่อเน่ืองดว้ยก าลงัการผลิตที่สูงต ัง้แต่ชว่งสิน้ปี 2559 ที่ผ่านมา  

 

เบนซีน 

ในส่วนของผลิตภณัฑเ์บนซนีน้ัน ส่วนต่างราคาเบนซนีกบัราคาคอนเดนเสทปรบัตวัสูงขึน้เฉลี่ยอยู่ที่ 458 เหรียญ
สหรฐัฯ/ตนั ในไตรมาส 1/2560 เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 และไตรมาส 4/2559 ที่ 272 และ 288 เหรียญสหรฐัฯ/
ตนั ตามล าดบั ซึง่เป็นผลมาจากราคาผลิตภณัฑเ์บนซนีที่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั คิดเป็นรอ้ยละ 28 จากไตรมาส
ก่อนหนา้มาอยู่ที่ 923 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั โดยไดร้บัแรงสนับสนุนจากอุปสงคที์่เพ่ิมขึน้จากตลาดผลิตภณัฑป์ลายน า้ อาทิ
เชน่ Styrene ซึง่มีอตัราการผลิตเพ่ิมขึน้ตามราคาผลิตภณัฑแ์ละส่วนต่างราคาที่สูงขึน้ Cyclohexane ที่มีความตอ้งการอยู่
ในระดบัสูงจากความตอ้งการของตลาด Caprolactam โดยเฉพาะในประเทศจีนและการสัง่ซือ้เพ่ือเป็น Inventory ใน
ประเทศจีนเพ่ือรองรบัเทศกาลตรุษจีน นอกจากนีอุ้ปทานในตลาดที่มีไม่มากพอ จากหน่วยการผลิตเบนซนีใหม่ของ Lotte 
Chemical ที่ยงัไม่สามารถผลิตไดเ้ต็มก าลงัตามที่คาดการณไ์วก้่อนหนา้ และโรง OPAL ในอินเดียที่กลบัมาเดินเครื่องไดเ้พียง
รอ้ยละ 60 ของก าลงัการผลิตทัง้หมด ประกอบกบัการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงอะโรเมติกสใ์นภูมิภาคเอเชยี จึงเป็น
ปัจจยัที่ท าใหร้าคาเบนซนีและส่วนต่างราคาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 

ตาราง 8 : วตัถดุิบน าเขา้ผลิตของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์           

(หน่วย: ‘000 ตนั) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

คอนเดนเสท  1,360 1,321 1,174 -14% -11% 
วตัถดิุบอ่ืน  236 125 199 -16% 59% 
  วตัถดุิบน าเขา้ผลิต  1,597 1,446 1,373 -14% -5% 
ปริมาณการผลิต BTX  556 532 495 -11% -7% 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต BTX  90% 82% 78%     

 
  

ในไตรมาส 1/2560 อตัราการใชก้ าลงัการผลิตสารอะโรเมติกส ์ (BTX Utilization) ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส 
1/2559 และไตรมาสก่อนหนา้มาอยู่ที่ รอ้ยละ 78 เน่ืองจากมีการหยุดซอ่มบ ารุงของหน่วยการผลิตย่อยบางหน่วย  
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ตารางท่ี 9 : การขายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์ 

     

(หน่วย: ‘000 ตนั) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

เบนซนี 176 171 146 -17% -15% 
ไซโคลเฮกเซน 26 43 35 36% -17% 
พาราไซลีน 309 305 276 -11% -10% 
ผลิตภณัฑ ์ BTX อ่ืนๆ 21 24 19 -9% -19% 

รวมผลิตภณัฑ ์BTX 532 542 476 -11% -12% 
แนฟทา 251 301 233 -7% -23% 
ผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ 58 43 49 -16% 12% 

รวมทัง้สิน้ 841 887 758     

 

ตารางท่ี 10 : Market P2F ของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์         

(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

Market P2F 201 211 321 60% 52% 
    NRV 0.0 0.0 0.0 N/A N/A 
    Hedging Gain/(Loss) 0.0 1.2 0.0 N/A -100% 
    Stock Gain/(Loss)  16.4 55.2 6.5 -60% -88% 
         Accounting P2F 217 267 327 51% 22% 

Adjusted EBITDA (MB) 2,130 2,204 3,639 71% 65% 

 

ในไตรมาส 1/2560 ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสป์รบัตวัสูงขึน้อย่างเห็นไดช้ดัจากไตรมาส 1/2559 โดย
ส่วนต่างระหว่างผลิตภณัฑพ์าราไซลีนกบัคอนเดนเสทเพ่ิมขึน้มาอยู่ที่ 420 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั หรือรอ้ยละ 1 ส าหรบัส่วน
ต่างราคาผลิตภณัฑเ์บนซนีกบัคอนเดนเสทน้ัน ปรบัตวัสูงขึน้อย่างมีนัยส าคญั มาอยู่ที่ 458 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั หรือรอ้ยละ 
69 จากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ ส่งผลใหก้ าไรข ัน้ตน้ของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์ หรือ Market P2F ต่อตนัผลิตภณัฑ ์
BTX ในไตรมาส 1/2560 ขอบบริษทัฯ ปรบัตวัสูงขึน้ อยู่ที่ 321 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั จากไตรมาส 1/2559 ที่ 201 เหรียญ
สหรฐัฯ/ตนั  ส าหรบั Adjusted EBITDA ในไตรมาส 1/2560 ไดป้รบัตวัเพ่ิมขึน้เชน่กนั มาอยู่ที่ 3,639 ลา้นบาท จาก
ไตรมาส 1/2559 ที่ 2,130 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 71  

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2559 ในไตรมาสนีส้่วนต่างราคาผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสย์งัคงสูงกว่าไตรมาสก่อนหนา้ โดย
ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑพ์าราไซลีนกบัคอนเดนเสทปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 17 เชน่เดียวกบัส่วนต่างราคาผลิตภณัฑเ์บนซนีที่

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 59 มากไปกว่าน้ันส่วนต่างราคาแนฟทากบัคอนเดนเสทซึง่เป็นผลิตภณัฑพ์ลอยไดก็้ปรบัตวัดีขึน้อย่างมี
นัยส าคญัเชน่กนั คิดเป็นรอ้ยละ 88 จากไตรมาส 4/2559 ส่งผลให ้ Market P2F ต่อตนัผลิตภณัฑ ์ BTX ในไตรมาส 
1/2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 ที่ 211 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 52 และในส่วนของ 
Adjusted EBITDA ในไตรมาสนี ้ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 ที่ 2,204 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 65   

ในไตรมาส 1/2560 บริษทัฯ มีการรบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน า้มนั (stock gain) จากธรุกิจอะโรเมติกส ์ โดยเป็นผล
มาจากราคาคอนเดนเสทที่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยตามราคาน า้มนัดิบในไตรมาสนี ้ ส่งผลให ้ บริษทัฯ รบัรู ้ stock gain มูลค่า 
108 ลา้นบาท หรือ 6.5 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ส่งผลใหก้ าไรข ัน้ตน้ทางบญัชขีองผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์ หรือ Accounting 
P2F อยู่ที่ 327 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 ที่ 217 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั และไตรมาสก่อนหนา้ที่ 267 
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั 
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กลุ่มผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละกลุ่มผลิตภณัฑต์อ่เน่ือง 

ตารางท่ี 11 : ราคาและสว่นตา่งราคาผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์อ่เน่ือง   

(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

แนฟทา (MOPJ) 344 450 499 45% 11% 
เอทิลีน (SEA) 1,012 978 1,090 8% 11% 
HDPE 1,103 1,134 1,176 7% 4% 
    HDPE-แนฟทา 759 684 677 -11% -1% 
LLDPE 1,114 1,191 1,215 9% 2% 
    LLDEP-แนฟทา 770 741 716 -7% -3% 
LDPE 1,117 1,233 1,330 19% 8% 
    LDPE-แนฟทา 773 783 831 8% 6% 
MEG (ACP) 732 818 1,078 47% 32% 
    MEG-0.65 เอทิลีน 74 182 370 400% 103% 

 

 สถานการณต์ลาดเอทิลีนในไตรมาส 1/2560 ปรบัตวัดีขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้และไตรมาสก่อนหนา้ 
โดยราคาเอทิลีนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,090 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 จากไตรมาส 1/2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11 จาก
ไตรมาสก่อนหนา้จากความตอ้งการน าเขา้ในภูมิภาคที่สูง และภาวะอุปทานตึงตวัในภูมิภาค อาทิเชน่ การน าเขา้ของจีน
เน่ืองจากโรงงาน MTO (Methanol to Olefins) จะกลบัมาผลิตไดช้า้กว่าก าหนดจากการปิดซอ่มบ ารุงและการปรบัลดก าลงั
การผลิตเน่ืองจากราคาเมทานอลอยู่ในระดบัสูง และความตอ้งการน าเขา้ของญ่ีปุ่นและเกาหลีใตใ้นชว่งหยุดซอ่มบ ารุง ขณะที่

ความตอ้งการของผลิตภณัฑป์ลายน า้ยงัมีเขา้มาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ SM และโรงงานผลิต Chlor-alkali vinyls ใหม่  

 ในส่วนของตลาดโพลีเอทิลีน ในไตรมาส 1/2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เชน่กนั โดยราคา HDPE เฉลี่ยอยู่ที่ 1,176 
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7 จากไตรมาส 1/2559 และเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยที่รอ้ยละ 4 จากไตรมาสก่อนหนา้ โดย
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกและความตอ้งการของตลาดที่ยงัคงทรงตวัจากไตรมาสก่อนหนา้ รวมทัง้
ในชว่งปลายไตรมาสมีการหยุดซอ่มบ ารุงจ านวนมาก ท าใหอุ้ปทานของเม็ดพลาสติกตึงตวั ทัง้นี ้ ยงัมีราคาผลิตภณัฑพ์ลอย
ไดอ้ย่าง Butadiene ที่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั โดยปรบัตวัเพ่ิมขึน้มาอยู่ที่ 2,545 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัเพ่ิมขึน้
จากไตรมาส 1/2559 รอ้ยละ 195 และปรบัเพ่ิมขึน้จากไตรมาสกอ่นหนา้ รอ้ยละ 61 มีสาเหตุมาจากราคายางธรรมชาติ ซึง่
เป็นสินคา้ทดแทนที่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เน่ืองจากปริมาณยางธรรมชาติที่ลดลงตามฤดูกาล และราคาน า้มนัที่ปรบัเพ่ิมขึน้ โดยใน
ส่วนของความตอ้งการของผลิตภณัฑที์่เพ่ิมมากขึน้ส่วนหน่ีงเกิดจากนโยบายการลงทุนภาครฐัในประเทศจีนเพ่ือกระตุน้การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการขายรถยนตที์่เพ่ิมสูงขึน้ 

สถานการณร์าคา MEG ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 47 จากไตรมาส 1/2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 32 จากไตรมาสก่อน
หนา้ เน่ืองจากความตอ้งการ Polyester ในจีนปรบัตวัสูงขึน้ ประกอบกบัความตอ้งการในการใชผ้ลิตภณัฑป์ลายน า้ เชน่ 
PET ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือปรบัตวัสูงขึน้ตามฤดูกาล  

 

ตาราง 12 : ปริมาณขายและอตัราการใชก้ าลงัการผลิตของผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์อ่เน่ือง   

(หน่วย: '000 ตนั) ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

โอเลฟินส ์           
   ปริมาณการขาย* 156 157 149 -5% -5% 
   การใชก้ าลงัการผลิต 81% 100% 95% 13% -5% 
โพลิเอทิลีน           
   ปริมาณการขาย 344 460 401 16% -13% 
   การใชก้ าลงัการผลิต 89% 113% 116% 27% 3% 
MEG            
   ปริมาณการขาย 106 110 88 -17% -19% 
   การใชก้ าลงัการผลิต 96% 103% 67% -29% -36% 
หมายเหต:ุ  *ปริมาณขายผลิตภณัฑโ์อเลฟินสเ์ป็นปริมาณขายสทุธใิหก้บัลกูคา้ภายนอก 
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ตารางท่ี 13 : รายงานแสดงวตัถดิุบน ้าเขา้ในการผลิตผลิตภณัฑโ์อเลฟินส ์   

  
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

Gas 88% 92% 88% 1% -3% 
Naphtha 12% 8% 12% -1% 3% 

Total Intake (Ktons) 882 1,041 981 11% -6% 

 

ในไตรมาส 1/2560 หน่วยโอเลฟินสมี์สดัส่วนการใชว้ตัถุดิบ โดยใชแ้นฟทาเป็นวตัถุดิบน าเขา้ผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 12  
และกา๊ซธรรมชาติ รอ้ยละ 88 ซึง่ในไตรมาสนี้โรงโอเลฟินสท์ัง้ 4 โรงมีอตัราการใชก้ าลงัการผลิตรวมเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 95 
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 ที่รอ้ยละ 81 แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ที่รอ้ยละ 100 ในขณะที่ MEG มีการใช ้
ก าลงัการผลิตที่ลดลง โดยในไตรมาสนีมี้การใชก้ าลงัการผลิตรอ้ยละ 67 เน่ืองจากการปิดซอ่มบ ารุงตามแผนในเดือนมีนาคม 

 

ตารางท่ี 14 : รายงาน Adjusted EBITDA ของผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์อ่เน่ือง   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

Adj. EBITDA  4,956 8,919 10,665 115% 20% 
Adj. EBITDA Margin 20% 28% 35% 15% 7% 

 

ผลประกอบการของกลุ่มผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละกลุ่มผลิตภณัฑต์่อเน่ืองในไตรมาส 1/2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างมี
นัยส าคญั โดยบริษทัฯรายงาน Adjusted EBITDA  ที่ 10,665 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 และไตรมาสก่อน
หนา้ รอ้ยละ 115 และ รอ้ยละ 20 ตามล าดบั ส าหรบั Adjusted EBITDA margin ของกลุ่มธุรกิจในไตรมาสนี้น้ัน อยู่ที่รอ้ย
ละ 35 เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 1/2559 และไตรมาส 4/2559 ซึง่อยู่ที่รอ้ยละ 20 และ 28 สาเหตุหลกัมาจากราคาผลิตภณัฑ ์
ที่ปรบัตวัสูงขึน้โดยเฉพาะราคาผลิตภณัฑ ์ MEG และ Butadiene  

ส าหรบัราคาผลิตภณัฑเ์อทิลีนในไตรมาส 1/2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,090 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 จากไตรมาส 1/2559 
เชน่เดียวกนักบัราคาเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ที่ปรบัตวัสูงขึน้มา เฉลี่ยอยู่ที่ 1,240 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 
12 จากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ นอกจากนี้ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ เชน่ MEG ก็ปรบัตวัสูงขึน้ถึงรอ้ยละ 
400 มาเฉลี่ยอยู่ที่ 370 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ในไตรมาสนี้ จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให ้ Adjusted EBITDA  เพ่ิมขึน้มาอยู่ที่

10,665 ลา้นบาท หรือสูงขึน้รอ้ยละ 115 จากไตรมาส 1/2559 

 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2559 ราคาผลิตภณัฑเ์อทิลีนในไตรมาสนีย้งัคงสูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา คิดเป็นรอ้ยละ 11 
ในขณะราคาเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนปรบัตวัขึน้ รอ้ยละ 5 ส าหรบัส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์ MEG กบัเอทิลีนน้ัน มีการ
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 103 จากไตรมาสก่อนหนา้เชน่กนั นอกจากนีร้าคาผลิตภณัฑ ์ Butadiene ซึง่เป็นผลิตภณัฑพ์ลอยได ้
ก็ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองมาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,545 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั สูงขึน้รอ้ยละ 61 จากไตรมาส 4/2559  ทัง้นี ้
เน่ืองจากราคาผลิตภณัฑส์่วนใหญ่ทัง้ผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ปรบัตวัดีขึน้อย่างมาก จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มี
อตัราการท าก าไรที่ดีขึน้ โดย Adjusted EBITDA ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20 จากไตรมาสก่อนหนา้ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

     

หน่วย : ล้านบาท 

    ไตรมำส 
1/2559 

ไตรมำส 
4/2559 

ไตรมำส 
1/2560 

YoY 
% + /(-) 

QoQ 
% + /(-) 

  รำยไดจ้ำกกำรขำย 80,764  109,740  107,149  33% -2% 

  ตน้ทนุวตัถดุิบ (59,635) (81,322) (77,504) 30% -5% 

  Product to Feed Margin 21,129  28,418  29,645  40% 4% 

1 คา่ใชจ้า่ยผนัแปรอ่ืน (5,898) (6,271) (6,265) 6% 0% 

2 คา่ใชจ้า่ยการผลิตคงท่ี (4,178) (4,261) (3,762) -10% -12% 

3 Stock Gain/(Loss) และ NRV (274) 2,407  508  285% -79% 

4 ก าไร/(ขาดทนุ) Commodity Hedging 43  (1,248) 11  -74% 101% 

5 รายไดอ่ื้น 978  1,194  1,124  15% -6% 

6 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร (2,285) (3,279) (2,645) 16% -19% 

7 รายการพิเศษ 0  (656) 0  N/A 100% 

  EBITDA 9,515  16,304  18,616  96% 14% 

  คา่เส่ือมราคาและรายการตดับญัช ี (4,141) (4,566) (5,032) 22% 10% 

  EBIT 5,374  11,738  13,584  153% 16% 

8 คา่ใชจ้า่ยดา้นการเงินสทุธิ (822) (862) (804) -2% -7% 

9 ก าไร/(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน 632  (165) 1,529  142% 1027% 

10 สว่นแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ 178  218  538  202% 147% 

11 ภาษีเงินได ้ (623) (1,000) (1,597) 156% 60% 

12 ก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินได ้ 4,739  9,929  13,250  180% 33% 

  ส่วนของก ำไรทีเ่ป็นของ           

13 ผูถื้อหุน้ของบริษทั 4,707  9,744  13,182  180% 35% 

14 สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 32  185  68  113% -63% 

15 Adjusted EBITDA* 9,789  14,553  18,108  85% 24% 
หมายเหต:ุ   * Adjusted EBITDA คือ EBITDA ท่ีไม่รวมผลกระทบจากมูลคา่สตอ๊กน ้ามนั (Stock Gain/Loss และ NRV) และรายการ
พิเศษ 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

   
 

 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 400,392 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 7,226 ลา้นบาท มาจากสินทรพัยห์มุนเวียนเพ่ิมขึน้ 6,753 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5 และสินทรพัย ์
ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ 473 ลา้นบาท  

1) สินทรพัยห์มุนเวียนเพ่ิมขึน้ 6,753 ลา้นบาท รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัสรุปไดด้งันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรวมเงินลงทุนช ัว่คราวเพ่ิมขึน้ 9,903 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 22 สาเหตุหลกั
มาจากการที่บริษทัฯ มีเงินสดไดร้บัจากการด าเนินงาน  14,508 ลา้นบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินสดเพ่ือซือ้
สินทรพัยแ์ละโครงการลงทุนต่างๆ 3 ,107 ลา้นบาท รวมทัง้มีเงินสดจ่ายเพ่ือช าระการกูยื้มสุทธิและดอกเบีย้รวม
จ านวน 1,104 ลา้นบาท  

 ลูกหนีก้ารคา้ลดลง 6,743 ลา้นบาท ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 16 สาเหตุมาจากลูกหนี้การคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเลียมส าเร็จรูปลดลง 3,427 ลา้นบาท เน่ืองจากวตัถุดิบน ้าเขา้กลั่นที่ลดลงประมาณ 0.4 ลา้นบารเ์รล ตาม
แผนการผลิต ส่งผลใหป้ริมาณการขายลดลงตาม นอกจากนี้ลูกหนี้การคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสก็์ลดลง 
1,732 ลา้นบาทเชน่กนัเน่ืองมาจากการหยุดซอ่มบ ารุงของหน่วยการผลิตย่อยบางหน่วย  

 สินคา้คงเหลือเพ่ิมขึน้ 3,619 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 สาเหตุมาจากสินคา้คงเหลือของกลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเลียมส าเร็จรูปเพ่ิมขึน้ 1,006 ลา้นบาท กลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสเ์พ่ิมขึน้ 1,860 ลา้นบาท และกลุ่ม
ผลิตภณัฑโ์พลีเมอรเ์พ่ิมขึน้ 870 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการบริหารสินคา้คงเหลือตามแผนการผลิต 

2) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ 473 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ไม่ถึงรอ้ยละ 1 มีสาเหตุส าคญัสรุปไดด้งันี ้

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณล์ดลง 2,064 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการตดัค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวดจ านวน 4,443 
ลา้นบาท  และการปรบัมูลค่าสินทรพัยใ์นต่างประเทศลดลง 536 ลา้นบาท จากค่าเงินที่แขง็ค่าขึน้ แต่อย่างไรก็
ตาม บริษทัฯมีการซือ้และก่อสรา้งทรพัยสิ์นเพ่ิมในระหว่างปีประมาณ 3,000 ลา้นบาท จากโครงการต่างๆ ที่

ด าเนินการอยู่ เชน่ mLLDPE และ Vencorex Thailand เป็นตน้  
 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึน้ 2,537 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6 สาเหตุหลกัมาจากการซือ้ Catalyst ของโรง 

อะโรเมติกส ์ประมาณ 1,770 ลา้นบาท และการเปลี่ยน Catalyst ของโรง TOCGC เพ่ิมขึน้ประมาณ 250 ลา้น
บาท ประกอบกบัในไตรมาส 1/2560 มีการรบัรูผ้ลก าไรตามสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้เพ่ิมขึน้
ประมาณ 400 ลา้นบาท 
 
 
 

เงินสดรายการเทียบเทา่และเงิน
ลงทนุระยะสัน้ 

 
สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 
 

ท่ีดินอาคารอุปกรณ ์
  

 
 
 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

หนี้สินอ่ืน 
 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
 
 
 
 
สว่นของผูถ้ือหุน้ 

31 ธนัวาคม 2559 
393 พนัลา้นบาท 

 

31 มีนาคม 2560 
400 พนัลา้นบาท 

หน่วย: พนัลา้นบาท 
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หน้ีสิน  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯ มีหนี้สินรวมทัง้สิน้ 138,910 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 5,587 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4 

 เจา้หนี้การคา้ลดลง 2,024 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7 สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนี้การคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเลียมส าเร็จรูปลดลง 1,090 ลา้นบาท เพ่ือบริหารสินคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม ส่งผลใหป้ริมาณการ
ซือ้วตัถุดิบลดลงจากชว่งสิน้ปีประมาณ 0.5 ลา้นบารเ์รล ส าหรบัเจา้หนีก้ารคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสล์ดลง 
120 ลา้นบาทเชน่กนั จากการลดปริมาณการสัง่ซือ้วตัถุดิบตามแผนการปิดซอ่มบ ารุงหน่วยการผลิตย่อยบางหน่วย
ของโรงอะโรมติกส ์

 หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 2,080 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 14 เน่ืองมาจากเจา้หนี้ Commodity Hedging 
ลดลงประมาณ 1,533 ลา้นบาท ดอกเบีย้คา้งจ่ายลดลง 457 ลา้นบาท โบนัสคา้งจ่ายลดลง 810 ลา้นบาท 
เจา้หนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิมและเจา้หนี้ภาษีสรรพสามิตลดลง 656 ลา้นบาท ในขณะที่ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย
เพ่ิมขึน้ 1,529 ลา้นบาท จากผลประกอบการที่ดีขึน้ในไตรมาส 1/2560 

 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ลดลง 1,363 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1 จากการจา่ยช าระคืนเงินกูยื้มไปในระหว่างงวด
ของบริษทัฯ ประมาณ 2,072 ลา้นบาท และของบริษทัย่อยอีกประมาณ 2,455 ลา้นบาท นอกจากนี ้ มูลค่าเงินกู ้
ยืมและหุน้กูส้กุลเงินดอลล่ารส์หรฐัของ บริษทัฯ ลดลงประมาณ 1,381 ลา้นบาท จากการแขง็ค่าของค่าเงินบาท 
1.38 บาทต่อเหรียญสหรฐั เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2559 (อา้งอิงอตัราขายถวัเฉลี่ย BOT สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่ 
34.61 บาทต่อเหรียญสหรฐั และสิน้ปี 2559 อยู่ที่ 36.00 บาทต่อเหรียญสหรฐั) อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีเงินสดรบั
จากการท า AR Factoring ประมาณ 2,258 ลา้นบาท เพ่ือบริหารสภาพคล่องระยะสัน้ และบริษทัย่อยมีการกูยื้ม
เงินระยะสัน้และระยะยาวเพ่ิมประมาณ 2,647 ลา้นบาท  โดยเป็นของบริษทั PTTME และ Vencorex  
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 261 ,482 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 12,813 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5 

 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 12,813  ลา้นบาท ประกอบดว้ยก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 13,182 
ลา้นบาท และการเปลี่ยนแปลงในองคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหุน้ลดลง 414 ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการแปลงค่า
งบการเงินบริษทัต่างประเทศ ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด 
(Hedge Accounting) และส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที่ผ่านงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ทัง้นีส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non - Controlling Interest - NCI) ปรบัเพ่ิมขึน้ 45 ลา้น
บาท จากก าไรระหว่างงวดจ านวน 68 ลา้นบาท และผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจ านวน 23 ลา้นบาท  
 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 14,508 ลา้น
บาท ในขณะที่กระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสุทธิจ านวน 15,723  ลา้นบาท โดยมีการน าเงินสดไปลงทุนในเงิน
ลงทุนช ัว่คราวเพ่ิมขึน้ 12,252 ลา้นบาท เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ รวมถึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน จ านวน
3,107 ลา้นบาท เชน่ โครงการ mLLDPE  โครงการ Vencorex Thailand และ ค่าใชจ้า่ย turnaround เป็นตน้ และมี
เงินสดจา่ยเพ่ือลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 561 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามมีเงินสดเพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้รบั 203 ลา้นบาท  
นอกจากนี ้ บริษทัฯมีกระแสเงินสดจา่ยจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,104 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากจา่ยช าระคืนเงินกูยื้ม
ระยะสัน้และระยะยาวรวม 4,527 ลา้นบาท และการจา่ยช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่สถาบนัการเงินและสญัญาเชา่ซือ้รวม 1,481 ลา้น
บาท ในขณะที่มีเงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสัน้และระยะยาวรวม 4,905 ลา้นบาท โดยเป็นของบริษทัฯเองจากการท า AR 
Factoring ,PTTME และ Vencorex เป็นส าคญั ดงัน้ัน ณ วนัที่  31 มีนาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 28,775 ลา้นบาท เม่ือรวมเงินลงทุนช ัว่คราว 26,440 ลา้นบาท และเงินลงทุนระยะยาวใน private fund 
และที่บริหารโดยบริษทั จ านวน 5,462 ลา้นบาทแลว้ ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนรวม 
60,677 ลา้นบาท 

 



 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำส 1 ปี 2560                         11 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคญั  

 

สดัส่วนทำงกำรเงิน 
ไตรมำส 

1/2559 

ไตรมำส 

4/2559 

ไตรมำส 

1/2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.84 2.39 2.58 

อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 11.47% 13.93% 15.38% 

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 5.13% 7.40% 9.16% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ (%) 6.95% 8.45% 10.63% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 8.42% 10.72% 13.79% 

อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.45 0.39 0.36 

อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.21 0.20 0.15 

อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.12 1.06 0.69 

 

หมายเหตุ :     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรพัยห์มุนเวียน หาร หนี้สินหมุนเวียน 

อตัราสว่น EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการขาย =    EBITDA หาร รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรสทุธติอ่รายไดจ้ากการขาย = ก าไรสทุธ ิ  หาร รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรพัย ์ = ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได ้ หาร สินทรพัยร์วมเฉล่ีย  

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ = ก าไรสทุธ ิ (ของผูถื้อหุน้ใหญ)่ หาร สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (เฉล่ีย) 

อตัราสว่นหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้   = หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ หาร รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 

อตัราสว่นหนี้สินสทุธติอ่สว่นของผูถื้อหุน้ = หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงิน ลงทนุ
ช ัว่คราว หาร รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 

อตัราสว่นหนี้สินสทุธติอ่ EBITDA = หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุ
ช ัว่คราว หาร EBITDA 
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แนวโน้มตลำดและธุรกิจในปี 2560 
 

แนวโนม้ราคาน า้มนัในชว่งที่เหลือของปีคาดว่าราคาน า้มนัดิบค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 50-55 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล 
โดยคาดการณผ์ลจากการประชมุของกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกในวนัที่ 25 พฤษภาคม ที่มีความเป็นไปไดที้่จะต่อเวลา
มาตรการการก าหนดระดบัก าลงัการผลิตร่วมกนั ซึง่จากการด าเนินนโยบายดงักล่าวในชว่งที่ผ่านมาก็ไดร้บัการตอบรบัที่ดีจาก
สมาชกิในกลุ่ม โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาราเบียซึง่ส่งผลใหต้ลาดน า้มนัเขา้สู่จดุสมดุลมากขึน้ในชว่งครึ่งปีแรกของปี 2560 
อย่างไรก็ดีตลาดยงัคงจบัตาตวัเลขการผลิตของประเทศสหรฐัอเมริกาซึง่มีการปรบัเพ่ิมอย่างต่อเน่ืองในชว่งที่ผ่านมา 

ส าหรบัแนวโนม้สถานการณต์ลาดปิโตรเลียม  บริษทัฯ คาดว่าส่วนต่างราคาน า้มนัดีเซลกบัน า้มนัดิบดไูบค่อนขา้ง
ทรงตวัอยู๋ที่ระดบั 11.6 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล เชน่เดียวกบัส่วนต่างราคาน า้มนัแกส๊โซลีนกบัน า้มนัดิบดไูบที่คาดว่าจะปรบั
เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจากชว่งตน้ปีมาอยู่ที่ 14.6 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากความตอ้งการในการใชผ้ลิตภณัฑที์่เพ่ิมขึน้โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในภูมิภาคเอเชยี ในส่วนของส่วนต่างราคาน า้มนัเตากบัน า้มนัดิบดไูบคาดว่าจะทรงตวัอยู่ที่ -3.5 เหรียญสหรฐัฯ/
บารเ์รล ซึง่ไดร้บัผลดีจากปริมาณการน าเขา้จากภูมิภาคอื่นที่ลดลงจากราคาค่าขนส่งที่ปรบัเพ่ิมขึน้ จากระดบัส่วนต่างของ
ผลิตภณัฑด์งักล่าว บริษทัฯ คาดว่าบริษทัฯ จะสามารถรกัษาค่าการกลัน่ไดที้่ประมาณ 6.3 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ทัง้นี ้
ในส่วนของปริมาณการผลิตและการขาย บริษทัฯ คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องโรงกลัน่ไดเ้ต็มที่ในปี 2560 ที่อตัรารอ้ยละ 
102 ปรบัเพ่ิมขึน้จากปี 2559 ที่มีการหยุดผลิตตามแผน  

ธรุกิจอะโรเมติกส ์ บริษทัฯคาดว่าส่วนต่างผลิตภณัฑพ์าราไซลีนกบัคอนเดนเสทเฉลี่ยจะยงัคงอยู่ในระดบัที่ดีในระดบั
ประมาณ 399 เหรียญสหรฐั/ตนั โดยมีปัจจยับวกจากความตอ้งการของผลิตภณัฑป์ลายทาง อาทิ Polyester ที่ยงัคงทรง
ตวั แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากก าลงัการผลิตใหม่ ๆ ที่คาดวา่จะสามารถด าเนินการผลิตไดใ้นชว่งหลงัของปีจากผูผ้ลิตใน
ประเทศอินเดีย ส าหรบัส่วนต่างราคาเบนซนีกบัคอนเดนเสทคาดว่าจะอยู่ในระดบั 344 เหรียญสหรฐั/ตนั โดยปรบัตวัลดลง
จากความตอ้งการ ในการใชเ้พ่ือเป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑป์ลายทางในส่วนของ SM ที่ลดลง จากภาวะสินคา้คงคลงัที่อยู่ใน
ระดบัสูงในปลายไตรมาส 1 เพ่ือรองรบัแผนการหยุดผลิตของโรงงาน SM ในภูมิภาค ทัง้นี ้ ราคาผลิตภณัฑข์องธรุกิจอะโรเม
ติกสอ์าจไดร้บัแรงหนุนจากราคาน ้ามนัทีคาดว่าจะปรบัเพ่ิมขึน้จากการบรรลุขอ้ตกลงครัง้ใหม่ของกลุ่ม OPEC กบั Non-
OPEC ในการขยายระยะเวลาการตรึงก าลงัการผลิตที่จะมีการประชมุในชว่งปลายเดือนพฤษภาคม ส่งผลใหบ้ริษทัฯ คาดว่าจะมี 
Market P2F ทัง้ปีเฉลี่ยอยู่ที่  246 เหรียญสหรฐั/ตนั ในส่วนของปริมาณการผลิต บริษทัฯ มีแผนที่จะท าการหยุดผลิตตาม
แผนของโรงอะโรเมติกส ์ 2 ประมาณ 45 วนัในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ซึง่เม่ือรวมกบัการชะลอการผลิตของหน่วย
ผลิตย่อยในไตรมาส 1 คาดว่าจะท าใหก้ าลงัการผลิตเฉลี่ยทัง้ปีอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 79  

แนวโนม้สถานการณธ์รุกิจโอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ือง  บริษทัฯ คาดว่าราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติก HDPE จะอยู่ที่

ประมาณ 1,171 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั โดยแมว้่าจะมีความกงัวลถึงแรงกดดนัจากก าลงัการผลิตใหม่จากอเมริกาเหนือ แต่เม่ือ
พิจารณาแลว้คาดว่าก าลงัการผลิตดงักล่าวอาจมีการเลื่อนการผลิตเชงิพาณิชยอ์อกไปบางส่วน ส่งผลใหก้ าลงัการผลิตที่เขา้
มาในตลาดในปีนี้นอ้ยกว่าทีคาดการณเ์อาไว ้ ประกอบกบัการปรบัการคาดการณก์ารเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึน้จะชว่ยให ้
ความตอ้งการผลิตภณัฑเ์ติบโตไดต้่อเน่ือง นอกจากนี ้ยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ้ย่าง Butadiene ที่คาดว่า
ราคาเฉลี่ยที่เหลือของปีจะยงัอยู่ในระดบัที่สูงกว่า 1,200 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั และผลิตภณัฑ ์ MEG ที่คาดว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 
780 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั เน่ืองจากยงัไดร้บัแรงหนุนจากความตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์ Polyester และการชะลอตวัของการ
ผลิต MEG ในประเทศจีน ในส่วนของการด าเนินงานของบริษทัฯ คาดว่าการใชก้ าลงัการผลิตโดยรวมจะปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปี 
2559 โดยคาดว่าจะสามารถใชก้ าลงัการผลิตของโรงโอเลฟินสอ์ยู่ที่รอ้ยละ 95 ถึงแมว้่าบริษทัฯ มีแผนที่จะท าการหยุด
ซอ่มแซมโรงโอเลฟินส ์ 2/1 ก็ตาม ในส่วนของโรงโพลิเอทิลีนคาดว่าจะสามารถใชก้ าลงัการผลิตที่ประมาณรอ้ยละ 114 โรง 
MEG คาดว่าก าลงัการผลิตเฉลี่ยทัง้ปีจะอยู่ที่รอ้ยละ 96 และ โรง Butadiene คาดว่าก าลงัการผลิตเฉลี่ยทัง้ปีจะอยู่ที่รอ้ยละ 
88 
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