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บทสรุปผูบ้ริหำร 
 

ผลประกอบการในปี 2560 ของ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้

อย่างมีนัยส าคญั โดยมีรายไดจ้ากการขาย 436,745 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 24 จากปีก่อนหนา้ มี Adjusted 

EBITDA เท่ากบั 60,622 ลา้นบาทและมีก าไรสุทธิ 39,298 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 8.79 บาท/หุน้ หรือปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปี 

2559 รอ้ยละ 35 และรอ้ยละ 53 ตามล าดบั โดยมีปัจจยัสนับสนุนหลกัจากปริมาณการขายที่เพ่ิมมากขึน้จากประสิทธิภาพ

การผลิตที่ดีขึน้ ระดบัราคาผลิตภณัฑที์่เพ่ิมขึน้ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนที่เพ่ิมขึน้จากการเขา้ซือ้สินทรพัยก์ลุ่มธรุกิจปิโตร

เคมีในปีที่ผ่านมาและผลประโยชนจ์ากโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพทัว่ทัง้องคก์ร (MAX) ส าหรบัในส่วนของผลประกอบการ

ไตรมาส 4/2560 น้ัน ก าไรจากการด าเนินการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ จากปริมาณการผลิตที่ปรบัเพ่ิมขึน้และราคาผลิตภณัฑที์่

เพ่ิมขึน้ตามระดบัราคาน า้มนั โดยเฉพาะจากธรุกิจโอเลฟินสแ์ละกลุ่มผลิตภณัฑต์่อเน่ือง แต่เน่ืองจากมีการบนัทึกผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมีก าไรสุทธิในไตรมาสนีร้วม 9,559 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 2.02 บาท/หุน้ 

 

ตารางที่ 1 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ          

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
4/2559 

(ปรบัปรุง)* 

ไตรมาส 
3/2560 

(ปรบัปรุง)* 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

 

2559 
(ปรบัปรุง)* 2560 YoY 

% +/(-) 

รายไดจ้ากการขาย 109,968 104,583 118,743 8% 14% 
 

352,185 436,745 24% 

EBITDA 17,154 15,994 16,593 -3% 4% 
 

49,738 63,480 28% 

EBITDA Margin (%) 16% 15% 14% -2% -1% 
 

14% 15% 1% 

ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ 611 875 1,704 179% 95% 
 

2,592 5,574 115% 

ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ
เฉพาะส่วนของบริษทัฯ*** 211 875 1,704 708% 95% 

  
456 3,360 637% 

ก าไรสุทธ ิ 9,744 9,955 9,559 -2% -4% 
 

25,602 39,298 53% 

ก าไรสุทธ ิบาท/หุน้ 2.18 2.23 2.02 -8% -10% 
 

5.74 8.79 53% 

Adjusted EBITDA** 14,750 15,032 14,105 -4% -6% 
 

44,845 60,622 35% 

Adjusted EBITDA Margin (%) 13% 14% 12% -1% -2% 
 

13% 14% 1% 
หมายเหตุ:  
* งบปรบัปรงุเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559  
** Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน ้ามนั  
*** แสดงเฉพาะส่วนทีเ่ป็นของบริษทัฯ และรบัรูจ้ริงภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ 

        

ไตรมาส 4/2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายรวม 118,743 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 รอ้ยละ 
8 และเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2560 รายไดจ้ากการขายปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14 จากปริมาณการขายที่เพ่ิมสูงขึน้ตาม
อตัราการใชก้ าลงัการผลิตที่ดีขึน้ และตามระดบัราคาที่สูงขึน้ตามราคาน ้ามนัดิบ โดยในธุรกิจการกลั่น ส่วนต่างของราคา
ผลิตภณัฑน์ ้ามนัอากาศยานและน ้ามนัดีเซลปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 รอ้ยละ 8 จากอุปสงคน์ ้ามนัเพ่ือท าความ
รอ้นที่สูงขึน้จากสภาพอากาศตามฤดูกาล ซึง่ในปีนีมี้ความหนาวเย็นมากกว่าปกติและยาวนาน แต่อ่อนตวัลงเล็กนอ้ยจากไตร
มาสก่อนหนา้ เน่ืองจากในไตรมาสก่อนหนา้ส่วนต่างราคาปรบัเพ่ิมขึน้อย่างมากเน่ืองจากไดร้บัแรงหนุนจากผลกระทบของพายุ
เฮอริเคนทฮ์ารวี์่ในพืน้ที่ประเทศสหรฐัอเมริกา ส่งผลให ้ Market GRM ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 6.76 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล 
เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 ที่ 6.55 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รลและลดลงจากไตรมาส 3/2560 ที่ 8.08 เหรียญสหรฐัฯ/
บารเ์รล ส าหรบัธุรกิจอะโรเมติกส ์ ส่วนต่างราคาเบนซนีปรบัตวัสูงขึน้จากไตรมาส 4/2559 แต่อ่อนตวัลงจากไตรมาสก่อน
หน้าเล็กนอ้ย เน่ืองจากราคาวตัถุดิบคอนเดนเสทที่ปรบัตวัขึน้ตามราคาน ้ามันดิบ และไดร้บัปัจจยับวกจากความตอ้ง
ผลิตภณัฑป์ลายน า้อย่างผลิตภณัฑส์ไตรีนโมโนเมอรที์่ปรบัตวัดีขึน้ ส าหรบัส่วนต่างราคาพาราไซลีนเฉลี่ยปรบัตวัลดลง จากไตร
มาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560 เน่ืองจากโรงอะโรเมติกสส์่วนใหญ่กลบัมาเดินเครื่องตามปกติหลงัจากที่เขา้สู่ชว่งการปิด
ปรบัปรุงตามแผนในไตรมาสก่อนหนา้ แมว้่าความตอ้งการผลิตภณัฑพ์าราไซลีนโดยเฉพาะอุปสงคจ์ากโรงงานผลิตกรดเทเร
พธาลิกบริสุทธิ ์ (Purified Terephthalic Acid: PTA) จะยงัคงมีแนวโนม้ที่ดี โดยอตัราการใชก้ าลงัการผลิตในไตรมาสนี้

สูงขึน้จากไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560  ท าใหก้ าไรข ัน้ตน้ของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์ หรือ Market P2F ในไตร
มาส 4/2560 อยู่ที่ 194 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ลดลงจากไตรมาส 4/2559 รอ้ยละ 8 แต่เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 3/2560 
รอ้ยละ 5 ในส่วนของธุรกิจโอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ือง ราคาเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 
4/2559 และไตรมาส 3/2560 รอ้ยละ 4 และรอ้ยละ 5 ตามล าดบั ในขณะที่ราคาผลิตภณัฑ ์ MEG ปรบัตวัเพ่ิมสูงขึน้จาก
ไตรมาส 4/2559 รอ้ยละ 30 และไตรมาส 3/2560 รอ้ยละ 8 และจากอตัราการใชก้ าลงัการผลิตที่สูงขึน้จากไตรมาส 
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4/2559 และจากไตรมาส 3/2560 ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของธรุกิจโอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ืองปรบัตวัเพ่ิมขึน้ ท าให ้
ในไตรมาส 4/2560 Adjusted EBITDA margin ของธรุกิจนีอ้ยู่ที่รอ้ยละ 29 เท่ากบัไตรมาส 4/2559 และเพ่ิมขึน้จากไตร
มาส 3/2560 ที่รอ้ยละ 28  

ในไตรมาสนี้ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกนัอยู่ที่ 1,704 ลา้นบาท โดยส่วน
ใหญ่มากจากบริษทั เอ็ชเอ็มซ ี โปลีเมอส ์ จ ากดั (HMC) และบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC)  ที่บริษทัฯ 
ไดเ้ขา้ซือ้หุน้บริษทัในสายธรุกิจปิโตรเคมีรวม 6 บริษทัเม่ือตน้ไตรมาส 3/2560 ทัง้นีต้ามมาตรฐานบญัช ี บริษทัฯ ตอ้งจดัท า
งบปรบัปรุงเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 เพ่ือเป็นเชิงเปรียบเทียบ 
นอกจากนี้ยงัรบัรูก้ าไรจากโครงการ MAX หรือโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานทั่วทัง้องคก์รอีกจ านวน 908 
ลา้นบาท  

จากปัจจยัขา้งตนั ในไตรมาสนี้บริษทัฯ รายงาน Adjusted EBITDA อยู่ที่ 14,105 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ย
ละ 4 จากไตรมาส 4/2559 และรอ้ยละ 6 จากไตรมาสก่อนหนา้ รวมทัง้มีการรบัรูผ้ลก าไรจากมูลค่าสตอ๊กน ้ามนัและ 
NRV จ านวน 2,488 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ บริษทัฯ รายงานผลก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/2560 จ านวน 9,559 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2 และ
รอ้ยละ 4 จากไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560 ตามล าดบั โดยมีการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของบริษัท 
Myriant 2,004 ลา้นบาท ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 292 ลา้นบาท และผลก าไรจากสตอ๊กน ้ามนัและ NRV สุทธิ
จากการป้องกนัความเสี่ยง (Commodity Hedging)  

 

ตารางท่ี 2 : Adjusted EBITDA Margin            

% Adj. EBITDA Margin 
ไตรมาส 
4/2559 

(ปรบัปรุง)* 

ไตรมาส 
3/2560 

(ปรบัปรุง)* 

ไตรมาส 
4/2560 

  

2559 
(ปรบัปรุง)* 2560 

  

 

กลุม่ธรุกิจ :             
  

 

โรงกลัน่ 4  8  2   5  6  
  

 

อะโรเมติกส ์ 13  10  8   11  13  
  

 

โอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑ ์  
ตอ่เน่ือง 

29  28  29   25  29  
  

 

เคมีเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 7  4  7   7  6  
  

 

Performance Materials    
and Chemicals** 

12  8  14   6  9  

 

 
 

เฉล่ียรวม 13  14  12   13  14  
  

 

หมายเหตุ:  
* งบปรบัปรงุเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 
** กลุ่มธรุกิจเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ (HVS) เปล่ียนชือ่เป็นกลุ่มธรุกิจ Performance  Materials and Chemicals (PC) 

 

ทัง้นี้เม่ือพิจารณาผลการด าเนินงานปี 2560 พบว่ามีการปรบัตวัดีขึน้ บริษทัฯ มียอดขาย 436,745 ลา้นบาทและ 
มี Adjusted EBITDA เท่ากบั 60,622 ลา้นบาท คิดเป็นการปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 35 จากปี 2559 
ตามล าดบั จากการใชก้ าลงัการผลิตที่สูงขึน้โดยเฉพาะจากโรงกลั่นและโรงโอเลฟินส ์ โดยโรงกลั่นน ้ามนั (CDU) มีอตัราการ
ใชก้ าลงัการผลิตรอ้ยละ 103 และโรงโอเลฟินสที์่รอ้ยละ 96 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แลว้ที่มีการใชก้ าลงัการผลิตรอ้ย
ละ 83 และรอ้ยละ 90 ตามล าดบั 

นอกจากนีใ้นปี 2560 บริษทัฯยงัรบัรูก้ าไรจากการด าเนินโครงการ MAX จ านวน 2,919 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจาก
การพฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพทั่วทัง้องคก์รที่ไดเ้ริ่มด าเนินการมาในชว่งปลายปี 2559 รวมถึงรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้ที่มากขึน้อยู่ที่ 3,360 ลา้นบาท (เฉพาะส่วนของบริษทัฯ) ซึง่เป็นผลมาจากการที่บริษทัฯได ้
เขา้ซือ้หุน้ใน 6 บริษทัในสายธุรกิจปิโตรเคมี สายโพรพิลีน สายเคมีภณัฑช์วีภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวขอ้ง จากบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไดด้ าเนินการเสร็จสิน้ในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2560 และมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2,301 
ลา้นบาท บริษทัฯมีผลก าไรจากผลการปรบัมูลค่าสตอ๊กน ้ามนั (Stock gain) ทัง้สิน้ 2,858 ลา้นบาท แต่เม่ือพิจารณา
ร่วมกบัผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยง (Commodity Hedging) แลว้น้ันคิดเป็นผลก าไรสุทธิดงักล่าวเท่ากบั 1,383 
ลา้นบาท รวมทัง้มีการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของบริษทั Myriant 2,004 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 
39,298 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 53 จากปีก่อน 

  

ไตรมำส 4/2560 



 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2560                         3 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มผลิตภณัฑ ์

กลุ่มผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและสำธำรณูปกำร 

ตารางท่ี 3 : ราคาผลิตภณัฑแ์ละสว่นตา่ง 
    

    
(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล) 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
3/2560 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

 

2559 2560 
YoY 

% +/(-) 

น ้ามนัดิบดไูบ 48.32 50.49 59.33 23% 18% 
 

41.27 53.18 29% 

    น ้ามนัแกส๊โซลีน-น ้ามนัดไูบ 14.58 16.09 14.41 -1% -10% 
 

14.85 14.87 0% 
    น ้ามนัอากาศยาน-น ้ามนัดไูบ 12.26 13.15 13.28 8% 1% 

 
11.56 12.14 5% 

    น ้ามนัดีเซล-น ้ามนัดไูบ 12.03 13.86 13.04 8% -6% 
 

10.78 12.53 16% 
    น ้ามนัเตา-น ้ามนัดไูบ -1.68 -1.37 -3.08 -84% -124% 

 
-4.97 -2.36 53% 

 

สถานการณต์ลาดน า้มนัดิบในไตรมาส 4/2560 มีการปรบัตวัในทิศทางที่ดีขึน้จากการร่วมมือของผูผ้ลิตน ้ามนัดิบทัง้
ในและนอกกลุ่มโอเปก (OPEC) ที่มีเป้าหมายจะลดปริมาณน ้ามนัคงคลงัของกลุ่มประเทศพฒันา (OECD oil stocks) สู่
ระดบัค่าเฉลี่ยที่ 5 ปี โดยตัง้เป้าหมายจะลงก าลงัการผลิตที่ 1.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนัไปจนสิน้ปี 2561 จากเดิมจะสิน้สุดใน
เดือนมีนาคม 2561 โดยในไตรมาส 4/2560 ปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปกมีปริมาณ 32.45 ลา้นบารเ์รล/วนั ปรบัตวั
ลดลงเล็กนอ้ยจาก 32.73 ลา้นบารเ์รล/วนัในไตรมาส 3/2560 และส าหรบัการผลิตของประเทศนอกกลุ่มโอเปกมีปริมาณ 
58.41 ลา้นบารเ์รล/วนั ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จาก 57.46 ลา้นบารเ์รล/วนัในไตรมาส 3/2560 ซึง่ความร่วมมือยงัอยู่ในระดบัที่ดี 
โดยในส่วนของการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการปรบัลดก าลงัการผลิตของกลุ่มโอเปค และนอกกลุ่มโอเปค (Compliance rate) 
ประจ าเดือนตุลาคมอยู่ในระดบัที่เพ่ิมขึน้คือรอ้ยละ 96 (เฉลี่ยทัง้ปีจนถึงตุลาคมอยู่ที่รอ้ยละ 87) และ 107 (เฉลี่ยทัง้ปีจนถึง
ตุลาคมอยู่ที่รอ้ยละ 81) ตามล าดบั รวมถึงสถานการณค์วามไม่สงบในหลายประเทศยงัไม่คลี่คลาย เชน่ ไนจีเรีย ลิเบีย และ
อิรกั เป็นตน้ ประกอบกบัท่อขนส่งน า้มนัดิบ Keystone เขตทวีปอเมริกาเหนือ ปิดซอ่มบ ารุงฉุกเฉินจากการรั่วไหลของน ้ามนั
ในพืน้ที ่South Dakota รวมทัง้การหยุดใชท้่อส่งน ้ามนั Forties ในทะเลเหนือของบริษทั Ineos จากการตรวจพบรอยรา้ว 
ส่งผลใหอุ้ปทานน ้ามนัดิบโลกไม่สามารถปรบัตวัขึน้ไดม้ากนัก อย่างไรก็ดีตลาดน ้ามนัดิบยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากจ านวนแท่น
ขดุเจาะน ้ามนัดิบและปริมาณการผลิตน ้ามนัดิบของสหรฐัฯ ที่ปรบัเพ่ิมขึน้มาอยู่ที่ 9.78 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ส่งผลใหใ้นไตร
มาสนี้ ราคาน ้ามนัดิบดไูบเฉลี่ยเทียบกบัไตรมาสก่อนสูงขึน้ โดยราคาน ้ามนัดิบแกว่งตวัอยู่ในชว่ง 53.73-64.36 เหรียญ
สหรฐั/บารเ์รล และมีราคาเฉลี่ยในไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 59.33 เหรียญสหรฐั/บารเ์รล 

ส าหรบัราคาน ้ามนัดิบในปี 2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้มาอยู่ที่ 53.18 จากปีก่อนหนา้ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 29 จากความ
ร่วมมือของผูผ้ลิตน า้มนัดิบทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกในการควบคุมก าลงัการผลิต รวมไปถึงก าลงัการผลิตน ้ามนัดิบของสหรฐัฯ 
ที่ชะลอตวัลงในไตรมาสที ่3/2560 จากผลกระทบของพายุเฮอริเคน ประกอบกบัปัญหาความไม่สงบในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 
ดา้นความตอ้งการใชน้ ้ามนัดิบ ส านักงานพลงังานสากล (IEA) ไดป้ระมาณการถึงการเติบโตของความตอ้งการใชน้ ้ามนัของ
โลกในปี 2560 เพ่ิมขึน้ 1.5 ลา้นบารเ์รลต่อวนัจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟ้ืนตวัและความตอ้งการน ้ามนัในภูมิภาค 
โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง   

ในส่วนของส่วนต่างราคาผลิตภณัฑก์บัราคาน ้ามนัดิบน้ันส่วนใหญ่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 แต่ลดลง
จากไตรมาส 3/2560 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมสูงขึน้ของราคาน า้มนัส าเร็จรูปที่ผิดปกติในไตรมาส 3/2560 จากพายุเฮอริ
เคนฮารวี์ยที์่ท าใหโ้รงกลัน่ในสหรฐัฯ ตอ้งหยุดด าเนินการผลิต และอุปทานบางส่วนหายไปจากการปิดซอ่มบ ารุงฉุกเฉินของโรง
กลั่น อาทิ โรงกลั่น Pernis ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ โดยส่วนต่างราคาน ้ามนัแกส๊โซลีนกบัน ้ามนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ 14.41 
เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัลดลง 0.17 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 4/2559 และปรบัตวัลดลง 1.68 เหรียญ
สหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 3/2560 เน่ืองจากสิน้สุดฤดูกาลท่องเที่ยวของสหรฐัฯ รวมถึงสถานการณอ์าการหนาวในหลาย
พืน้ที่ท ั่วโลกท าใหป้ริมาณการใชน้ ้ามนัเพ่ือการเดินทางปรบัตวัลดลง ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัอากาศยานกบัน ้ามนัดิบดไูบ
เฉลี่ยอยู่ที่ 13.28 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.02 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 4/2559 และเพ่ิมขึน้ 
0.13 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 3/2560 ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลกบัน ้ามนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ 13.04 
เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.01 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 4/2559 โดยในไตรมาสนี้ยงัคงมีอุปสงค ์
น า้มนัเพ่ือท าความรอ้นที่สูงขึน้จากสภาพอากาศตามฤดูกาล ซึง่ในปีนีมี้ความหนาวเย็นมากกว่าปกติและยาวนาน โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียเหนือ ยุโรป และสหรฐัฯ อย่างไรก็ดีส่วนต่างราคาของน ้ามนัดีเซลกบัน ้ามนัดิบดไูปเฉลี่ยปรบัลดลง 0.82 
เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 3/2560  เน่ืองจากในไตรมาส 3/2560 ไดร้บัผลกระทบของพายุเฮอริเคนทฮ์ารวี์่ใน
พืน้ที่ประเทศสหรฐัอเมริกา ท าใหส้่วนต่างราคามีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้กว่าปกติ ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดิบดไูบ
เฉลี่ยอยู่ที่ -3.08 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ลดลง 1.40 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล จากไตรมาส 4/2559 จากปริมาณการ
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ส่งออกนา้มนัเตาจากกลุ่มประเทศตะวนัตกและตะวนัออกกลางมายงัเอเชยีเพ่ิมขึน้หลงัจากสิน้สุดฤดูการปิดซอ่มบ ารุงของโรง
กลัน่  รวมทัง้ความตอ้งการใชล้ดลงเน่ืองจากโรงไฟฟ้าหนัไปใช ้ LNG แทนจากผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม และลดลง 1.71 
เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รลเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2560 ซึง่เป็นผลจากพายุเฮอริเคนทฮ์ารวี์่ที่ท าใหช้ว่งเวลาดงักล่าวมีส่วนต่าง
ราคาที่สูงกว่าภาวะปกติ 

ส าหรบัส่วนต่างราคาผลิตภณัฑก์บัราคาน ้ามนัดิบน้ันปรบัตวัดีขึน้จากปีก่อนหนา้ทุกผลิตภณัฑโ์ดยของอุปสงคมี์
แนวโนม้ฟ้ืนตวัตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนม้ดีขึน้ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชยี รวมถึงสภาพอากาศ
หนาวที่เริ่มกลบัสู่สภาวะปกติ ในขณะที่อุปทานไดร้บัผลกระทบจากปัญหาการผลิตของโรงกลั่นในตะวนัออกกลางและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โรงกลัน่ในภูมิภาคยุโรปที่หยุดเดินเครื่องจากปัญหาการผลิต และผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในสหรฐัฯ 
รวมถึงการส่งออกของประเทศจีนที่ชะลอตวัลงจากการควบคุมโควตาการส่งออก จึงส่งผลใหส้่วนต่างราคาน ้ามนัแกส๊โซลีนกบั
น า้มนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ 14.87 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 0.02 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ส่วนต่างราคาน ้ามนั
อากาศยานกบัน ้ามนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ 12.14 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 0.58 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล และ
ส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลกบัน ้ามนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ 12.53 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.75 เหรียญสหรฐัฯ/
บารเ์รล ส าหรบัส่วนต่างราคาน ้ามนัเตากบัน ้ามนัดิบดไูบเฉลี่ยอยู่ที่ -2.36 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล เพ่ิมขึน้ 2.61 เหรียญ
สหรฐัฯ/บารเ์รล จากปีก่อนหนา้  

   

กราฟท่ี 1 : กราฟปริมาณวตัถดุิบน าเขา้ CDUและปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 
 

ในส่วนของผลประกอบการธรุกิจโรงกลัน่ในไตรมาส 4/2560 โรงกลั่นน ้ามนัของบริษทัฯ ยงัสามารถคงการใชก้ าลงั
การผลิตของหน่วย CDU ที่อตัรารอ้ยละ 102 อยู่ในระดบัเดียวกนักบัไตรมาส 4/2559  และไตรมาสก่อนหนา้ที่รอ้ยละ 
103  ดา้นปริมาณการใชว้ตัุดิบรวมอยู่ในระดบัเดียวกนักบัไตรมาส 4/2559 และไตรมาสก่อนหนา้ตามอตัราการใชก้ าลงัการ
ผลิต ในขณะที่อตัราการใชก้ าลงัการผลิตของหน่วย CDU โดยรวมของปี 2560 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 19 มาอยู่ที่

รอ้ยละ 103 เน่ืองจากในปี 2559 โรงกลัน่ของบริษทัฯ ไดท้ าการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนตัง้แต่เดือนพฤษภาคมจนถึงตน้เดือน
กรกฎาคม ท าใหไ้ม่สามารถใชก้ าลงัการผลิตของโรงกลัน่ไดอ้ย่างเต็มที่   

ส าหรบัปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 16.1 ลา้นบารเ์รล ปรบัตวัลดลงจากไตร
มาส 4/2559 รอ้ยละ 10 แต่เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 จากไตรมาสก่อนหนา้ หากเทียบเป็นรายปีปริมาณการขายของปี 2017 
เพ่ิมมากขึน้จากการใชก้ าลงัการผลิตที่สูงขึน้กว่าปีก่อนหนา้รอ้ยละ 20 เน่ืองจากปี 2559 มีการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนงานของ
โรงกลัน่ 
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ตารางท่ี 4 : Gross Refinery Margin                 

(หน่วย: เหรียญสหรฐั/บารเ์รล) 
 ไตรมาส 
4/2559 

(ปรบัปรงุ)* 

ไตรมาส 
3/2560 

(ปรบัปรงุ)* 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

 
2559 

(ปรบัปรุง)*  
2560 

YoY 
% +/(-)    

Market GRM 6.55 8.08 6.76 3% -16%   5.32 6.74 27% 
   

    CDU GRM 7.17 9.05 7.35 3% -19%   5.64 7.36 30% 
   

    CRS GRM 4.10 3.61 4.19 2% 16%   3.94 3.81 -3% 
   

Hedging Gain/(Loss) -2.07 -0.04 -2.84 37% 7195%   -0.61 -0.70 14% 
   

Stock Gain/(Loss) Net NRV 2.23 0.86 3.38 52% 293%   1.19 0.84 -29% 
   

Accounting GRM 6.70 8.90 7.30 9% -18%   5.89 6.88 17% 
   

Adjusted EBITDA (MB) 1,919 3,781 1,151 -40% -70%   6,445 10,577 64% 
   

Adjusted EBITDA (%) 4% 8% 2% -2% -6%   5% 6% 1% 
   

หมายเหตุ:  
* งบปรบัปรงุเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 

  

 ในไตรมาสนี ้ ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมกบัราคาน า้มนัดิบส่วนใหญ่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 
โดยเฉพาะส่วนต่างน า้มนัดีเซลและน า้มนัอากาศยานปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 8 เท่ากนั ในขณะที่ส่วนต่างน า้มนัเตาปรบัตวัลดลง
รอ้ยละ 84 หากเทียบกบัไตรมาส 3/2560 ส่วนต่างน า้มนัอากาศยานเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 ในขณะที่ส่วนต่างน า้มนัดีเซลและส่วน
ต่างน า้มนัเตาลดลงรอ้ยละ 6  และรอ้ยละ 124 ตามล าดบัจากเหตุผลที่กล่าวไปก่อนหนา้ ส่งผลใหค้่าการกลัน่ (Market 
GRM) ในไตรมาสนีป้รบัตวัลดลงมายู่ที่ 6.76 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 จากไตรมาส 4/2559 ที่ 6.55 
เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล แต่ลดลงจากไตรมาส 3/2560 รอ้ยละ 16 ที่ 8.08 หรือคิดเป็น  Adjusted EBITDA (ก าไรก่อน
ดอกเบีย้จา่ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน า้มนั) ของธรุกิจโรงกลัน่อยู่ที่ 1,151 ลา้นบาท
ปรบัตวัลดลง จากไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560 รอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 70 ตามล าดบั และมี Adjusted 
EBITDA Margin อยู่ที่รอ้ยละ 2 ลดลงจากไตรมาสจากไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560 ที่มี Adjusted EBITDA 
Margin รอ้ยละ 4 และรอ้ยละ 8 ตามล าดบั   

 ในไตรมาสนี ้ บริษทัฯ มีการรบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน า้มนั (stock gain) ที่ 3.38 เหรียญสหรฐั/บารเ์รล ซึง่เป็น
ผลมาจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของราคาเฉลี่ยน า้มนัดิบในไตรมาส 4/2560 และบริษทัฯ ยงัรบัรูผ้ลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ ์
เพ่ือประกนัความเสี่ยงสุทธิ 2.84 เหรียญสหรฐั/บารเ์รล ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีก าไรข ัน้ตน้ทางบญัช ี (Accounting GRM) ใน
ส่วนของโรงกลัน่อยู่ที ่ 7.30 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 ที่ 6.70 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล แต่
ลดลงจากไตรมาส 3/2560 ที่ 8.90 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล 

 หากเปรียบเทียบส่วนต่างราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมกบัราคาน า้มนัดิบของปี 2560 กบัปี 2559 ส่วนต่างน า้มนั
ดีเซล น า้มนัอากาศยานและน า้มนัเตาสูงขึน้รอ้ยละ 16 รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 53 ตามล าดบั จึงส่งผลให ้ Market GRM 
ในปีนีอ้ยู่ที่ 6.74 สูงกว่าปีก่อนหนา้ที่ 5.32 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล หรือปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27  โดย Adjusted 
EBITDA ในปีนีอ้ยู่ที่ 10,577 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 64   

  หากเปรียบเทียบเป็นรายปี บริษทัฯ มีการรบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน ้ามนั (stock gain) ที่ 0.84 เหรียญสหรฐั/
บารเ์รล หรือ 1,873 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของราคาเฉลี่ยน ้ามนัดิบในปี 2560 ถึงรอ้ยละ 29 และ
บริษทัฯ ยงัรบัรูผ้ลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธเ์พ่ือประกนัความเสี่ยงสุทธิ 0.70 เหรียญสหรฐั/บารเ์รล ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มี
ก าไรข ัน้ตน้ทางบญัชี (Accounting GRM) ในส่วนของโรงกลั่นอยู่ที่ 6.88 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล เพ่ิมขึน้จากปีก่อน
หนา้ที่ 5.89 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล  
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กลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์  

ตารางท่ี 5 : ราคาและส่วนตา่งระหวา่งราคาผลิตภณัฑก์บัคอนเดนเสท               

(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 
ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
3/2560 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

2559 2560 
YoY 

% +/(-)      

คอนเดนเสท 432 442 528 22% 20%   379 467 23% 
     

พาราไซลีน (TW) 815 824 887 9% 8%   794 854 8% 
     

    พาราไซลีน(TW)-คอนเดนเสท 383 382 359 -6% -6%   415 388 -7% 
     

พาราไซลีน (FECP) 790 802 886 12% 11%   774 847 9% 
     

    พาราไซลีน(FECP)-คอนเดนเสท 358 360 358 0% -1%   395 380 -4% 
     

เบนซนี (Spot Korea) 720 761 839 17% 10%   640 823 29% 
     

    เบนซนี-คอนเดนเสท 288 320 311 8% -3%   262 357 36% 
     

    แนฟทา-คอนเดนเสท 18 26 42 131% 59%   19 29 52% 
     

 

พำรำไซลีน 

ในไตรมาส 4/2560 ส่วนต่างเฉลี่ยของราคาพาราไซลีนของ FECP และพาราไซลีนของไตห้วนั กบัราคาคอนเดน
เสทลดลงทัง้ไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560 โดยเป็นผลของการปรบัขึน้อย่างมากของราคาคอนเดนเสท อย่างไรก็
ตามส่วนต่างราคาในไตรมาสนี้ยังคงไดร้ ับแรงหนุนจากอุปสงคที์่เพ่ิมขึน้จากตลาดกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ ์(Purified 
Terephthalic Acid: PTA) เน่ืองจากมีโรง PTA ขนาดใหญ่เริ่มเดินเครื่องการผลิตใหม่ ท าใหค้วามตอ้งการผลิตภณัฑพ์ารา
ไซลีนเพ่ิมสูงขึน้ นอกจากนี้การการเติบโตของตลาดโพลิเอสเตอร ์ (Polyester) และการออกมาตรการที่ยกเลิกการใช ้
ผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการผลิต Recycle ในประเทศจีนยงัเป็นอีกปัจจยัที่สนับสนุนราคาผลิตภณัฑพ์าราไซลีนในไตรมาสนี ้
แมว้่า โรงอะโรเมติกสส์่วนใหญ่กลบัมาเดินเครื่องตามปกติหลงัจากที่เขา้สู่ชว่งการปิดปรบัปรุงตามแผนในไตรมาสก่อนหนา้ 
ส่งผลใหอุ้ปทานในตลาดปรบัตวัสูงขึน้ ความตอ้งการผลิตภณัฑพ์าราไซลีนที่คงตวัอยู่ในระดบัสูงจึงสามารถรกัษาส่วนต่างราคา    
พาราไซลีน-คอนเดนเสท ใหอ้ยู่ในระดบัดีได ้

ส าหรบัส่วนต่างราคาผลิตภณัฑพ์าราไซลีน (FECP) กบัราคาคอนเดนเสทในปี 2560 น้ันปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 4 
จากปี 2559 มาเฉลี่ยอยู่ที่ 380 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั แมว้่าราคาผลิตภณัฑพ์าราไซลีนจะปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9 จากปี
ก่อนหนา้จากราคาน ้ามนัที่ปรบัเพ่ิมสูงขึน้และความตอ้งการผลิตภณัฑจ์ากตลาดปลายน ้าที่ปรบัตวัดีขึน้จากเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตวัในปีก่อนหนา้โดยเฉพาะในประเทศจีน จึงส่งผลใหผู้ผ้ลิตผลิตภณัฑต์อ้งการผลิตภณัฑพ์าราไซลีนเพ่ือเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตมากขึน้ แต่เน่ืองจากราคาวตัถุดิบคอนเดนเสทที่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัถึงรอ้ยละ 23 ตามการปรบัตวัขึน้ของ
ราคาน า้มนัดิบ ส่งผลใหส้่วนต่างราคาพาราไซลีน-คอนเดนเสท ลดลง 

 

เบนซีน 

ส าหรบัผลิตภณัฑเ์บนซนีน้ัน ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑเ์บนซนีกบัราคาคอนเดนเสทในไตรมาสนีเ้ฉลี่ยอยู่ที่ 311 
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัตวัดีขึน้จากไตรมาส 4/2559 ที่ 288 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั หรือรอ้ยละ 8 แต่อ่อนตวัลงจากไตรมาส
ก่อนหนา้ที่ 320 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั หรือรอ้ยละ 3 เน่ืองจากราคาวตัถุดิบคอนเดนเสทที่ปรบัตวัขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ ทัง้นี้

ในชว่งไตรมาส 4/2560 โรงอะโรเมติกสที์่หยุดซอ่มบ ารุงตามแผนในไตรมาสก่อนหนา้ไดก้ลบัมาเดินเครื่องเต็มก าลงัอีกครัง้ ซึง่
ส่งผลต่ออุปทานที่ไหลกลบัเขา้สู่ตลาดมากขึน้ อย่างไรก็ตามอุปทานที่เพ่ิมขึน้ไม่สามารถกดดนัราคาผลิตภณัฑเ์บนซนีไดม้าก
นัก เน่ืองจากสถานการณเ์ศรษฐกิจที่ปรบัตวัดีขึน้โดยเฉพาะในประเทศจีน ท าใหต้ลาดผลิตภณัฑป์ลายน า้ อาทิเชน่ สไตรีน
โมโนเมอร ์ ฟีนอล ไซโคลเฮกเซน มีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑเ์บนซนีเพ่ือเป็นวตัถุดิบในการผลิตมากขึน้เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการในชว่งสิน้ปี  

ในปี 2560ส่วนต่างผลิตภณัฑร์าคาเบนซนีกบัราคาคอนเดนเสทเฉลี่ยปรบัตวัสูงขึน้ถึงรอ้ยละ 36 จากปี 2559 มา
อยู่ที่ 357 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั เน่ืองจากในปี 2560 ที่ผ่านมาราคาผลิตภณัฑเ์บนซนีปรบัตวัดีขึน้อย่างมีนัยส าคญัถึงรอ้ยละ 
29 จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่สูงขึน้ตามการปรบัตวัของเศรษฐกิจที่ดีขึน้ รวมถึงปริมาณสินคา้คงคลงัในประเทศจีนที่

ลดลง จึงส่งผลใหร้าคาผลิตภณัฑเ์บนซนีในปีนีสู้งกว่าปีก่อนหนา้ นอกจากนีต้ลาดผลิตภณัฑป์ลายน า้ยงัคงเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองจากอุปสงคที์่มากขึน้จึงท าใหผู้ผ้ลิตผลิตภณัฑป์ลายน า้สามารถรองรบัราคาวตัถุดิบที่สูงขึน้ได ้ จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่

สนับสนุนราคาและส่วนต่างของผลิตภณัฑเ์บนซนีในปี 2560 

 
 



 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2560                         7 
 

 
กราฟท่ี 2 : กราฟปริมาณวตัถดุิบน าเขา้และปริมาณการขายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์ (BTX) 
 

 
 

 
 
ในส่วนของผลประกอบการธรุกิจอะโรเมติกสใ์นไตรมาส 4/2560 อตัราการใชก้ าลงัการผลิตสารอะโรเมติกส ์ (BTX 

Utilization) อยู่ที่รอ้ยละ 93 ปรบัตวัสูงขึน้จากไตรมาส 4/2559 และไตรมาสก่อนหนา้ ที่รอ้ยละ 82  เน่ืองจากในไตร
มาสนีโ้รงอะโรเมติกสส์ามารถเดินเครื่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดีขึน้หลงัจากที่มีการเปลี่ยนสารเร่งปฏิกิริยาของโรงอะโรเมติกส ์
หน่วยที่ 2   

 
ส าหรบัปริมาณการขายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสใ์นไตรมาส 4/2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 รอ้ยละ 

9 และเพ่ิมขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ถึงรอ้ยละ 32 สาเหตุจากในไตรมาสนี้โรงอะโรเมติกสส์ามารถเดินเครื่องไดเ้ต็มก าลงัการ
ผลิตดว้ยประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึน้ นอกจากนี้ยงัไดร้บัวตัถุดิบเต็มที่ท ัง้คอนเดนเสทและรีฟอรเ์มทจากโรงกลั่นส่งผลให ้
ปริมาณผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสป์รบัตวัสูงขึน้ตามล าดบั อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการขายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์
ในปีนี้น้ัน ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 8 ตามอตัราการใชก้ าลงัการผลิตสารอะโรเมติกส ์ (BTX Utilization) ที่ลดลงซึง่สืบ
เน่ืองมาจากมีการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนในปีนีเ้ป็นหลกั 

 
ตารางท่ี 6 : Market P2F ของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์                 

(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 
ไตรมาส 
4/2559 

(ปรบัปรุง)* 

ไตรมาส 
3/2560 
(ปรบัปรุง)* 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

 
2559 

(ปรบัปรุง)*  
2560 YoY 

% +/(-)    

Market P2F 211 185 194 -8% 5%   185 226 22% 
   

    NRV 0.0 0.0 0.0 0% 0%   0.0 0.0 0% 
   

    Hedging Gain/(Loss) 1.2 1.5 3.3 171% 116%   0.1 1.3 1196% 
   

    Stock Gain/(Loss)  55.2 28.4 31.2 -44% 10%   33.3 14.2 -57% 
   

         Accounting P2F 267 215 228 -15% 6%   218 241 11% 
   

Adjusted EBITDA (MB) 2,207 1,340 1,658 -25% 24%   6,746 8,204 22% 
   

Adjusted EBITDA (%) 13% 10% 8% -5% -2%   11% 13% 2% 
   

หมายเหตุ:  
* งบปรบัปรงุเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 

 

  ก าไรข ัน้ตน้ของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสใ์นไตรมาส 4/2560 หรือ Market P2F ต่อตนัผลิตภณัฑ ์ BTX ปรบัตวั
ลดลงจากไตรมาส 4/2559 รอ้ยละ 8 มาอยู่ที่ 194 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ซึง่เป็นผลจากส่วนต่างพาราไซลีน-คอนเดนเสท
ปรบัตวัลดลง แมว้่าในไตรมาสนีโ้รงอะโรเมติกสมี์อตัราการใชก้ าลงัการผลิตสารอะโรเมติกส ์ (BTX Utilization) ดีขึน้มาอยู่ที่

รอ้ยละ 93 ส่งผลให ้ Adjusted EBITDA ในไตรมาสนีล้ดลงจากไตรมาส 4/2559 มาอยู่ที่ 1,658 ลา้นบาท จาก 2,207 
ลา้นบาท และรายงาน Adjusted EBITDA Margin อยู่ที่รอ้ยละ 8 ในไตรมาสนี ้ และเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2560 แมว้่า
ส่วนต่างของราคาผลิตภณัฑก์บัคอนเดนเสทจะปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย แต่ Market P2F ต่อตนัผลิตภณัฑ ์ BTX ปรบัตวั
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5 เน่ืองจากไตรมาส 3/2560 มีการปิดซอ่มบ ารุงตามแผน ส่งผลให ้Adjusted EBITDA ในไตรมาสนีป้รบัตวั
เพ่ิมขึน้เชน่กนัจากไตรมาส 3/2560 ถึงรอ้ยละ 24 

*Other feedstock หมายถึง Reformate Pygas และ Heavy Naphtha  
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อย่างไรก็ดีในไตรมาส 4/2560 บริษทัฯ รบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน ้ามนั (stock gain)  31.2 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั 
ซึง่เป็นผลมาจากราคาคอนเดนเสทที่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตามราคาน ้ามนัดิบ และรบัรูก้ าไรจาก Hedging gain 
มูลค่า 3.3 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ส่งผลใหก้ าไรข ัน้ตน้ทางบญัชขีองผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์ หรือ Accounting P2F ในไตร
มาสนีเ้ฉลี่ยอยู่ที่ 228 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั  

ส าหรบัผลประกอบการปี 2560 อตัราการใชก้ าลงัการผลิตสารอะโรเมติกส ์ (BTX Utilization) ในปีนี้อยู่ที่รอ้ยละ 
80 ลดลงเล็กนอ้ยจากปีก่อนหนา้ที่รอ้ยละ 82 สาเหตุมาจากในปี 2560 โรงอะโรเมติกสห์น่วยที่ 2 มีการหยุดซอ่มแซมตาม
แผนระหว่างวนัที่ 4 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม 2560 เพ่ือเปลี่ยน Catalyst และ Adsorbent ส่งผลใหส้ามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรบัวตัถุดิบในการผลิตและมีปริมาณการผลิตพาราไซลีนเพ่ิมมากขึน้ และเม่ือเปรียบเทียบก าไรข ัน้ตน้ของ
ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์ หรือ Market P2F ต่อตนัผลิตภณัฑ ์ BTX ในปี 2560 กบัปีก่อนหนา้ โรงอะโรเมติกสมี์ก าไรข ัน้ตน้
เพ่ิมขึน้จาก 185 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั เป็น 226 เหรียญสหรฐัฯ/ตนัในปีนี้ เน่ืองมาจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑที์่ปรบัตวั
เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัโดยเฉพาะส่วนต่างราคาผลิตภณัฑเ์บนซนี และผลิตภณัฑพ์ลอยไดแ้นฟทา รอ้ยละ 36 และรอ้ยละ 
52 ตามล าดบันอกจากนีใ้นปี 2560 บริษทัฯรบัรูผ้ลก าไรจากสตอ๊กน า้มนั (stock gain)  14.2 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั และรบัรู ้
ก าไรจาก Hedging gain มูลค่า 1.3 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ส่งผลใหก้ าไรข ัน้ตน้ทางบญัชขีองผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์ หรือ 
Accounting P2F อยู่ที่ 241 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปี 2559 ที่  218 เหรียญสหรฐั/ตนั 

 

กลุ่มผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละกลุ่มผลิตภณัฑต์อ่เน่ือง 

ตารางท่ี 7 : ราคาและส่วนตา่งราคาผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์อ่เน่ือง 
 

    
(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
3/2560 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

 

2559 2560 
YoY 

% +/(-) 

แนฟทา (MOPJ) 450 468 570 27% 22% 
 

398 496 24% 

เอทิลีน (SEA) 978 1,090 1,195 22% 10% 
 

1,037 1,091 5% 

โพรพิลีน (SEA) 722 791 828 15% 5% 
 

704 824 17% 

HDPE 1,134 1,138 1,226 8% 8% 
 

1,132 1,168 3% 

    HDPE-แนฟทา 684 670 656 -4% -2% 
 

734 672 -8% 

LLDPE 1,191 1,145 1,194 0% 4% 
 

1,170 1,178 1% 

    LLDPE-แนฟทา 741 677 624 -16% -8% 
 

772 682 -12% 

LDPE 1,233 1,239 1,273 3% 3% 
 

1,182 1,277 8% 

    LDPE-แนฟทา 783 771 703 -10% -9% 
 

784 781 0% 

PP 1,085 1,149 1,196 10% 4% 
 

1,046 1,155 10% 

    PP-แนฟทา 635 681 626 -1% -8% 
 

648 659 2% 

MEG (ACP) 818 980 1,060 30% 8% 
 

783 1,015 30% 

    MEG-0.65 เอทิลีน 182 271 283 55% 4% 
 

109 305 180% 
 

 สถานการณต์ลาดเอทิลีนในไตรมาส 4/2560 ราคาปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อน
หนา้ โดยราคาเอทิลีนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,195 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 22 จากไตรมาส 4/2559 และรอ้ยละ 
10 จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัส าคญัจากภาวะอุปทานตึงตวั เน่ืองจากผูผ้ลิตหลายรายเริ่มลดก าลงัการผลิตตาม
แผนการซอ่มบ ารุง อย่างไรก็ตามความตอ้งการผลิตภณัฑเ์อทิลีนยงัคงแขง็แรงโดยเฉพาะในประเทศจีน จากการเริ่มการ
เดินเครื่องของโรงงานผลิตภณัฑต์่อเน่ืองโรงใหม่ รวมถึงการสัง่ของล่วงหนา้ก่อนวนัหยุดชว่งตรุษจีน รวมถึงราคาผลิตภณัฑ ์
ปลายน า้ อาทิ สไตรีนโมโนเมอร ์ โมโนเอทิลีนไกลคอล โพลีเอทีลีนซ ์ ที่ปรบัตวัสูงขึน้ ส่งผลใหร้าคาเอทิลีนปรบัตวัเพ่ิมขึน้ใน
ไตรมาสนี ้

 ส าหรบัสถานการณใ์นปี 2560 ราคาเอทิลีนปรบัตวัดีขึน้รอ้ยละ 5 จากปี 2559 มาอยู่ที่ 1,091 เหรียญสหรฐัฯ/
ตนั โดยไดร้บัแรงหนุนจากราคาน า้มนัดิบที่ปรบัขึน้ในชว่งปลายปีและปริมาณความตอ้งการที่เพ่ิมสูงขึน้จากผลิตภณัฑป์ลาย
น า้ ประกอบกบัอุปทานในตลาดไม่ไดเ้พ่ิมขึน้ตามที่ตลาดไดเ้คยคาดการณ ์ โดยก าลงัการผลิตใหม่จากเขตทวีปอเมริกาเหนือมี
การเลื่อนแผนการเริ่มการผลิตจากที่คาดการณเ์อาไว ้ และนโยบายควบคุมมลพิษในประเทศจีนส่งผลใหก้ าลงัการผลิตบางส่วน
ไดร้บัผลกระทบโดยเฉพาะหน่วยผลิตที่ใชถ้่านหินเป็นวตัถุดิบ ท าใหใ้นปีนีก้ าลงัการผลิตโดยรวมไม่ไดป้รบัเพ่ิมขึน้มากตามที่
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ตลาดคาดการณก์่อนหนา้นี ้ประกอบกบัก าลงัการผลิตบางส่วนในทวีปอเมริกาเหนือไดร้บัผลกระทบจากพายุเฮริเคน ท าใหต้อ้ง
หยุดการผลิตช ัว่คราวในชว่งปลายปี 

 ในส่วนของตลาดโพลีเอทิลีน ในไตรมาส 4/2560  ราคา HDPE เฉลี่ยอยู่ที่ 1,226 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัตวั
สูงขึน้รอ้ยละ 8 จากไตรมาส 4/2559 และ ไตรมาส 3/2560  โดยปัจจยัหลกัมาจากอุปทานที่ลดลง ภายหลงัจากการ
ประกาศมาตรการลดก าลงัการผลิตลง ของผูผ้ลิตหลายรายในประเทศจีน ซึง่เป็นผลจากนโยบายควบคุมมลพิษ รวมถึง
นโยบายการยกเลิกการผลิตที่ใชจ้ากวสัดุเชน่วตัถุดิบรีไซเคิล   

ส าหรบัสถานการณใ์นปี 2560 ราคาโพลีเอทิลีนปรบัตวัดีขึน้รอ้ยละ 4 จากปี 2559 มาอยู่ที่ 1,207 เหรียญ
สหรฐัฯ/ตนั โดยในส่วนของอุปสงคไ์ดฟ้ื้นตวัจากสถานการณเ์ศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม้การปรบัตวัดีขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ภาวะเศรษฐกิจของจีนที่คลายความกงัวลจากปัญหาการชะลอตวัในหลายภาคธรุกิจ ส่งผลใหค้วามเชือ่มั่นในการบริโภคปรบัตวั
ดีขึน้ ประกอบกบัในฝ่ังอุปทานไม่ไดมี้ก าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้อย่างที่ตลาดคาดการณส์่งผลใหร้าคาผลิตภณัฑป์รบัตวัดีขึน้ 
โดยเฉพาะในชว่งปลายปี ซึง่ไดร้บัแรงหนุนจากราคาน า้มนัดิบที่เพ่ิมสูงขึน้ 

สถานการณร์าคา MEG ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 30 จากไตรมาส 4/2559 และรอ้ยละ 8 จากไตรมาส 3/2560 
โดยมีแรงสนับสนุนจากความตอ้งการ Polyester ในประเทศจีนที่อยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความกงัวลเรื่องอุปทาน
ตึงตวัจากการซอ่มบ ารุงตามแผนในภูมิภาคตะวนัออกกลาง รวมถึงปริมาณสินคา้คงคลงัที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองในประเทศจีน 

ส าหรบัสถานการณใ์นปี 2560 ราคา MEG ปรบัตวัดีขึน้รอ้ยละ 30 จากปี 2559 โดยไดร้บัปัจจยัหนุนจากความ
ตอ้งการผลิตภณัฑป์ลายทาง Polyester ที่ฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง และความตอ้งการ PET Bottle ที่ดี ประกอบกบัในชว่งครึ่ง
หลงัของปีสินคา้คงคลงัที่ประเทศจีนมีแนวโนม้ปรบัตวัลงลง จึงส่งผลใหร้าคาปรบัตวัเพ่ิมสูงขึน้ 

 

กราฟท่ี 3 : กราฟปริมาณวตัถดิุบน าเขา้ผลิตผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละปริมาณการขายโอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ือง 

 

 

1,524 1,662 
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ตารางท่ี 8 : รายงานแสดงวตัถดิุบน ้าเขา้ในการผลิตผลิตภณัฑโ์อเลฟินส ์       

  

 
ไตรมาส 
4/2559 

 

ไตรมาส 
3/2560 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

 2559 2560 YoY 
% +/(-) 

Gas 92% 81% 89% -3% 8%   89% 88% -1% 
Naphtha 8% 19% 11% 3% -8%   11% 12% 1% 
Total Intake (Ktons) 1,041 1,026 1,098 5% 7%   3,805 4,004 5% 

 

ในไตรมาส 4/2560 ธุรกิจโอเลฟินสมี์การใชว้ตัถุดิบ กา๊ซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบน าเขา้ผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 89 
และแนฟทา รอ้ยละ 11  ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 3/2560 ภายหลงัโรงงาน OLE 2/2 กลบัมาด าเนินการผลิตตามปกติ
หลงัจากหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนเม่ือไตรมาสที่แลว้ ท าใหส้ดัส่วนการใชว้ตัถุดิบกา๊ซปรบัตวัสูงขึน้ และรบัแนฟทาเขา้มาเป็น
วตัถุดิบนอ้ยลง ทัง้นี้ ในไตรมาส 4/2560 โรงโอเลฟินสท์ัง้ 4 โรง มีอตัราการใชก้ าลงัการผลิตรวมเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 103 
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 3/2560 ที่รอ้ยละ 96 และ ไตรมาส 4/2559 ที่รอ้ยละ 100 ส่งผลใหป้ริมาณการขายของ
กลุ่มโอเลฟินสเ์พ่ิมสูงขึน้ โดยปริมาณการขายผลิตภณัฑโ์อเลฟินสใ์หแ้ก่ลูกคา้ภายนอกในไตรมาส 4/2560 น้ัน มีปริมาณ
การขายอยู่ที่ 0.15 ลา้นตนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 17 จากไตรมาส 3/2560 แต่ลดลงรอ้ยละ 3 จากไตรมาสที่ 4/2559 
เน่ืองจากในไตรมาสนี้ มีการน าผลิตภณัฑโ์อเลฟินสม์าใชเ้พ่ือการผลิตภายในบริษทัฯ เพ่ิมขึน้จากชว่งเวลาเดียวกนัเม่ือปีที่

แลว้ ตามการผลิตผลิตภณัฑป์ลายน า้ที่มากขึน้ โดยผลิตภณัฑโ์พลีเอทิลีน มีการใชก้ าลงัการผลิตรอ้ยละ 115 เพ่ิมขึน้จาก
ไตรมาส 4/2559 ที่รอ้ยละ 113 และไตรมาส 3/2560 ที่รอ้ยละ 113 โดยมีปัจจยัหลกัจากโรง HDPE และ LLDPE ที่มี
การใชก้ าลงัการผลิตเพ่ิมสูงขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้รวมถึงการผลิต MEG ที่มีการใชก้ าลงัการผลิตคิดเป็นรอ้ยละ 110 อยู่
ในระดบัเดียวกนัเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2560 และ ไตรมาส 4/2559 

 ส าหรบัสถานการณโ์ดยรวมในปี 2560 การใชก้ าลงัการผลิตของธรุกิจโอเลฟินสแ์ละธรุกิจโพลีเมอรมี์การปรบัตวัที่ดี
ขึน้ โดยธรุกิจโอเลฟินสส์ามารถใชก้ าลงัการผลิตถึงรอ้ยละ 96 ในขณะที่ธรุกิจธรุกิจโพลีเมอรส์ามารถใชก้ าลงัการผลิตถึงรอ้ย
ละ113 นอกจากนีธ้รุกิจโอเลฟินสมี์การใชว้ตัถุดิบ กา๊ซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบน าเขา้ผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 88 และแนฟทา รอ้ยละ 
12 ใกลเ้คียงกบัปี 2559 เน่ืองจากเม่ือไตรมาสที่ 2/2560 โรงโอเลฟินสที์่ 2/1 มีการหยุดซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผนงาน 
ในขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2559 โรงโอเลฟินสที์่ 3 ที่การหยุดซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผนงาน 

 

ตารางท่ี 9 : รายงาน Adjusted EBITDA ของผลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์อ่เน่ือง       
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
4/2559 
(ปรบัปรุง)* 

ไตรมาส 
3/2560 
(ปรบัปรุง)* 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

2559 
(ปรบัปรุง)* 

2560 
YoY 

% +/(-)   

Adj. EBITDA  9,237 8,682 9,255 0% 7%   28,591 36,697 42% 
  

Adj. EBITDA Margin 29% 28% 29% 0% 1%   25% 29% 4% 
   

หมายเหตุ:  
* งบปรบัปรงุเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 

 

ส าหรบัราคาผลิตภณัฑเ์อทิลีนในไตรมาส 4/2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,195 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 
22 จากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ ในขณะเดียวกนัราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ปรบัตวัเพ่ิมสูงขึน้ รอ้ยละ 4 
เฉลี่ยที่ 1,231 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั และ ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์ MEG ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 55 จากไตรมาส 4/2559 
ซึง่เป็นผลจากราคา MEG ที่ปรบัสูงขึน้จาก 818 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั เป็น 1,060 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30 
ซึง่จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให ้ Adjusted EBITDA  อยู่ที่ 9,255 ลา้นบาท ทรงตวัจากไตรมาส 4/2559 และมี Adjusted 
EBITDA Margin อยู่ที่รอ้ยละ 29 และเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2560 ราคาผลิตภณัฑเ์อทิลีนในไตรมาสนี้เพ่ิมสูงขึน้จากไตร
มาสที่ผ่านมา รอ้ยละ 10 และราคาเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนปรบัตวัสูงขึน้ รอ้ยละ 5 ส าหรบัส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์ MEG 
มีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย ที่รอ้ยละ 4 จากไตรมาสก่อนหนา้ มาอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 283 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ส่งผลให ้
Adjusted EBITDA เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7 จากไตรมาสก่อนหนา้  

ในปี 2560 ราคาผลิตภณัฑเ์อทิลีนเฉลี่ยปรบัตวัเพ่ิมขึน้มา อยู่ที่ 1,091เหรียญสหรฐั/ตนัหรือเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 5 
จากปี 2559 เชน่เดียวกบัราคาเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน เฉลี่ยอยู่ที่ 1,207 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัขึน้เล็กนอ้ยที่ รอ้ยละ 4 
จากปี 2559 รวมถึงราคา MEG ที่ 1,015 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เชน่กนัที่ รอ้ยละ  30 ส่งผลให ้ Adjusted 
EBITDA ปี 2560 ปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 42 จาก ปี 2559 และ Adjusted EBITDA Margin เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 4  
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ภำพรวมผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 4/2560 และปี 2560 

ตารางท่ี 10 : รายงานแสดง Adjusted EBITDA ตามกลุม่ธรุกิจ          

Adj. EBITDA (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
4/2559 

(ปรบัปรงุ)* 

ไตรมาส 
3/2560 

(ปรบัปรงุ)* 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

2559 
(ปรบัปรงุ)* 

2560 
YoY 

% +/(-) 

กลุม่ธรุกิจ :                   

โรงกลัน่ 1,919  3,781  1,151  -40% -70%   6,445  10,577  64% 

อะโรเมติกส ์ 2,207  1,340  1,658  -25% 24%   6,746  8,204  22% 
โอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑ ์
ตอ่เน่ือง 

9,237  8,682  9,255  0% 7% 
  

28,591  36,697  28% 

เคมีเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 262  172  326  24% 90%   1,217  1,001  -18% 
Performance Materials  
and Chemicals** 

1,060  812  1,515  43% 87% 
  

1,643  3,356  104% 

ธรุกิจบริการและอ่ืนๆ 65  246  200  205% -19%   203  787  288% 

Adj. EBITDA (ลำ้นบำท) 14,750  15,032  14,105  -4% -6%   44,845  60,622  35% 
หมายเหตุ:  
* งบปรบัปรงุเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 
** กลุ่มธรุกิจเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ (HVS) เปล่ียนชือ่เป็นกลุ่มธรุกิจ Performance  Materials and Chemicals 

(PC) 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 

หน่วย : ลำ้นบำท 
ไตรมำส 
4/2559 

(ปรบัปรุง)* 

ไตรมำส 
3/2560 

(ปรบัปรุง)* 

ไตรมำส 
4/2560 

YoY 
% + 
/(-) 

QoQ 
% + 
/(-)   

2559  
(ปรบัปรุง)* 

2560 
YoY 
% + 
/(-) 

  รำยไดจ้ำกกำรขำย 109,968  104,583  118,743  8% 14%   352,185  436,745  24% 

  ตน้ทนุวตัถดุิบ (81,330) (77,495) (88,675) 9% 14%   (260,157) (325,553) 25% 

  Product to Feed Margin 28,638  27,088  30,068  5% 11%   92,028  111,192  21% 

1 คา่ใชจ้า่ยผนัแปรอ่ืน (6,272) (6,323) (6,579) 5% 4%   (24,318) (25,123) 3% 

2 คา่ใชจ้า่ยการผลิตคงท่ี (4,037) (3,952) (5,096) 26% 29%   (15,944) (16,186) 2% 

3 Stock Gain/(Loss) และ NRV 2,404  962  2,488  4% 158%   4,893  2,858  -42% 

4 
ก าไร/(ขาดทนุ) Commodity   
Hedging 

(1,248) 5  (1,506) 21% N/A 
  

(1,203) (1,475) -23% 

5 รายไดอ่ื้น 1,137  1,236  1,151  1% -7%   5,505  4,594  -17% 

6 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร (3,468) (3,022) (3,933) 13% 30%   (11,223) (12,380) 10% 

  EBITDA 17,154  15,994  16,593  -3% 4%   49,738  63,480  28% 

7 คา่เส่ือมราคาและรายการตดับญัช ี (4,781) (5,048) (4,842) 1% -4%   (17,901) (20,085) 12% 

8 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (656) 0  (2,296) 250% N/A   (656) (2,296) 250% 

  EBIT 11,717  10,946  9,455  -19% -14%   31,181  41,099  32% 

9 คา่ใชจ้า่ยดา้นการเงินสทุธิ (875) (749) (679) -22% -9%   (3,442) (2,991) -13% 

10 ก าไร/(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน (140) 239  292  109% 22%   933  2,301  147% 

11 สว่นแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ 611  875  1,704  179% 95%   2,592  5,574  115% 

  
สว่นแบ่งก าไร/(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ   
เฉพาะสว่นของบริษทัฯ*** 

211  875  1,704  708% 95% 
  

456  3,360  637% 

12 ภาษีเงินได ้ (996) (1,233) (1,020) 2% -17%   (3,090) (3,863) 25% 

13 ก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินได ้ 10,317  10,078  9,752  -5% -3%   28,174  42,120  49% 

  ส่วนของก ำไรทีเ่ป็นของ                   

14 ผูถื้อหุน้ของบริษทั 9,744  9,955  9,559  -2% -4%   25,602  39,298  53% 

15 สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 573  123  193  -66% 57%   2,572  2,822  10% 

16 Adjusted EBITDA** 14,750  15,032  14,105  -4% -6%   44,845  60,622  35% 

หมายเหต:ุ    
* งบปรบัปรงุเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 
** Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสตอ๊กน ้ามนั (Stock Gain/Loss และ NRV)  
*** แสดงเฉพาะส่วนทีเ่ป็นของบริษทัฯ และรบัรูจ้ริงภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ 
 
 

รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 4 ปี 2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 จากชว่งเดียวกนัของปีที่ แลว้ โดยเป็นผลมา
จากปริมาณการขายที่ปรบัเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสจ์ากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้
ภายหลงัการซอ่มบ ารุงในชว่งกลางปีและจากผลของราคาน า้มนัดิบที่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ส่งผลใหร้าคาผลิตภณัฑโ์ดยรวมปรบั
เพ่ิมขึน้ ส าหรบัรายไดจ้ากการขายในปี 2560 ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 24 จากปี 2559 โดยเป็นผลปริมาณการขายที่เพ่ิม
สูงขึน้จากการใชอ้ตัราก าลงัการผลิตที่ดีขึน้ของธรุกิจโรงกลัน่น า้มนัเน่ืองจากในปีนีไ้ม่มีการหยุดซอ่มบ ารุงตามแผนส่ง
เชน่เดียวกนักบัธรุกิจโอเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ือง ที่มีการใชอ้ตัราก าลงัการผลิตที่ดีขึน้ ประกอบกบัราคาผลิตภณัฑมี์
การปรบัเพ่ิมขึน้ตามราคาน า้มนัดิบที่ปรบัเพ่ิมขึน้ 

ค่าใชจ้า่ยผนัแปรอื่นในไตรมาส 4 ปี 2560 และปี 2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 3 เม่ือเทียบกบั
ชว่งเดียวกนัของปีที่แลว้ตามล าดบั ตามปริมาณการขายที่ปรบัตวัเพ่ิมสูงขึน้ ในขณะที่ค่าใชจ้า่ยการผลิตคงที่ในไตรมาส 4 / 
2560 และปี 2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 26 และรอ้ยละ 2 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แลว้ตามล าดบั  โดยในไตร
มาสนีมี้ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมขึน้เป็นผลจากการปรบัสมมุติฐานการประมาณการผลประโยชนข์องพนักงาน ค่าใชจ้า่ยทางดา้น
บุคลากรที่เพ่ิมขึน้ในชว่งปลายปี ส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร ในไตรมาส 4 / 2560 และปี 2560 ปรบัตวั
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13 และรอ้ยละ 10 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แลว้ตามล าดบั โดยเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่เพ่ิม
สูงขึน้จากทัง้ผลิตภณัฑโ์พลิเมอรแ์ละผลิตภณัฑฟี์นอล ซึง่มีการเริ่มผลิตเชงิพาณิชยข์องโรงงานฟีนอล แห่งที่ 2 ในชว่งครึ่ง
หลงัของปี 2559  
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 ส าหรบัค่าเสื่อมราคาและรายการตดับญัชใีนไตรมาส 4 / 2560 และปี 2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 และรอ้ย
ละ 12 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แลว้ตามล าดบั โดยใน ปี2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นผลจากการรบัรูค้่าเสื่อมราคา
เพ่ิมเติมจากโรงงานฟีนอล แห่งที่ 2 และมีการทบทวนอายุการใชง้านของอุปกรณใ์หเ้ร็วกว่าก าหนด ซึง่เป็นผลจากการซอ่ม
บ ารุงโรงงานอะโรเมิตกสแ์ห่งที่ 2 และโรงงานเอทิลีนซอ์อกไซคใ์นปี 2560  นอกจากนีบ้ริษทัฯยงัมีการรบัรูผ้ลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นธรุกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือสิ่งแวดลอ้มในส่วนของบริษทั Myriant อนัเป็นผลเน่ืองจากการปรบัรูปแบบ
ของธรุกิจ  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนเฉพาะส่วนของบริษทัฯ ปรบัเพ่ิมขึน้ในไตรมาส 4 / 2560 และปี 2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้
รอ้ยละ 708 และรอ้ยละ 637 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แลว้ตามล าดบั โดยหลกัเป็นผลจากการเขา้ซือ้หุน้ใน 6 
บริษทัภายใตโ้ครงการการซือ้ขายหุน้ การรบัโอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาระหว่างผูถื้อหุน้และสญัญาเงินกู ้ และการรบัโอน
ผลการศึกษาโครงการ (Asset Injection) ในวนัที่ 3 กรกฏาคม 2560 และจากผลประกอบการที่ปรบัตวัดีขึน้ของบริษทั
ร่วม โดยในไตรมาสที่ 4 / 2560 บริษทั เอ็ชเอ็มซ ี โปลีเมอส ์ จ ากดั (HMC) สามารถเดินเครื่องไดเ้ต็มก าลงัการผลิต เม่ือ
เทียบกบัในไตรมาสก่อนหนา้ที่มีการหยุดซอ่มบ ารุง ในขณะที่ราคาผลิตภณัฑอ์ะคริโลไนไตรล ์ (AN) และผลิตภณัฑเ์มทิลเม
ตะคริเลต (MMA) ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) มีการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง  

ส าหรบัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในไตรมาส 4 / 2560 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 66 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของ
ปีที่แลว้ โดยเป็นผลจากในไตรมาส 4 / 2559  งบการเงินเสมือนว่าบริษทัฯรบัรูก้ าไรจากเงินลงทุนของทัง้ 6 บริษทั ท าใหต้อ้ง
หกัก าไรส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนปรบัโครงสรา้งออก และปี 2560 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่
แลว้ เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัดงักล่าวมีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

 
 

 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 434,964 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 21,451 ลา้นบาท มาจากสินทรพัยห์มุนเวียนเพ่ิมขึน้ 11,569 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่
หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ 9,882 ลา้นบาท 

1) สินทรพัยห์มุนเวียนเพ่ิมขึน้ 11,569 ลา้นบาท รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัสรุปไดด้งันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรวมเงินลงทุนช ัว่คราวเพ่ิมขึน้ 8,160 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17 โดยมีเงิน
สดรบัจากการด าเนินงาน 61,955 ลา้นบาท ในขณะที่มีการจา่ยเงินสดเพ่ือซือ้สินทรพัยแ์ละโครงการลงทุนต่างๆ 
38,929 ลา้นบาท และการจา่ยเงินปันผล 16,501 ลา้นบาท อีกทัง้น าไปลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 5,164 
ลา้นบาท อน่ึงระหว่างปีมีการคืนเงินกูแ้ละการออกหุน้กูใ้หม่สุทธิแลว้เป็นการกู ้ 6,990 ลา้นบาท  

 ลูกหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 3,945 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 10 สาเหตุมาจากลูกหนีก้ารคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเลียมส าเร็จรูปเพ่ิมขึน้ 998 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการขายคืนน า้มนัส ารองแก่บริษทั ปตท. ลูกหนีก้ารคา้
ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสเ์พ่ิมขึน้ 1,086 ลา้นบาท ตามปริมาณขายผลิตภณัฑใ์นเดือนธนัวาคม 2560 ที่เพ่ิมขึน้
ประมาณ 32,000 ตนั จากสิน้ปีก่อน โดยเฉพาะผลิตภณัฑพ์าราไซลีนและ LPG ลูกหนีก้ารคา้กลุม่ผลิตภณัฑฟี์
นอลเพ่ิมขึน้ 1,068 ลา้นบาท ตามราคาขายเฉลี่ยทุกผลิตภณัฑที์่ปรบัตวัสูงขึน้ โดยเฉพาะผลิตภณัฑฟี์นอลและ
ผลิตภณัฑ ์ BPA ที่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 28 และรอ้ยละ 18 ตามล าดบั 

 สินคา้คงเหลือลดลง 603 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2 มาจากสินคา้คงเหลือของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม
ลดลง 1,583 ลา้นบาท เน่ืองจากปริมาณการขายในเดือนธนัวาคม 2560 ที่เพ่ิมขึน้จากสิน้ปีก่อน และกลุ่ม
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส าเร็จรูปลดลง 305 ลา้นบาท ตามปริมาณการซือ้วตัถุดิบที่ลดลงจากสิน้ปีก่อน และกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์อทิลีนออกไซดล์ดลง 161 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากชว่งปลายปี 2559 มีการผลิตเก็บเป็นสินคา้
คงเหลือเพ่ือเตรียมรองรบัการขายในชว่งปิดซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผนในเดือนมีนาคมและเมษายน 2560 อย่างไรก็
ตาม กลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสเ์พ่ิมขึน้ 1,404 ลา้นบาท ตามปริมาณการผลิตในเดือนธนัวาคม 2560 และ
ราคาวตัถุดิบที่สูงขึน้จากสิน้ปีก่อนหนา้ 

 สินทรพัยห์มุนเวียนอื่นเพ่ิมขึน้ 67 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1 สาเหตุหลกัจากลูกหนีก้องทุนน า้มนัเชือ้เพลิงเพ่ิมขึน้ 
738 ลา้นบาท จากอตัราเงินชดเชยที่เพ่ิมขึน้  อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดร้บัช าระเงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษทัทิพ
ยะประกนัภยั เรื่อง Radiant Coil  จ านวน 805 ลา้นบาท 
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ลงทนุระยะสัน้ 
 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 
 
 

ท่ีดินอาคารอุปกรณ ์
  

 
 
 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สินอ่ืน 
 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
 
 
 
 
สว่นของผูถ้ือหุน้ 

31 ธนัวาคม 2559 
(ปรบัปรงุ) 

414 พนัลา้นบาท 
 

31 ธนัวาคม 2560 
435 พนัลา้นบาท 

หน่วย: พนัลา้นบาท 
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2) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ 9,882 ลา้นบาท มีสาเหตุส าคญัสรุปไดด้งันี ้

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณล์ดลง 4,303 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2 เน่ืองมาจากการตดัค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี
ประมาณ 17,444 ลา้นบาท  การปรบัมูลค่าสินทรพัยใ์นต่างประเทศลง 218 ลา้นบาท จากค่าเงินบาทที่แขง็ค่า
ขึน้ การตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์ 1,215 ลา้นบาท และการดอ้ยค่าของสินทรพัยป์ระมาณ 1,673 ลา้นบาท โดยหลกั
มาจากการดอ้ยค่าโรงงานผลิต Succinic Acid ของบริษทั Myriant ในขณะที่มีการซือ้และก่อสรา้งทรพัยสิ์นเพ่ิม
ในระหว่างปีประมาณ 16,247 ลา้นบาท จากโครงการต่างๆที่ด าเนินการแลว้เสร็จในปี 2560 หรือที่ก าลงั
ด าเนินการอยู่ เชน่ LLDPE 2, โครงการ Olefins Reconfiguration โครงการเมทิลเอสเทอรแ์ห่งที่ 2 และ
โครงการ Propylene Oxide และ Polyols เป็นตน้ รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารุงโรงงานตามแผนในส่วนที่

สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ด ้  
 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึน้ 14,185 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 24 สาเหตุมาจากการรบัรูผ้ลก าไรและเงินปันผล

ตามสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้เพ่ิมขึน้ประมาณ 2,268 ลา้นบาท และมีการลงทุนในตราสาร
หนีแ้ละตราสารทุนที่เป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย รวมถึงการการลงทุนใน private fund เพ่ิมขึน้ 4,386 ลา้นและมีการ
ซือ้ Catalyst ของโรง EOEG เพ่ือใชใ้นการซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผนในเดือนมีนาคม 2560 และโรงอะโรเมติกส ์
หน่วยที่ 2 เพ่ือใชใ้นการซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผนในเดือนมิถุนายน 2560 นอกจากนี ้ PTTGC มีเงินใหกู้ยื้มระยะ
ยาวแก่บริษทั PTTAC จ านวน 6,665 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม มีการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั 
Myriant จ านวน 471 ลา้นบาท  
 

หน้ีสิน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทัง้สิน้ 154,700 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 8,200 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6 

 เจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 2,711 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10 สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนีก้ารคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโร
เมติกสเ์พ่ิมขึน้ 2,836 ลา้นบาท ตามราคาและปริมาณการซือ้คอนเดนเสทที่เพ่ิมสูงขึน้มากจากสิน้ปี 2559 และ
เจา้หนีก้ารคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑโ์อเลฟินสเ์พ่ิมขึน้ 1,394 ลา้นบาท เน่ืองจากมีเจา้หนีก้ารคา้ที่คา้งจา่ยในชว่งสิน้
ปี 2560 อย่างไรก็ตามเจา้หนีก้ารคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส าเร็จรูปลดลง 1,766 ลา้นบาท โดยหลกัมา
จากปริมาณการซือ้วตัถุดิบที่ลดลงจากสิน้ปี 2559 

 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึน้ 4,357 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 30 เน่ืองมาจากเจา้หนีภ้าษีสรรพสามิตเพ่ิมขึน้ 2,572 
ลา้นบาท เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ในการย่ืนแบบและช าระภาษีสรรพสามิต ซึง่แต่เดิมก าหนดช าระ
เงินภายใน 10 วนันับแต่วนัที่น าน า้มนัออกจากบริษทั แต่ระเบียบใหม่ก าหนดใหย่ื้นแบบและช าระภาษีสรรพสามิต
ภายในวนัที่สิบหา้ของเดือนถดัจากเดือนที่น าสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม ท าใหย้อดคงคา้งมากขึน้กว่าเดิม 
นอกจากนี ้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจา่ยเพ่ิมขึน้ 533 ลา้นบาท ตามผลประกอบการครึ่งปีหลงัของปี 2560 ที่

ดีกว่าปีก่อน เจา้หนี ้ Commodity Hedging เพ่ิมขึน้ 496 ลา้นบาท และเจา้หนีต้ราสารอนุพนัธเ์พ่ิมขึน้ 549 
ลา้นบาท 

 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ 698 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1 สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีการออกหุน้กูใ้หม่
จ านวน 10,000 ลา้นบาท รวมถึงมีการกูยื้มเงินระยะยาวเพ่ิมขึน้ 5,000 ลา้นบาท และบริษทัย่อยมีการกูยื้มเงิน
ระยะยาวเพ่ิมประมาณ 2,583 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามมีการจา่ยช าระคืนหุน้กูข้องบริษทั 2,800 ลา้นบาท รวมถึง
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะสัน้และระยะยาวในระหว่างปีของบริษทัฯ ประมาณ 7,843 ลา้นบาท และของบริษทัย่อยอีก
ประมาณ  2,768 ลา้นบาท อีกทัง้มูลค่าเงินกูยื้มและหุน้กูส้กุลเงินดอลล่ารส์หรฐัของกลุ่มบริษทัลดลงประมาณ 
3,381 ลา้นบาท จากการแขง็ค่าของค่าเงินบาท 3.15 บาทต่อเหรียญสหรฐั เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2559 (อา้งอิง
อตัราขายถวัเฉลี่ย BOT สิน้ปี 2560 อยู่ที่ 32.85 บาทต่อเหรียญสหรฐั และสิน้ปี 2559 อยู่ที่ 36.00 บาทต่อ
เหรียญสหรฐั)  
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ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 280,264 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 13,251 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5 

ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 13,251 ลา้นบาท ประกอบดว้ยก าไรสุทธิปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 
39,298 ลา้นบาท จากก าไรการขายหุน้ทุนซือ้คืน 3,789 ลา้นบาท และส่วนต่างจากการรวมธรุกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั 3,348 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามมีการจา่ยเงินปันผล 15,845 ลา้นบาท และการเปลี่ยนแปลงใน
องคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหุน้ลดลง 1,170 ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินบริษทัต่างประเทศ 
และผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด(Hedge Accounting) 
รวมถึงมีผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย และส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ที่ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทัง้นีส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non - Controlling Interest - 
NCI) ปรบัเพ่ิมขึน้ 2,729 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและเสนอขายหุน้สามญัใหป้ระชาชน
ทัว่ไปของบริษทั GGC ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ PTTGC ลดลงจากรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 72.29 ส่งผลให ้
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมขึน้ ส าหรบัปี 2560 กลุ่ม NCI มีก าไรรวม 452 ลา้นบาท  
 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 61,955 ลา้น
บาท ในขณะที่กระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสุทธิจ านวน 41,545 ลา้นบาท โดยมีการน าเงินสดไปซือ้ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ ์ รวมถึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 16,334 ลา้นบาท เชน่ โครงการ LLDPE Expansion, โครงการ Olefins 
Reconfiguration, โครงการเมทิลเอสเทอรแ์ห่งที่ 2 และโครงการ Propylene Oxide และ Polyols เป็นตน้ รวมถึง
ค่าใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงงาน และมีเงินสดจา่ยเพ่ือลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 5,164 ลา้นบาท เงินสดจา่ย
เพ่ือการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 17,809 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการเพ่ิมการลงทุนในการ ซือ้ขายหุน้ การรบั
โอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาระหว่างผูถื้อหุน้และสญัญาเงินกู ้ และการรบัโอนผลการศึกษาโครงการ ของ 6 บริษทั 
ไดแ้ก่ บริษทั เอ็ชเอ็มซ ี โปลีเมอส ์ จ ากดั (HMC) บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) บริษทั พีทีที เอ็มซซี ี
ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) บริษทั พีทีที โพลีเมอรส์ มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั (PTTPM) บริษทั พีทีที โพลีเมอรส์ โลจิสติกส ์
จ ากดั (PTTPL) บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ ์ แอนด ์ เอนจิเนียริง จ ากดั (PTTME)  ซึง่ไดด้ าเนินการเสร็จสิน้ในวนัที่ 3 
กรกฎาคม 2560 รวมทัง้มีการเพ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั Vencorex นอกจากนีมี้เงินสดจ่ายซือ้ catalyst และ 
platinum  จ านวน 2,626 ลา้นบาท  และเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้สุทธิ 7,334 ลา้นบาท อย่างไร
ก็ตาม มีการน าเงินสดไปลงทุนในเงินลงทุนช ัว่คราวลดลง 3,489 ลา้นบาท มีเงินสดเพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้รบั 799 ลา้นบาท 
และเงินปันผลรบั 3,436 ลา้นบาท บริษทัฯมีกระแสเงินสดจา่ยจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 9,511 ลา้นบาท โดยหลกัมา
จากการจา่ยช าระคืนเงินกูยื้มระยะสัน้และระยะยาวรวม 10,800 ลา้นบาท และการจา่ยช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่สถาบนัการเงินและ
สญัญาเชา่ซือ้รวม 3,987 ลา้นบาท การจา่ยช าระคืนหุน้กู ้ 2,800 ลา้นบาท และมีการจา่ยเงินปันผล 16,501 ลา้นบาท 
ในขณะที่มีเงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสัน้และระยะยาวรวม 7,611 ลา้นบาท มีเงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 9,985 ลา้นบาท มี
เงินสดรบัจากการขายหุน้ทุนซือ้คืน 3,789 ลา้นบาท นอกจากนีมี้เงินสดรบัจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 3,192 ลา้น
บาท จากการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและเสนอขายหุน้สามญัใหป้ระชาชนทัว่ไปของบริษทั GGC ดงัน้ัน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,429 ลา้นบาท เม่ือรวมเงินลงทุนช ัว่คราว 11,620 ลา้นบาท และ
เงินลงทุนระยะยาวใน private fund และที่บริหารโดยบริษทั รวมจ านวน 9,334 ลา้นบาทแลว้ ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนรวม 64,383 ลา้นบาท  

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2560                         17 
 

 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคญั  

 

สดัส่วนทำงกำรเงิน 

ไตรมำส 

4/2559 

(ปรบัปรุง)* 

ไตรมำส 

3/2560 

ไตรมำส 

4/2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.37 2.22 2.33 

อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 14.12% 14.64% 14.53% 

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 7.27% 9.00% 9.00% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ (%) 8.99% 11.96% 11.77% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 10.72% 15.27% 15.09% 

อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.36 0.38 0.35 

อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.19 0.21 0.15 

อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.01 0.93 0.67 

* งบปรบัปรุงเสมือนมีการซือ้หุน้ใน 6 บริษทั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 และปรบัปรงุรายการตดัจ าหน่ายภายใตค้่าเส่ือมราคา 
 
หมายเหตุ :     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรพัยห์มุนเวียน หาร หนี้สินหมุนเวียน 

อตัราสว่น EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการขาย =    EBITDA หาร รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นก าไรสทุธติอ่รายไดจ้ากการขาย = ก าไรสทุธิ(สว่นของผูถ้ือหุน้) 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 รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 

อตัราสว่นหนี้สินสทุธติอ่ EBITDA = หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุ
ช ัว่คราว หาร EBITDA 
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ควำมคืบหน้ำของโครงกำรที่ส ำคญัในปี 2560 
 

โครงกำร MAX 

โครงการ MAX คือโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานทัว่ทัง้องคก์รโดยมีเป้าหมายหลกัที่จะยกระดบัผลประกอบการ

ใหดี้ขึน้ไดใ้นลกัษณะต่อเน่ืองทุกปีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ิมผลก าไรของบริษทั ปรบัปรุงกระบวนการท างาน 

และลดค่าใชจ้า่ย ขณะนี ้ บริษทัฯ ไดเ้ริ่มด าเนินงานตามแผนที่วางไวแ้ละพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซึง่ในปี 2560 บริษทัฯ ไดร้บัรู ้

ผลก าไรจากโครงการเป็นจ านวนเงิน 2,919 ลา้นบาท  

โครงกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนต่อประชำชน ของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน) (GGC)  

PTTGC มีนโยบายดา้นการด าเนินงานธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม โดยให ้ บริษทั โกลบอลกรีน เคมิคอล จ ากดั 

(มหาชน) หรือ GGC เป็นบริษทัแกนน าของธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือสิ่งแวดลอ้มของกลุ่ม PTTGC เขา้ระดมทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดซือ้ขายหลกัทรพัยว์นัแรก เม่ือวนัที่ 2 พฤษภาคม 2560  

โครงกำรกำรซือ้ขำยหุน้ กำรรบัโอนสิทธิและหน้ำท่ีภำยใตส้ญัญำระหว่ำงผูถื้อหุน้และสญัญำเงินกู ้
และกำรรบัโอนผลกำรศึกษำโครงกำร (Asset Injection) 

โครงการ Asset Injection เป็นโครงการการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจปิโตรเคมี สายโพรพิลีน สายเคมีภณัฑช์วีภาพ 

และธรุกิจบริการที่เกี่ยวขอ้งของบริษทัฯ และกลุ่ม ปตท. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และสรา้งโอกาสต่อยอด

การด าเนินธุรกิจ เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมในอนาคต โดยวนัที่ 3 กรกฎาคม 2560 PTTGC ไดร้บัการโอนหุน้และผลการศึกษา

โครงการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

โครงกำร Propylene Oxide (PO) และ โครงกำร Polyols & PU System  

โครงการ PO/Polyols เป็นโครงการขยายธุรกิจข ัน้ปลายน ้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรม Polyurethane ที่มีมูลค่าสูง ซึง่เป็น

ผลิตภณัฑที์่ตลาดก าลงัมีความตอ้งการเพ่ิมมากขึน้ในอุตสาหกรรมยานยนต ์  อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์ และเครื่องนอน 

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ และ อุปกรณไ์ฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้บริษทั จีซ ี ออกซเีรน 

จ ากดั (GC Oxirane ) เพ่ือด าเนินการลงทุนในโครงการ Propylene Oxide (PO) ซึง่ถือหุน้โดยบริษทัฯ รอ้ยละ 100 

ก าลงัการผลิต PO ที่ 200,000 ตนัต่อปีและคาดว่าจะเริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 และบริษทัฯจดัตัง้

บริษทัร่วมทุนคือบริษทั จีซ ี โพลีออลส ์ จ ากดั (GC Polyols) ร่วมกบับริษทั Sanyo Chemical (SCI) และ Toyota 

Tsusho (TTC) โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ประกอบดว้ย PTTGC 82.1% SCI 14.9% และ TTC 3%  โดยมีก าลงัการผลิต 

Polyols อยู่ที่  130,000 ตนัต่อปีและผลิตภณัฑ ์ PU System ก าลงัการผลิตอยู่ที่ 20,000 ตนัต่อปี   

โครงกำร mLLDPE  

โครงการ mLLDPE คือโครงการเพ่ือสรา้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิด LLDPE ก าลงัการผลิต 400,000 ตนัต่อปี และ

โรงงานผลิตโคโมโนเมอรช์นิด Hexene-1 ก าลงัการผลิต 34,000 ตนัต่อปี (Hexene-1 ใชใ้นการร่วมผลิตเม็ดพลาสติก

ชนิด LLDPE) โครงการดงักล่าวจะสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑเ์อทิลีนที่บริษทัฯ มีอยู่โดยการต่อห่วงโซผ่ลิตภณัฑใ์หย้าว

ขึน้ ขณะนีโ้รงงานดงักล่าวก่อสรา้งแลว้เสร็จและคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 1/2561  
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แนวโน้มตลำดและธุรกิจในปี 2561 
 

ราคาน า้มนัดิบในปี 2561 มีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัดีขึน้ จากรายงานอตัราความร่วมมือการลดปริมาณการผลิตน ้ามนั 
(Compliance Rate) ของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC อยู่ในระดบัที่ดีต่อเน่ือง ประเด็นความไม่แน่นอนจากสถานการณ์
ความไม่สงบในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน า้มนัดิบในภูมิภาคและการคาดการณข์อง
ตลาดถึงความเป็นไปไดถึ้งการต่ออายุมาตรการตรึงก าลงัการผลิตน า้มนัของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC  อย่างไรก็ดีในปี 
2561 ปัจจยัหลกัที่จะมีผลกระทบเรื่องปริมาณการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งหินดินดาน (Shale) ในสหรฐัฯ ที่ยงัคงมีแนวโนม้
เพ่ิมขึน้ยงัเป็นปัจจยัหลกัที่จะกดดนัราคาน า้มนัในอนาคต ทัง้นีอุ้ปทานของน า้มนัดิบก็มีสญัญาที่ดีจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ประเทศสหรฐัอเมริกาและเศรษฐกิจประเทศจีน อนัเป็นปัจจยัสนับสนุนอุปทานของโลกที่คาดว่าจะมีการฟ้ืนตวัที่ดี 

ส าหรบัผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทัฯคาดว่าส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลจะมีการปรบัตวัดีขึน้จากค่าเฉลี่ยในปี 2560 
ในขณะที่ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตาและแกซ๊โซลีนคาดว่าจะมีการปรบัตวัลดลง โดยส่วนต่างราคาน ้ามนัดีเซลกบัน ้ามนัดิบดไูบ
คาดว่าจะอยู่ประมาณ 13.8 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะมีการ
เติบโตของ GDP ในปี 2561 รอ้ยละ 3.1 ซึง่จะชว่ยใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจมีเพ่ิมขึน้ ในขณะที่ส่วนต่างราคาน ้ามนัเตา
คาดว่าจะมีการปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ประมาณ -3.7 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รลและส่วนต่างแกซ๊โซลีนปรบัลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 
14.1 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล บริษทัฯ จึงคาดว่า GRM ในปี 2561 จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 6.6 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล ทัง้นี้

ในส่วนของการใชก้ าลงัการผลิตของโรงกลัน่น า้มนัคาดว่าจะสามารถด าเนินการผลิตไดร้อ้ยละ 100 และไม่มีแผนการหยุดซอ่ม
บ ารุงในปี 2561 

แนวโนม้ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสค์าดว่าส่วนต่างของผลิตภณัฑพ์าราไซลีนกบัคอนเดนเสทในปี 2561 จะมีแนวโนม้
อ่อนตวัลงจากค่าเฉลี่ยในปี 2560 เล็กนอ้ย โดยคาดว่าจะอยู่ประมาณ 365 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั โดยมีการคาดการณถึ์ง
อุปทานรายใหม่ที่เลื่อนการเปิดด าเนินการผลิตจากปี 2560 ไดแ้ก่ ซาอุดิอาระเบียและเวียดนาม ในขณะที่อุปสงคจ์ะขยายตวั
จากภาคอุตสาหกรรม เสน้ใย และสิ่งทอ (Polyester) และขวดบรรจุภณัฑโ์พลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET Bottle Resin) 
และผลิตภณัฑป์ลายน ้าในส่วนของ Purified terephthalic acid (PTA) ยงัคงมีแนวโนม้ที่ดีต่อเน่ือง โดยเฉพาะความ
ตอ้งการในประเทศจีน จากก าลงัการผลิตใหม่ ๆ ของ PTA ซึง่มีก าลงัการผลิตที่สูงและมีตน้ทุนต่อหน่วยต ่ากว่าในอดีต เป็น
ปัจจยัที่จะช่วยลดผลกระทบต่อราคาพาราไซลีน ส าหรบัส่วนต่างของราคาเบนซีนและคอนเดนเสทคาดว่าจะทรงตวัอยู่ที่

ประมาณ 310 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั โดยคาดว่าอุปสงคข์องผลิตภณัฑเ์บนซนีจะปรบัตวัดีขึน้กว่าอุปทานใหม่ที่จะเขา้มาใน
ตลาด ในประเทศเกาหลี ซาอุดิอาระเบีย และโดยเฉพาะในประเทศจีนที่คาดว่าความตอ้งการผลิตภณัฑข์ ัน้กลาง เชน่ สไต
รีนโมโนเมอร ์ (Styrene monomer) ฟีนอลและไซโคลเฮกเซนจะเพ่ิมสูงขึน้ ส าหรบัการใชก้ าลงัการผลิตในปี 2561 บริษทัฯ
คาดการณก์ารใชก้ าลงัการผลิตที่ดีขึน้อยู่ที่รอ้ยละ 91 โดยเป็นผลจากการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยผลิตอะโร
เมติกส ์ 2 ในปี 2560 และไม่มีแผนการหยุดซอ่มบ ารุงในปี 2561 

แนวโนม้ของสถานการณผ์ลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ืองมีแนวโนม้ดีขึน้ โดยคาดว่าราคาเอทิลีนจะอยู่
ราว 1,192 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั และราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนจะอยู่ราว 1,243 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั โดย
คาดการณว์่าก าลงัการผลิตจากโครงการใหม่ในประเทศสหรฐัอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย ไม่รวมตะวนัออกกลางจะเพ่ิมขึน้
ประมาณ 5.7 ลา้นตนั ในขณะที่จากการเติบโตของอุปสงคข์องเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ประกอบกบัประเทศจีนที่ยกเลิกการ
ใชโ้พลีเอทิลีนเกรดรีไซเคิล และเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม้ในเชงิบวก ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชโ้ดยรวมอยู่ที่ประมาณ 5.5-6.0 
ลา้นตนัต่อปี ท าใหค้าดว่าตลาดจะอยู่ในระดบัที่สมดุลมากขึน้ ในขณะที่สถานการณร์าคา MEG  คาดว่าจะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้
จากความตอ้งการใช ้Polyester ที่สูงขึน้ โดยเฉพาะในประเทศจีน รวมทัง้ปริมาณ MEG คงคลงัในจีนยงัคงอยู่ในระดบัที่ต ่า
ที่สุดในรอบ 5 ปี บริษทัฯ คาดว่าราคา MEG ASP เฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 952 เหรียญสหรฐัฯ/ตนั ทัง้นี้ในปี 2561 คาด
ก าลงัการผลิตของธรุกิจโอเลฟินสจ์ะอยู่ที่รอ้ยละ 99  ทัง้นีไ้ดร้วมผลกระทบจากแผนการหยุดซอ่มบ ารุงหน่วยผลิตโอเลฟินส ์ 1 
ในไตรมาส 3 ปี 2561  
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