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บทสรุปผูบ้รหิำร 

 ส ำหรบัผลประกอบกำรในปี 2562 บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำรขำย

รวม 409,688 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 21 จำกปีกอ่นหนำ้ และมกี ำไรสุทธ ิ11,682 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงจำกรอ้ยละ 71 

โดยมีปัจจยัหลกัมำจำกระดบัรำคำผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีป่รบัตวัลดลงและปรมิำณกำรขำยทีล่ดลง โดยในส่วนของรำคำผลติภณัฑ ์

ทีอ่่อนตวัลงเป็นผลจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและผลกระทบจำกประเด็นสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมรกิำ

และประเทศจนีทีย่งัคงมีผลกระทบอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี ขณะทีป่รมิำณขำยทีล่ดลง เน่ืองจำกมีกำรปิดซอ่มบ ำรุงตำมแผนของ

หน่วยผลิตหลกัในธุรกจิอะโรเมติกสใ์นไตรมำสที ่2 และธุรกจิโรงกลั่นน ้ำมนัในไตรมำสที ่4 ประกอบกบัค่ำเงินบำททีแ่ข็งค่ำ

อย่ำงต่อเน่ืองในปีทีผ่่ำนมำส่งผลใหผ้ลประกอบกำรจำกกำรด ำเนินกำรหลกัปรบัตวัลดลง ส ำหรบัในปีนีบ้รษิทัฯ มีส่วนแบ่งก ำไร

จำกเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ รบัรูจ้ ำนวน 4,570 ลำ้นบำท และเมือ่รวมผลกระทบอืน่จำกผลขำดทุนจำกสตอ๊กน ำ้มนัและกลบัรำยกำร

มูลค่ำทำงบญัชขีองสินคำ้คงเหลอืใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (Stock Loss Net Reversal of NRV) รวม 114 ลำ้นบำท 

ก ำไรจำก Commodity Hedging 1,248 ลำ้นบำท ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 2,007 ลำ้นบำท และกำรบนัทึกค่ำใชจ้่ำย

ผลประโยชนพ์นักงำนเพิม่เตมิจ ำนวน 784 ลำ้นบำท (สุทธภิำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช)ี จำกกฎหมำยทีม่กีำรปรบัเพิม่จ ำนวนวนั

ชดเชยหลงัเกษียณอำยุ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มีก ำไรสุทธริวม 11,682 ลำ้นบำท (2.59 บำท/หุน้) ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 71 จำกปี

กอ่นหนำ้ 

 ผลประกอบกำรในไตรมำส 4/2562 บรษิทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม 85,003 ลดลงจำกไตรมำส 3/2562 รอ้ยละ 

19 และไตรมำส 4/2561 รอ้ยละ 34 โดยสำเหตุหลกัเกดิจำกปรมิำณกำรขำยทีล่ดลงซึง่เป็นผลจำกกำรปิดซอ่มบ ำรุงตำมแผน

ของโรงกลั่นเป็นเวลำ 52 วนั ขณะทีร่ำคำผลติภณัฑย์งัคงมีแนวโนม้อ่อนตวัจำกภำวะชะลอตวัทำงเศรษฐกจิโลก รวมถงึค่ำเงนิ

บำททีม่ีกำรแข็งค่ำอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่จำกสภำวะชะลอตวัเศรษฐกจิดงักล่ำวส่งผลใหส้่วนต่ำงของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีปรบัตวั

ลดลงไปในทศิทำงเดยีวกนั ในไตรมำสนี ้บรษิทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนจ ำนวน 928 ลำ้นบำท รบัรูผ้ลก ำไรจำกสตอ๊ก

น ้ำมนัและกลบัรำยกำรมูลค่ำทำงบญัชขีองสินคำ้คงเหลือใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บั (Stock Gain Net Reversal of 

NRV) ก ำไรรวม 235 ลำ้นบำท ก ำไรจำก Commodity Hedging 892 ลำ้นบำท และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 440 

ลำ้นบำท ส่งผลใหใ้นไตรมำสนี ้บรษิทัฯ มีก ำไรสุทธ ิ374 ลำ้นบำท (0.08 บำท/หุน้) ลดลงจำกไตรมำส 3/2562 และไตรมำส 

4/2561 ทีร่อ้ยละ 86 และ 91 ตำมล ำดบั  

ตำรำงที ่1 : สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ                   

(หน่วย: ลำ้นบำท) ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  
2561 2562 YoY 

% +/(-) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 128,874 105,154 85,003 -34% -19%   515,449 409,688 -21% 
EBITDA 5,747 7,069 4,344 -24% -39%   58,263 27,802 -52% 
EBITDA Margin (%) 4% 7% 5% 15% -24%   11% 7% -40% 
สว่นแบ่งก ำไร/(ขำดทนุ)จำกเงนิลงทนุ 1,426 1,173 928 -35% -21%   6,932 4,570 -34% 
ก ำไรสทุธ ิ          4,060        2,663          374  -91% -86%   40,069 11,682 -71% 
ก ำไรสทุธ ิ(บำท/หุน้)         0.90      0.59        0.08  -91% -86%   8.89  2.59  -71% 
Adjusted EBITDA* 12,271 7,441 4,109 -67% -45%   61,322 28,900 -53% 
Adjusted EBITDA Margin (%) 10% 7% 5% -5% -2%   12% 7% -5% 
หมำยเหตุ: *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจำกมูลค่ำสตอ๊กน ้ำมนั (Stock gain/loss net NRV) และรำยกำรพเิศษ 

        

 ไตรมำสนีธุ้รกจิโรงกลั่นมีค่ำกำรกลั่นอยู่ที ่4.66 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจำกไตรมำสก่อนหนำ้ 

เน่ืองจำกมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญัของส่วนต่ำงของน ้ำมนัเตำก ำมะถนัต ่ำกบัน ้ำมนัดิบดูไบ ซึง่บรษิัทฯ ไดร้บั

ประโยชนด์งักล่ำวเน่ืองจำกปัจจุบนับรษิัทฯ ไดด้ ำเนินกำรปรบัคุณสมบตัิน ้ำมนัเตำใหเ้ป็นชนิดก ำมะถนัต ่ำเพือ่รองรบัควำม

ตอ้งกำรของตลำด อย่ำงไรก็ดี ปรมิำณกำรขำยของผลติภณัฑปิ์โตรเลียมปรบัตวัลดลงเน่ืองจำกมีกำรปิดซอ่มบ ำรุงตำมแผน 

ส่งผลใหก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของธรุกจิโรงกลั่นน ำ้มนัปรบัตวัลดลง ในส่วนของธุรกจิอะโรเมตกิสม์กี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

ทีล่ดลงจำกไตรมำสกอ่นหนำ้และไตรมำส 4/2561 โดยมปัีจจยัหลกัจำกส่วนต่ำงของรำคำผลติภณัฑพ์ำรำไซลนีกบัรำคำคอน

เดนเสททีป่รบัตวัลดลงเน่ืองจำกผลกระทบจำกอุปทำนใหม่ ๆ ในตลำด ในขณะทีอุ่ปสงคอ์ยู่ในระดบัเดมิ ส ำหรบัธรุกจิโอเลฟินส ์
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และผลติภณัฑต์่อเน่ืองมีผลประกอบกำรในทศิทำงเดียวกนักบัธุรกจิอะโรเมตกิส ์เน่ืองจำกปัจจยัหลกัเกดิจำกรำคำผลติภณัฑ ์

เม็ดพลำสตกิโพลเีอทลินี (PE) เฉลีย่ปรบัตวัลดลงจำกปัจจยัขำ้งตน้ ขณะทีส่่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนเฉพำะส่วนของบรษิทัฯ 

ลดลงเล็กนอ้ย ส่งผลใหใ้นไตรมำสนี ้บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธอิยู่ที ่374 ลำ้นบำท  

ตำรำงที ่2 : Adjusted EBITDA Margin             

% Adj. EBITDA Margin 
ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

  

2561 2562 

กลุม่ธรุกจิ :             

ปิโตรเลยีมและสำธำรณูปกำร 4  3  2    5  2  

อะโรเมตกิส ์ 9  4  -1   7  3  

โอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 17  15*  10*    26  15*  

เคมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม 8  2  11    6  5  
Performance Materials and 

Chemicals 
14  8  4  

  
15  10  

เฉลีย่รวม 10  7  5    12  7  
หมายเหต ุ: *หากรวมผลประกอบการ PTA PET %Adj EBITDA ไตรมาส 3/62, ไตรมาส 4/62 และปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 14, 9 และ 14  ตามล าดบั  

ในปี 2562 ธุรกจิโรงกลัน่มีค่ำกำรกลัน่ลดลงจำกปีกอ่นหนำ้ โดยไดร้บัปัจจยัจำกกำรปรบัตวัลดลงของส่วนต่ำงรำคำ

ผลติภณัฑก์บัรำคำน ้ำมนัดบิดูไบจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนัดบิซึง่มีผลมำจำกควำมไม่แน่นอนของสภำพเศรษฐกจิโลก 

รวมทัง้มกีำรปิดซอ่มบ ำรุงตำมแผน ท ำใหก้ำรใชก้ ำลงักำรผลติลดลงจำกรอ้ยละ 102 เหลอืรอ้ยละ 87 ในปีนี ้ส่งผลใหผ้ลก ำไร

จำกกำรด ำเนินงำนโดยรวมลดลงจำกปีก่อนหนำ้ ในส่วนของธุรกจิอะโรเมตกิสม์ีผลประกอบกำรลดลงเน่ืองจำกส่วนต่ำงรำคำ

ผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิทีล่ดลง ทัง้ส่วนต่ำงรำคำผลติภณัฑพ์ำรำไซลนีกบัรำคำคอนเดนเสทและส่วนต่ำงรำคำผลติภณัฑเ์บนซนี 

กบัรำคำคอนเดนเสท ในขณะที่กำรใชก้ ำลงักำรผลิตปรบัตวัลดลงจำกรอ้ยละ 93 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 88 ในปี 2562 

เน่ืองจำกในปีนีม้ีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตของโรงอะโรเมติกสห์น่วยที่ 1 ในเดือน

พฤษภำคมและมิถุนำยนเป็นระยะเวลำ 49 วนั ส ำหรบัธุรกจิโอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ืองมีปรมิำณกำรขำยปรบัเพิม่สูงขึน้ 

จำกกำรเร ิม่ผลิตเชงิพำณิชยข์องโรง LLDPE แห่งที ่2 เต็มปี และกลุ่มผลิตภณัฑเ์อทิลีนออกไซดท์ีย่อดขำยเพิม่ขึน้ แต่จำก

รำคำผลติภณัฑท์ีป่รบัตวัลดลงอย่ำงต่อเน่ืองจงึส่งผลใหธ้รุกจินีม้กี ำไรลดลง ซึง่จำกปัจจยัต่ำง ๆ ทีไ่ดก้ล่ำวไปแลว้ขำ้งตน้ ส่งผล

ใหปี้ 2562 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธริวม 11,682 ลำ้นบำท  

  



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2562                         4 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์

กลุ่มผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและสำธำรณูปกำร 

ตำรำงที ่3 : รำคำและสว่นตำ่งระหวำ่งรำคำผลติภณัฑก์บัน ้ำมนัดบิดไูบ 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บำรเ์รล) ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

2561 2562 YoY 
% +/(-) 

      

น ้ำมนัดบิดไูบ 67.42 61.16 62.08 -8% 2%   69.42 63.53 -8%       

    น ้ำมนัแกส๊โซลนี-น ้ำมนัดไูบ 4.70 11.66 12.95 175% 11%   10.53 8.96 -15%       

    น ้ำมนัอำกำศยำน-น ้ำมนัดไูบ 15.64 15.75 13.91 -11% -12%   15.37 13.71 -11%       

    น ้ำมนัดเีซล-น ้ำมนัดไูบ 14.78 15.35 14.29 -3% -7%   14.63 13.70 -6%       

    น ้ำมนัเตำ-น ้ำมนัดไูบ 1.32 0.90 -18.72 <-200% <-200%   -2.67 -4.91 -84%       

 

สถำนกำรณต์ลำดน ้ำมนัดิบดูไบในไตรมำส 4/2562 มีกำรปรบัตวัสูงขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมำสก่อนหนำ้ แต่ปรบัตวั
ลดลงเมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน รำคำน ้ำมนัดิบดูไบไดร้บัแรงกดดนัจำกควำมยืดเยือ้ของสงครำมกำรคำ้ระหว่ำง
ประเทศสหรฐัอเมรกิำและประเทศจนี ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิโดยรวมชะลอตวัและมีผลกระทบต่อควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัดิบทั่วโลก 
โดยส ำนักงำนพลงังำนสำกล (IEA) ไดป้รบัประมำณกำรณก์ำรเติบโตของควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัดิบของโลกในปี 2562 
เพิม่ขึน้ 1 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั ลดลงจำกปี 2561 ทีเ่พิม่ขึน้อยู่ทีร่ะดบั 1.3 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั นอกจำกนีก้ ำลงักำรผลติน ้ำมนัดิบ
ของประเทศสหรฐัอเมรกิำไดเ้พิม่ขึน้ท ำสถิตสิูงสุดที ่12.9 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั แต่เหตุกำรณค์วำมไม่สงบในภูมิภำคตะวนัออก
กลำง และมำตรกำรคว ่ำบำตรของสหรฐัฯ รวมถงึมำตรกำรปรบัลดก ำลงักำรผลติของกลุ่มโอเปกและผูผ้ลติน ้ำมนัรำยหลกัรวม
เป็นปรมิำณ 0.5 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั ส่งผลใหป้รมิำณกำรผลติรวมลดลง 1.7 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั โดยรำคำน ้ำมนัดบิดูไบเฉลีย่
ไตรมำส 4/2562 อยู่ทีร่ะดบั 62.08 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล และปิดทีร่ะดบั 67.26 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ณ สิน้ปี 2562 

ในส่วนของส่วนต่ำงรำคำผลิตภณัฑก์บัรำคำน ้ำมนัดิบน้ัน ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดีเซลกบัน ้ำมนัดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 
14.29 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย แมว้่ำจะมกีำรคำดกำรณถ์งึควำมตอ้งกำรทีจ่ะเพิม่ขึน้จำกมำตรกำรกำร
ใชน้ ้ำมนัเตำก ำมะถนัต ่ำ (Low Sulfur Fuel Oil: LSFO) และจำกผลกระทบสงครำมกำรคำ้ ปรมิำณกำรส่งออกทีเ่พิม่สูงขึน้
จำกประเทศเกำหลใีต ้รวมทัง้โรงกลัน่หลำยโรงในภูมภิำคกลบัมำเดนิเครือ่งผลติตำมปกตหิลงัจำกปิดซอ่มบ ำรุงตำมแผนในชว่ง
ไตรมำสกอ่น ส ำหรบัส่วนต่ำงรำคำน ำ้มนัเตำก ำมะถนัสูงกบัน ำ้มนัดบิดูไบเฉลีย่อยู่ที ่-18.72 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัตวั
ลดลงจำกปรมิำณควำมตอ้งกำรทีล่ดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั เพือ่เตรยีมเขำ้สู่มำตรกำรลดปรมิำณก ำมะถนัในเชือ้เพลิงเรอืเดิน
สมุทรขององคก์ำรเดนิเรอืระหว่ำงประเทศ (IMO) ในตน้ปี 2563 

สถำนกำรณต์ลำดน ำ้มนัดบิในปี 2562 มคีวำมผนัผวนสูง โดยในชว่งตน้ปีไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจำกมำตรกำรลดกำร
ผลิตน ้ำมนัดิบจำกกลุ่มโอเปกและพนัธมิตรทีม่ีมตใินเดือนธนัวำคม 2561 ใหล้ดปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัดิบทีร่ะดบั 1.2 ลำ้น
บำรเ์รลต่อวนัเพื่อรกัษำสมดุลตลำดเป็นเวลำ 6 เดือน จนถึงเดือนมิถุนำยน 2562 รวมถึงมำตรกำรคว ่ำบำตรของประเทศ
สหรฐัอเมรกิำต่อประเทศอหิรำ่นและประเทศเวเนซเุอลำ ท ำใหป้รมิำณกำรส่งออกน ้ำมนัดบิของทัง้สองประเทศปรบัลดลงอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยประเทศสหรฐัอเมรกิำไดป้ระกำศยุติกำรยกเวน้กำรน ำเขำ้น ้ำมนัดิบจำกประเทศอิหรำ่นส ำหรบั 8 ประเทศ (จนี 
อินเดีย ญีปุ่่น เกำหลีใต ้ไตห้วนั ตุรก ีอิตำลี และกรซี) ตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภำคม 2562 ซึง่ไดเ้พิม่ควำมตึงเครยีดในภูมิภำค
ตะวนัออกกลำง รวมถงึเหตุกำรณค์วำมไม่สงบในภูมภิำคตะวนัออกกลำงทีม่อีย่ำงต่อเน่ืองเป็นปัจจยัหนุนส่งผลใหร้ำคำน ำ้มนัดิบ
เฉลีย่ปี 2562 อยู่ที ่63.53 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ลดลงจำกปี 2561 รอ้ยละ 8 

 ส ำหรบัสถำนกำรณร์ำคำและส่วนต่ำงรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในปี 2562 มีควำมผนัผวนสูงเชน่เดียวกบัรำคำ

น ้ำมนัดิบ โดยส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดีเซลกบัน ้ำมนัดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที ่13.70 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัตวัลดลง 0.93 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เน่ืองจำกผลกระทบของสงครำมกำรคำ้ฯ รวมถึงกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจส่งผลใหก้ิจกรรม

ภำคอุตสำหกรรมปรบัตวัลดลง อย่ำงไรก็ตำม กำรปรบัตวัของตลำดเพือ่เตรยีมเขำ้สู่มำตรกำร IMO ในเดอืนมกรำคมปี 2563 

ไดช้ว่ยสนับสนุนอุปสงคน์ ้ำมนัดีเซลในชว่งครึง่ปีหลงั ส ำหรบัส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำก ำมะถนัสูงกบัน ้ำมนัดิบดูไบเฉลีย่อยู่ที ่     

-4.91 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ลดลง 2.24 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล โดยไดร้บัแรงกดดนัจำกกำรปรบัตวัของตลำดเพือ่

เตรยีมเขำ้สู่มำตรกำร IMO ส่งผลใหโ้รงกลัน่น ำ้มนัเรง่ขำยน ำ้มนัเตำเกรดก ำมะถนัสูงออกมำมำกกอ่นทีจ่ะเร ิม่มำตรกำรดงักล่ำว

ในปี 2563 และผูซ้ ือ้มคีวำมตอ้งกำรซือ้น ำ้มนัเตำก ำมะถนัต ่ำ (LSFO) ทดแทน ท ำใหอุ้ปทำนน ำ้มนัเตำเกรดก ำมะถนัสูงในตลำด

เพิม่ขึน้ 
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ตำรำงที ่4 : Gross Refinery Margin 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐั ตอ่บำรเ์รล) 
ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  
2561 2562 

YoY 
% +/(-) 

Market GRM 5.52 4.40 4.66 -15% 6%   6.08 3.86 -37% 
    CDU GRM 5.82 4.34 3.96 -32% -9%   6.46 3.61 -44% 
    CRS GRM 4.09 4.68 7.29 78% 56%   4.39 5.00 14% 

Hedging Gain/(Loss) 0.31 -0.21 1.60 >200% >200%   0.11 0.26 144% 
Stock Gain/(Loss) Net NRV -8.43 -0.60 1.15 114% >200%   -1.08 0.34 132% 

Accounting GRM -2.61 3.60 7.42 >200% 106%   5.11 4.46 -13% 

Adjusted EBITDA* (MB) 2,350 1,270 635 -73% -50%   10,259 3,843 -63% 

Adjusted EBITDA (%) 4% 3% 2% -2% -1%   5% 2% -3% 

Utilization Rate 102% 101% 51% -51% -50%   102% 87% -15% 

หมำยเหตุ: *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจำกมูลค่ำสตอ๊กน ้ำมนั (Stock gain/loss net NRV) และรำยกำรพเิศษ 

ส ำหรบัธุรกจิโรงกลั่นในไตรมำส 4/2562 ส่วนต่ำงรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมกบัรำคำน ้ำมนัดิบส่วนใหญ่ปรบัตวั

ลดลงจำกไตรมำส 4/2561 และไตรมำสก่อนหนำ้ แต่ค่ำกำรกลั่น (Market GRM) ในไตรมำสนีป้รบัตวัสูงขึน้มำอยู่ที ่4.66 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่น เน่ืองจำกในไตรมำส 4/2562 ส่วนต่ำงรำคำผลติภณัฑน์ ้ำมนัเตำก ำมะถนั

ต ่ำ (LSFO) กบัน ำ้มนัดบิดูไบปรบัตวัสูงขึน้ ซ ึง่บรษิทัฯ ไดม้กีำรเตรยีมกำรในกำรปรบักระบวนกำรผลติ เพือ่ใหส้ำมำรถผลติและ

จ ำหน่ำยไดใ้นไตรมำส 4/2562 ท ำใหบ้รษิทัฯสำมำรถไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรปรบัขึน้ของส่วนของผลิตภณัฑ ์LSFO ในไตร

มำสนี ้ 

 ส ำหรบัธุรกจิโรงกลั่นในไตรมำส 4/2562 มีกำรหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผนประจ ำปีจ ำนวน 52 วนั โดยมีกำรใชก้ ำลงั

กำรผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 51 ซึง่ต ่ำกว่ำไตรมำส 3/2562 และไตรมำส 4/2561 อย่ำงไรก็ด ีจำกผลกำรปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง

ของรำคำน ำ้มนัดบิดูไบ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีำรรบัรูผ้ลก ำไรจำกสตอ๊กน ำ้มนั (Stock Gain) ที ่1.15 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล 

และรบัรูผ้ลก ำไรจำกตรำสำรอนุพนัธเ์พือ่ประกนัควำมเสีย่งสุทธ ิ1.60 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้

ทำงบญัช ี(Accounting GRM) ในส่วนของโรงกลั่นอยู่ที ่7.42 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 3/2562 และ

ไตรมำส 4/2561 ที ่3.60 และ -2.61 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลตำมล ำดบั ซึง่จำกผลของกำรหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผน ท ำใหใ้น

ไตรมำสนี ้ธุรกิจโรงกลั่นมี Adjusted EBITDA อยู่ที่ 635 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำส 3/2562 ที่มี Adjusted EBITDA 

1,270 ลำ้นบำท และลดลงจำกไตรมำส 4/2561 ทีม่ ีAdjusted EBITDA 2,350 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัธุรกจิโรงกลั่นในปี 2562 Market GRM อยู่ที ่3.86 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ในส่วนของกำรใชก้ ำลงักำร

ผลติในปี 2562 เทยีบกบัปีก่อนหนำ้ลดลงรอ้ยละ 15 มำอยู่ทีร่อ้ยละ 87 ซึง่เป็นผลจำกกำรหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผนในไตรมำส 

4/2562ทัง้นี ้บรษิทัฯ มีกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกสตอ๊กน ้ำมนัและกลบัรำยกำรมูลค่ำทำงบญัชขีองสนิคำ้คงเหลอืใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำ

สุทธทิีจ่ะไดร้บั (Stock loss net Reversal of NRV) ที ่0.34 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล จำกรำคำน ้ำมนัดิบทีป่รบัตวัลดลง

ในชว่งไตรมำสที ่3/2562 ในขณะทีบ่รษิทัฯ รบัรูผ้ลก ำไรจำกตรำสำรอนุพนัธเ์พือ่ประกนัควำมเสีย่งสุทธ ิ0.26 เหรยีญสหรฐัฯ 

ต่อบำรเ์รล ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มีก ำไรขัน้ตน้ทำงบญัช ี(Accounting GRM) ในส่วนของโรงกลั่นอยู่ที ่4.46 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

บำรเ์รล ลดลงจำกปีก่อนหนำ้ โดยในปีนีธุ้รกจิโรงกลั่นมี Adjusted EBITDA อยู่ที ่3,843 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนหนำ้รอ้ย

ละ 63 และ รำยงำน Adjusted EBITDA Margin ในปีนีอ้ยู่ทีร่อ้ยละ 2 
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กลุ่มผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์ 

ตำรำงที ่5 : รำคำและสว่นตำ่งระหวำ่งรำคำผลติภณัฑก์บัคอนเดนเสท 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-)   

2561 2562 
YoY 

% +/(-) 
      

คอนเดนเสท 579 524 546 -6% 4%   606 544 -10%       

พำรำไซลนี (TW) 1,141 813 801 -30% -1%   1,067 901 -16%       

    พำรำไซลนี (TW)-คอนเดนเสท 562 290 255 -55% -12%   461 357 -23%       

พำรำไซลนี (FECP) 1,148 810 801 -30% -1%   1,057 895 -15%       

    พำรำไซลนี (FECP)-คอนเดนเสท 569 286 255 -55% -11%   451 351 -22%       

เบนซนี (Spot Korea) 694 679 671 -3% -1%   821 641 -22%       

    เบนซนี-คอนเดนเสท 115 155 125 9% -20%   215 97 -55%       

    แนฟทำ-คอนเดนเสท -11 -30 -6 44% 80%   8 -21 <-200%       

 

พำรำไซลนี 

ในไตรมำส 4/2562 ส่วนต่ำงเฉลีย่ของรำคำผลติภณัฑพ์ำรำไซลนี (FECP) กบัรำคำคอนเดนเสท ปรบัลดลงจำกไตร

มำส 3/2562 และไตรมำส 4/2561 รอ้ยละ 12 และ 55 ตำมล ำดบั มำอยู่ที ่255 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั โดยรำคำผลติภณัฑ ์

ยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจำกคำดกำรณก์ ำลงักำรผลติใหม่ทีเ่ร ิม่ทยอยเขำ้สู่ตลำดในชว่งครึง่ปีหลงัโดยเฉพำะจำกผูผ้ลติในประเทศ

จนี ประกอบกบัรำคำวตัถุดบิคอนเดนเสททีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ตำมทศิทำงรำคำน ำ้มนัในไตรมำสนี ้อย่ำงไรก็ตำม ตลำดพำรำไซลนี

ยงัคงไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจำกกำรทีผู่ผ้ลติพำรำไซลนีบำงรำยทีม่ีตน้ทุนในกำรผลติสูงมกีำรปรบัลดก ำลงักำรผลติลงหรอืหยุด

กำรผลติ รวมถงึยงัมคีวำมตอ้งกำรจำกผลติภณัฑป์ลำยน ำ้กรดเทเรฟทำรคิบรสิุทธิ ์(Purified Terephthalic Acid: PTA) และ

ผลิตภณัฑโ์พลีเอสเตอรซ์ ึง่มีระดบักำรใชก้ ำลงักำรผลิตอยู่ในระดบัสูง ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑพ์ำรำไซลีนยงัคง

รกัษำระดบัไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง ในปี 2562 ส่วนต่ำงเฉลีย่ของรำคำผลติภณัฑพ์ำรำไซลีน (FECP) กบัรำคำคอนเดนเสทปรบัตวั

ลดลงจำกปี 2561 รอ้ยละ 22 มำอยู่ทีเ่ฉลีย่ 351 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เน่ืองจำกอุปทำนของผลติภณัฑพ์ำรำไซลนีของโลก

ขยำยตวัเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่57.7 ลำ้นตนั โดยเพิม่ขึน้ 6.4 ลำ้นตนัจำกปี 2561 ซึง่อุปทำนส่วนเพิม่ส่วนใหญ่มำจำกประเทศจีน 

ตำมนโยบำยของประเทศจนีทีมุ่่งหมำยจะลดกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ  

เบนซนี 

ในไตรมำสนี ้ส่วนต่ำงรำคำผลติภณัฑเ์บนซนีกบัรำคำคอนเดนเสท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 20 จำกไตรมำส 3/2562 

แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จำกไตรมำส 4/2561 โดยเฉลีย่อยู่ที ่125 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั สำเหตุหลกัเน่ืองมำจำกควำมตอ้งกำร

ส ำหรบัผลติภณัฑป์ลำยน ้ำสไตรนีโมโนเมอรย์งัคงไดร้บัแรงกดดนัจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมรกิำและประเทศ

จนีทีย่งัคงยืดเยือ้ ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรผลติภณัฑใ์นอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์และอุตสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ชะลอตวัลง 

ประกอบกบัรำคำวตัถุดิบคอนเดนเสทที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ตำมรำคำน ้ำมนัในไตรมำสนี ้ ในปี 2562 ส่วนต่ำงเฉลี่ยของรำคำ

ผลติภณัฑเ์บนซนีกบัรำคำคอนเดนเสทปรบัตวัลดลงจำกปี 2561 รอ้ยละ 55 มำอยู่ทีเ่ฉลีย่ 97 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เน่ืองจำก

ในชว่งตน้ปี ตลำดผลติภณัฑเ์บนซนีไดร้บัแรงกดดนัจำกระดบัสินคำ้คงคลงัทีอ่ยู่ในระดบัสูง ขณะทีค่วำมตอ้งกำรทีล่ดลงจำก

กำรหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผนของโรงงำนหลำยแห่งในภูมิภำคเอเชยีของผลติภณัฑป์ลำยน ้ำสไตรนีโมโนเมอรแ์ละฟีนอล ส่งผล

ใหร้ำคำผลติภณัฑเ์บนซนีปรบัตวัลดลงในชว่งครึง่ปีแรก ซึง่จำกสถำนกำรณด์งักล่ำวส่งผลใหผู้ผ้ลติบำงรำยปรบัลดก ำลงักำร

ผลิตหรอืหยุดกำรผลิต ทัง้นี ้ ในช่วงครึง่ปีหลงั ควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑเ์บนซนีปรบัเพิ่มขึน้ เน่ืองจำกผูผ้ลิตผลิตภณัฑ ์

ปลำยทำงสไตรนีโมโนเมอรไ์ดก้ลบัมำจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุง รวมถึงยงัไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจำกกำรส่งออกผลิตภณัฑ  ์          

เบนซนีจำกภูมภิำคเอเชยีไปยงัภูมภิำคอเมรกิำเหนือซึง่ชว่ยรกัษำระดบัอุปทำนในภูมภิำคไดด้ยีิง่ขึน้ และชว่ยท ำใหส้่วนต่ำงของ

รำคำผลติภณัฑเ์บนซนีกบัรำคำคอนเดนเสทปรบัตวัเพิม่ขึน้ในชว่งครึง่ปีหลงั  
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ตำรำงที ่6 : Market P2F ของผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์   

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) 
ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  
2561 2562 

YoY 
% +/(-) 

      

Market P2F 238 136 91 -62% -34%   197 130 -34%       

    Hedging Gain/(Loss) -19.9 15.5 24.3 >200% 57%   -6.5 10.5 >200%       

    Stock Gain/(Loss) net NRV -97.6 -0.9 1.8 102% >200%   -9.7 -8.0 17%       

         Accounting P2F 121 151 117 -3% -23%   181 132 -27%       

Adjusted EBITDA (MB) 2,220 650 -106 -105% -116%   6,492 1,721 -73%       

Adjusted EBITDA (%) 9% 4% -1% -10% -5%   7% 3% -4%       

Utilization Rate (%) 93% 100% 87% -5% -12%   93% 88% -5%       

 

ส ำหรบัธุรกจิอะโรเมตกิสใ์นไตรมำส 4/2562 มีอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติสำรอะโรเมตกิส ์(BTX Utilization) อยู่ที่

รอ้ยละ 87 ลดลงจำกไตรมำส 3/2562 และไตรมำส 4/2561 เป็นผลจำกส่วนต่ำงรำคำที่ลดลงท ำให ้Market P2F ต่อตนั

ผลติภณัฑ ์BTX ในไตรมำสนีป้รบัตวัลดลงมำอยู่ที ่91 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ปรบัตวัลดลงจำกไตรมำส 3/2562 และไตรมำส 

4/2561 รอ้ยละ 34 และรอ้ยละ 62 ตำมล ำดบั และมี Adjusted EBITDA ในไตรมำสนีอ้ยู่ทีข่ำดทุน 106 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้

ในไตรมำส 4/2562 บรษิทัฯ รบัรูผ้ลก ำไรจำกสตอ๊กน ้ำมนัและรำยกำรปรบัลดมูลค่ำทำงบญัชขีองสินคำ้คงเหลือใหเ้ท่ำกบั

มูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (Stock Gain Net NRV) ที ่1.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ในขณะทีร่บัรูผ้ลก ำไรจำกตรำสำรอนุพนัธเ์พือ่

ประกนัควำมเสีย่งสุทธ ิ24.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส่งผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ทำงบญัช ี(Accounting P2F) ในไตรมำสนีอ้ยู่ที ่117 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 

ส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2562 บรษิทัมอีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติสำรอะโรเมตกิส ์(BTX Utilization) เฉลีย่ทัง้ปีอยู่

ทีร่อ้ยละ 88 ลดลงจำกรอ้ยละ 93 ในปีก่อนหนำ้ เน่ืองจำกมีกำรหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผนเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรผลติของ

โรงอะโรเมตกิสห์น่วยที ่1 ในเดอืนพฤษภำคมและมิถุนำยนเป็นระยะเวลำ 49 วนั เพือ่เปลีย่น Catalyst ส่งผลใหส้ำมำรถเพิม่

ประสทิธภิำพในกำรผลติไดด้ขีึน้อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี ้ส่วนต่ำงรำคำผลติภณัฑใ์นปี 2562 มีกำรปรบัตวัลดลงทัง้ส่วนต่ำง

รำคำผลติภณัฑพ์ำรำไซลนีและส่วนต่ำงรำคำผลติภณัฑเ์บนซนี ทีป่รบัลดลงรอ้ยละ 22 และรอ้ยละ 55 ตำมล ำดบั จงึส่งผลให ้

ก ำไรขัน้ตน้ของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส ์หรอื Market P2F ต่อตนัผลิตภณัฑ ์BTX ในปี 2562 ลดลงมำอยู่ที่ 130 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อตนั ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิทัฯ รบัรูผ้ลขำดทุนจำกสตอ๊กน ้ำมนัและรำยกำรปรบัลดมูลค่ำทำงบญัชขีองสนิคำ้คงเหลอื

ใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บั (Stock Loss Net NRV) ที่ 8.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ในขณะที่รบัรูผ้ลก ำไรจำกตรำสำร

อนุพนัธเ์พือ่ประกนัควำมเสีย่งสุทธ ิ10.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส่งผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ทำงบญัช ี(Accounting P2F) ในปีนีอ้ยู่ที ่

132 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตัน โดยในปีนี้ธุรกิจอะโรเมติกสม์ี Adjusted EBITDA อยู่ที่ 1,721 ลำ้นบำท และมี Adjusted 

EBITDA Margin รอ้ยละ 3 
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กลุ่มผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละกลุ่มผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

ตำรำงที ่7 : รำคำและสว่นตำ่งรำคำผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

(หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ตนั) ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  
2561 2562 YoY 

% +/(-) 
       

แนฟทำ (MOPJ) 568 494 540 -5% 9%   614 523 -15%        

เอทลินี (SEA) 883 801 740 -16% -8%   1,141 823 -28%        

โพรพลินี (SEA) 936 862 856 -9% -1%   988 838 -15%        

HDPE 1,207 951 841 -30% -12%   1,330 991 -25%        

    HDPE-แนฟทำ 639 457 301 -53% -34%   716 468 -35%        

LLDPE 1,098 916 838 -24% -9%   1,181 952 -19%        

    LLDPE-แนฟทำ 530 422 298 -44% -29%   567 429 -24%        

LDPE 1,102 1,008 956 -13% -5%   1,207 1,019 -16%        

    LDPE-แนฟทำ 534 514 416 -22% -19%   593 496 -16%        

PP 1,215 1,085 1,049 -14% -3%   1,269 1,101 -13%        

    PP-แนฟทำ 647 591 509 -21% -14%   655 578 -12%        

MEG (ACP) 1,045 695 713 -32% 3%   1,108 754 -32%        

    MEG-0.65 เอทลินี 471 174 232 -51% 33%   367 219 -40%        

 

สถำนกำรณข์องตลำดเม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีน (PE) ในไตรมำส 4/2562 รำคำเม็ดพลำสติก HDPE เฉลีย่อยู่ที่ 
841 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ปรบัตวัลดลงจำกไตรมำส 3/2562 รอ้ยละ 12 และลดจำกไตรมำส 4/2561 ทีร่อ้ยละ 30 โดยรำคำ
ทีล่ดลงเป็นผลสบืเน่ืองมำจำกควำมกงัวลต่อผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมรกิำ และประเทศจนี ส่งผล
ใหเ้กดิควำมไม่แน่นอนต่อควำมตอ้งกำรผลติภณัฑใ์นตลำดทีอ่ำจชะลอตวัในอนำคต รวมถงึผลกระทบจำกก ำลงักำรผลติใหม่ ๆ 
ขณะที่สถำนกำรณร์ำคำ MEG (ACP) ในไตรมำส 4/2562 รำคำผลิตภณัฑไ์ดป้รบัตวัขึน้เล็กนอ้ยจำกไตรมำสก่อนหนำ้ 
เน่ืองจำกมผูีผ้ลติทีม่ตีน้ทุนกำรผลติสูงโดยเฉพำะในจนีเร ิม่ลดก ำลงักำรผลติ ในขณะทีค่วำมตอ้งกำรผลติภณัฑป์ลำยทำง เชน่ 
อุตสำหกรรมดำ้นสิง่ทอและบรรจภุณัฑย์งัคงทรงตวัอยู่ในระดบัทีด่ ีอย่ำงไรก็ด ีรำคำ MEG (ACP) ลดลงรอ้ยละ 32 จำกไตรมำส 
4/2561 เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรของอุตสำหกรรมผลติภณัฑป์ลำยน ำ้ขำ้งตน้ทีล่ดลงจำกภำวะตลำดทีค่งควำมระมดัระวงัในกำร
รกัษำระดบัสนิคำ้คงคลงัในระดบัต ่ำเน่ืองจำกสงครำมกำรคำ้ทีย่งัคงควำมยดืเยือ้  

ในปี 2562 สถำนกำรณข์องตลำดเม็ดพลำสตกิโพลเีอทลินียงัคงผนัผวนอย่ำงต่อเน่ืองจำกปีกอ่นหนำ้ โดยปัจจยัจำก
สงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมรกิำ และประเทศจนี ส่งผลใหร้ำคำเม็ดพลำสตกิ PE ปรบัตวัลดลงเน่ืองจำกผูซ้ ือ้ชะลอ
กำรซือ้สนิคำ้เพือ่รอดูสถำนกำรณท์ำงกำรตลำด อกีทัง้ จำกกำรคำดกำรณถ์งึผลกระทบจำกก ำลงักำรผลติใหม่ทีเ่กดิขึน้ โดย
รำคำเฉลีย่ของ HDPE LLDPE และ LDPE ส ำหรบัปี 2562 ลดลงมำอยู่ทีป่ระมำณ 991, 952 และ 1,019 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
ตนั ตำมล ำดบั ในส่วนของภำพรวมของตลำด MEG (ACP) ในปี 2562 ไดร้บัแรงกดดนัในทศิทำงเดยีวกนักบัผลติภณัฑเ์ม็ด
พลำสตกิโพลเีอทลินีส่งผลใหร้ำคำผลติภณัฑไ์ดป้รบัตวัลดลงรอ้ยละ 32 

ตำรำงที ่8 : รำยงำน Adjusted EBITDA ของผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  
2561 2562 

YoY 
% +/(-) 

     

Adjusted EBITDA  5,522 4,429 2,539 -54% -43%   35,353 17,800 -50%      

Adjusted EBITDA (%) 17% 15%* 10%* -7% -5%   26% 15%* -11%      

Utilization Rate Olefins (%) 101% 104% 99% -2% -5%   101% 102% 1%      

Utilization Rate Polymer (%) 94% 107% 100% 6% -7%   100% 102% 2%      

หมำยเหตุ : *หำกรวมผลประกอบกำร PTA PET %Adj EBITDA ไตรมำส 3/62, ไตรมำส 4/62 และ ทัง้ปี 62 เท่ำกบัรอ้ยละ 14, 9 และ 14 ตำมล ำดบั     
 

 ในไตรมำส 4/2562 โรงโอเลฟินสม์ีอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติรวมเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 99 ปรบัลดลงจำกทัง้ไตรมำส 

3/2562 และไตรมำส 4/2561 ทีร่อ้ยละ 104 และรอ้ยละ 101 ตำมล ำดบั โดยผลติภณัฑโ์พลเีอทิลนี มีกำรใชก้ ำลงักำรผลิต

รอ้ยละ 100 ลดลงจำกไตรมำสกอ่นหนำ้ทีร่อ้ยละ 107 แต่เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 4/2561 ทีร่อ้ยละ 94 ซึง่เป็นไปตำมแผนกำรปิด

ซอ่มบ ำรุงของโรงโพลเีอทลีนิ ทีม่กีำรปิดซอ่มบ ำรุงโรงงำน LDPE เป็นเวลำ 15 วนั ในขณะทีก่ำรผลติ MEG มกีำรใชก้ ำลงักำร

ผลิตคิดเป็นรอ้ยละ 104 ลดลงจำกไตรมำสก่อนหนำ้ทีร่อ้ยละ 108 แต่เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 4/2561 สถำนกำรณร์ำคำของ
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ผลติภณัฑโ์พลีเอทลีีนมีกำรปรบัตวัลดลงตำมสถำนกำรณร์ำคำน ้ำมนัดิบทีม่ีควำมผนัผวนสูงและผลกระทบจำกสถำนกำรณ์

กำรเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัฯและประเทศจนีทีย่งัไม่มีขอ้สรุปและส่งผลต่อควำมกงัวลของกำรบรโิภคสนิคำ้ในอนำคต ท ำให ้

รำคำผลติภณัฑโ์พลเีอทลีนีปรบัตวัลดลงจำกไตรมำสก่อนหนำ้ และจำกไตรมำส 4/2561 จงึส่งผลกระทบต่ออตัรำก ำไรในไตร

มำสนีท้ีม่ ีAdjusted EBITDA Margin ทีร่อ้ยละ 10 และม ีAdjusted EBITDA 2,539 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัสถำนกำรณโ์ดยรวมในปี 2562 กำรใชก้ ำลงักำรผลติของธุรกจิโอเลฟินสม์ีกำรปรบัตวัดขีึน้ ในขณะทีธุ่รกจิ

โพลเีมอรก์็มีอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ขึน้จำกปีก่อนหนำ้ ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัเน่ืองจำกมีกำรปิดซอ่มบ ำรุงตำม

แผนทีน่อ้ยกว่ำปี 2561 โดยธรุกจิโอเลฟินสส์ำมำรถใชก้ ำลงักำรผลติถงึรอ้ยละ 102 ในขณะทีธ่รุกจิธรุกจิโพลเีมอรส์ำมำรถใช ้

ก ำลงักำรผลิตรอ้ยละ 102 รวมทัง้มีกำรเร ิม่ผลิตเชงิพำณิชยข์องโรงงำน LLDPE แห่งที่ 2 เต็มปี ส่งผลใหป้รมิำณขำย

ผลติภณัฑโ์พลเีมอรป์รบัเพิม่สูงขึน้ ส ำหรบัสถำนกำรณร์ำคำผลติภณัฑโ์ดยรวมน้ันยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจำกรำคำผลติภณัฑท์ี่

ปรบัตวัลดลงจำกปีก่อนหนำ้จำกผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของภำวะเศรษฐกจิ ควำมไม่แน่นอนของสงครำมกำรคำ้ รวมทัง้

ก ำลงักำรผลติใหม่ ๆ ส่งผลให ้Adjusted EBITDA เท่ำกบั 17,800 ลำ้นบำทและม ีAdjusted EBITDA Margin ทีร่อ้ยละ 15  

ทัง้นีธุ้รกจิโอเลฟินสม์ีกำรใชว้ตัถุดบิกำ๊ซธรรมชำตเิป็นวตัถุดบิน ำเขำ้ผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 88 และแนฟทำรอ้ยละ 12 เท่ำกบัปีก่อน

หนำ้  

 

ตำรำงที ่9 : รำยงำนแสดง Adjusted EBITDA ตำมกลุม่ธรุกจิ 

Adjusted EBITDA (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส 
4/2561  

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% +/(-) 

QoQ 
% +/(-) 

  

2561 2562 
YoY 

% +/(-) 

กลุม่ธรุกจิ :                   
ปิโตรเลยีมและสำธำรณูปกำร 2,350  1,270  635  -73% -50%   10,259  3,843  -63% 
อะโรเมตกิส ์ 2,220  650  -106 -105% -116%   6,492  1,721  -73% 
โอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เน่ือง 5,522  4,429  2,539  -54% -43%   35,353  17,800  -50% 
เคมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม 272  49  396  46% >200%   860  632  -27% 
Performance Materials and Chemicals 1,551  642  363  -77% -44%   7,010  3,554  -49% 
ธรุกจิบรกิำรและอืน่ ๆ 356  400  282  -21% -29%   1,347  1,351  0% 

*Adjusted EBITDA (ลำ้นบำท)  12,271  7,441  4,109  -67% -45%   61,322  28,900  -53% 
 

  

หมำยเหตุ: *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจำกมูลค่ำสตอ๊กน ้ำมนั (Stock gain/loss net NRV) และรำยกำรพเิศษ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วย : ลำ้นบำท 
ไตรมำส 
4/2561 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

YoY 
% + /(-) 

QoQ 
% + /(-) 

  

2561 2562 YoY 
% + /(-) 

  รำยไดจ้ำกกำรขำย 128,874 105,154 85,003 -34% -19%   515,449 409,688 -21% 

  ตน้ทนุวตัถดุบิ (102,054) (83,705) (67,303) -34% -20%   (400,501) (325,677) -19% 

  Product to Feed Margin 26,820 21,449 17,700 -34% -17%   114,948 84,011 -27% 

1 คำ่ใชจ้ำ่ยผนัแปรอืน่ (7,012) (7,544) (6,878) -2% -9%   (27,920) (29,224) 5% 

2 คำ่ใชจ้ำ่ยกำรผลติคงที ่ (4,390) (4,153) (4,701) 7% 13%   (16,478) (17,479) 6% 

3 Stock Gain/(Loss) และ NRV (6,524) (372) 235 104% 163%   (3,059) (114) 96% 

4 
ก ำไร/(ขำดทนุ) Commodity 

Hedging 
(225) 213 892 >200% >200% 

  
(272) 1,248 >200% 

5 รำยไดอ้ืน่ 1,236 1,008 1,424 15% 41%   4,686 4,431 -5% 

6 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร (4,158) (3,532) (4,328) 4% 23%   (13,642) (15,071) 10% 

  EBITDA 5,747 7,069 4,344 -24% -39%   58,263 27,802 -52% 

7 คำ่เสือ่มรำคำและรำยกำรตดับญัช ี (5,048) (4,978) (4,858) -4% -2%   (19,278) (19,513) 1% 

8 
กลบัรำยกำร(คำ่ใชจ้ำ่ย)จำกควำมเสยีหำย

จำกวตัถดุบิคงคลงั(GGC)** 
0 0 217 N/A N/A 

  
(2,004) 232 -112% 

9 ก ำไรจำกกำรซือ้ในรำคำต ่ำกวำ่มูลคำ่
ยตุธิรรม 

1,355 0 31 -98% N/A 
  

1,355 31 -98% 

  EBIT 2,054 2,091 (266) -113% -113%   38,336 8,552 -78% 

10 คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรเงนิสุทธ ิ (483) (531) (605) 25% 14%   (2,418) (2,131) -12% 

11 ก ำไร/(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลีย่น 252 436 440 75% 1%   407 2,007 >200% 

12 สว่นแบ่งก ำไร/(ขำดทนุ)จำกเงนิลงทนุ 1,426 1,173 928 -35% -21%   6,932 4,570 -34% 

13 ภำษีเงนิได ้ 1,061 (306) (1) -100% -100%   (2,986) (649) -78% 

14 ก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงินได ้ 4,310 2,863 496 -88% -83%   40,271 12,349 -69% 

  ส่วนของก ำไรทีเ่ป็นของ                   

15 สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ 250 200 122 -51% -39%   202 667 >200% 

16 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 4,060 2,663 374 -91% -86%   40,069 11,682 -71% 

17 Adjusted EBITDA* 12,271 7,441 4,109 -67% -45%   61,322 28,900 -53% 
หมำยเหตุ:  *Adjusted EBITDA คอื EBITDA ทีไ่ม่รวมผลกระทบจำกมูลค่ำสตอ๊กน ำ้มนั (Stock Gain/Loss net NRV) และรำยกำรพเิศษ         

         ** ผลกระทบจำก Inventory Loss ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ 72.29% อยู่ที ่1,388 ลำ้นบำท     

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส  4/2562 ปรบัตวัลดลงจำกไตรมำสก่อนหนำ้รอ้ยละ 19 และจำกชว่งเดยีวกนัของปี

ก่อนรอ้ยละ 34  โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปิดซอ่มบ ำรุงตำมแผนของโรงกลั่น รวมทัง้รำคำผลติภณัฑส์่วนใหญ่ปรบัตวัลดลง
ตำมควำมกงัวลต่อเศรษฐกจิโลก ค่ำใชจ้่ำยผนัแปรอืน่ในไตรมำส 4/2562 ปรบัตวัลดลงทัง้จำกไตรมำสกอ่นหนำ้ และไตรมำส 
4/2561 เน่ืองจำกปรมิำณกำรผลิตลดลงจำกกำรปิดซอ่มบ ำรุงตำมแผนของโรงกลั่น ในขณะทีค่่ำใชจ้่ำยกำรผลิตคงที่และ
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่นหนำ้เน่ืองจำกค่ำใชจ้่ำยปิดซอ่มบ ำรุง และเพิม่ขึน้จำก
ไตรมำส 4/2561 เน่ืองจำกค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกรทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเขำ้ซือ้ธุรกจิ PTA และ PET ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุน
เฉพำะส่วนของบรษิทัฯ ลดลง เมือ่เทยีบกบัทัง้ไตรมำสก่อนหนำ้ และไตรมำส 4/2561 เน่ืองจำกผลประกอบกำรของธุรกจิของ
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมอี่อนตวัลง  
 

ส ำหรบัปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยปรบัลดลงรอ้ยละ 21 จำกปีกอ่นหนำ้ จำกรำคำผลติภณัฑโ์ดยรวมทีป่รบัตวัลดลง 
รวมทัง้ปรมิำณกำรขำยทีล่ดลงเน่ืองจำกมกีำรหยุดซอ่มบ ำรุงตำมแผนของธรุกจิเอทลินีออกไซด ์ธรุกจิฟีนอล ธรุกจิอะโรเมตกิส ์
และธรุกจิโรงกลั่น ค่ำใชจ้ำ่ยผนัแปรอืน่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เน่ืองจำกในปีนีม้กีำรรรบัรูค้่ำใชจ้่ำยส่วนเพิม่จำกธุรกจิ PTA และ PET 
ซ ึง่หำกไม่รวมค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ค่ำใชจ้่ำยผนัแปรอืน่จะปรบัตวัลดลง ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงที ่และค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย
และบรหิำรเพิ่มขึน้จำกกำรรวมธุรกิจ PTA และ PET ค่ำใชจ้่ำยกำรปิดซ่อมบ ำรุงโรงงำนตำมแผน และกำรรบัรูค้่ำใชจ้่ำย 
ผลประโยชนพ์นักงำนเป็นจ ำนวน 784 ลำ้นบำท (สุทธภิำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช)ี ซึง่หำกไม่รวมค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ค่ำใชจ้ำ่ย
กำรผลิตคงทีแ่ละค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรจะปรบัตวัลดลง ส ำหรบัส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนเฉพำะส่วนของบรษิทัฯ 
ลดลงรอ้ยละ 34 สำเหตุหลกัมำจำกผลประกอบกำรของธุรกจิของผลติภณัฑปิ์โตรเคมีอ่อนตวัลง ดำ้นค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ
ลดลงจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้จำกสถำบนักำรเงนิและหุน้กูข้องบรษิทัฯ  
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 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 452,514 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

จ ำนวน 16,741 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯ มีสนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 39,816 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำกำรลดลงของเงนิสดและ

รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และเงนิลงทุนช ัว่ครำว 28,002 ลำ้นบำท กำรลดลงของลูกหนีก้ำรคำ้ 7,834 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอืที่

ลดลง 3,113 ลำ้นบำท เช่นเดียวกบัสินทรพัยห์มุนเวียนอื่นที่ลดลง 867 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่

หมุนเวียนเพิม่ขึน้ 23,075 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ ์จำกกำรซือ้และก่อสรำ้ง

ทรพัยส์นิระหว่ำงงวดสุทธ ิ28,470 ลำ้นบำท ในขณะทีส่นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 8,842 ลำ้นบำท สำเหตุส ำคญัมำจำก

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเพิม่ขึน้จำกกำรลงทุนใน GPSC ทัง้นี ้บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ 293,595 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัที ่

31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 9,887 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรจำ่ยเงนิปันผล รวมทัง้ส่วนต ่ำจำกกำรซือ้ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่

มอี ำนำจควบคุมจำกที ่GPSC ท ำ Tender offer เสนอซือ้หุน้ GLOW ในรำคำจำ่ยซือ้สูงกว่ำ Fair Value  

บรษิทัฯ มีเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และรวมเงนิลงทุนช ัว่ครำวลดลง 28,002 ลำ้นบำทจำกสิน้ปีก่อน โดยมี

เงนิสดไดร้บัจำกกำรด ำเนินงำน 30,175 ลำ้นบำท ในขณะทีก่ระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสุทธ ิ41,780  ลำ้นบำท โดย

ส่วนใหญ่เป็นกำรซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์รวมถงึสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เชน่ โครงกำร Olefins Reconfiguration โครงกำร

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

เงนิสดจำ่ยเพือ่กำรลงทุนในกำรเพิม่ทุนใน GPSC 16,819 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม มเีงนิสดรบัจำกกำรขำยหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย 

10,369 ลำ้นบำท และเงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนช ัว่ครำว 4,246 ลำ้นบำท จำกกำรขำยเงนิลงทุนใน Private fund และ 

In-house และเงนิปันผลรบั 2,248 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้บรษิทัฯ มีกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงิน 6,461 ลำ้นบำท 

โดยจ่ำยเงนิปันผล 16,336 ลำ้นบำท ช ำระคนืเงนิกูย้มืสุทธริวม 3,901 ลำ้นบำท กำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน

และสญัญำเชำ่ซือ้รวม 3,094 ลำ้นบำท และจำกกำรซือ้หุน้ทุนซือ้คนื 1,188 ลำ้นบำท  อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ มีเงนิสดรบัจำก

กำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูสุ้ทธกิำรไถ่ถอนหุน้กู ้18,058 ลำ้นบำท ท ำให ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำร

เทยีบเท่ำเงนิสด ทัง้สิน้ 18,840 ลำ้นบำท เมือ่รวมเงนิลงทุนช ัว่ครำว 6,720 ลำ้นบำท และเงนิลงทุนระยะยำวใน Private fund 

และ In-house จ ำนวน 2,337 ลำ้นบำทแลว้ ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และเงนิลงทุนรวม 27,897 

ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปี 2561 จ ำนวน 32,468 ลำ้นบำท ทัง้นี ้บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผู ้

ถอืหุน้ 0.28 เท่ำ และอตัรำส่วนหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA 2.93 เท่ำ  

 

 

เงนิสดรำยกำรเทยีบเทำ่และเงนิ
ลงทนุระยะสัน้ 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 

 
 
 
 
 

ทีด่นิอำคำรอุปกรณ ์
  

 
 
 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 

หนีส้นิอืน่ 
 
หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ 
 
 
 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวำคม 2562 
453 พนัลำ้นบำท 

31 ธนัวำคม 2561 
469 พนัลำ้นบำท 

หน่วย : พนัลำ้นบำท 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั 

สดัส่วนทำงกำรเงิน 
ไตรมำส 

4/2561  

ไตรมำส 

3/2562 

ไตรมำส 

4/2562 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.95  2.47  1.97 

อตัรำส่วน EBITDA ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย (%) 11.30% 6.44% 6.79% 

อตัรำส่วนก ำไรสุทธติ่อรำยไดจ้ำกกำรขำย (%) 7.77% 3.39% 2.85% 

อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) 10.36% 4.33% 3.50% 

อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 14.04% 5.31% 4.02% 

อตัรำส่วนหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 0.32  0.36  0.36 

อตัรำส่วนหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 0.14  0.23  0.28 

อตัรำส่วนหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (เท่ำ) 0.74  2.34  2.93 

 
หมำยเหตุ :     

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน หำร หนีส้นิหมุนเวยีน 

อตัรำสว่น EBITDA ตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย =    EBITDA หำร รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธติอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไรสทุธ(ิสว่นของผูถ้อืหุน้) หำร รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์ = ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่นดอกเบีย้จำ่ยและภำษีเงนิได ้หำร สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ = ก ำไรสทุธ ิ(ของผูถ้อืหุน้ใหญ่) หำร สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) 

อตัรำสว่นหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้   = หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ หำร รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้หกัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดและเงนิ ลงทนุ
ช ัว่ครำว หำร รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้หกัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดและเงนิลงทนุ
ช ัว่ครำว หำร EBITDA 
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ควำมคบืหน้ำโครงกำรทีส่ ำคญัในปี 2562 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มโีครงกำรลงทุนทีอ่ยู่ในชว่งกำรลงทุนและอยู่ในชว่งกำรศกึษำกำรลงทุนดงัต่อไปนี ้

โครงกำรโรงโอเลฟินสแ์ห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Project) 

บรษิทัฯ อนุมตัแิผนกำรลงทุนโรงโอเลฟินสแ์ห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Project) โดยใชแ้นฟทำ และกำ๊ซปิโตรเลยีม

เหลว (LPG) เป็นวตัถุดบิหลกั โดยมีก ำลงักำรผลติเอทลินี อยู่ที ่500,000 ตนัต่อปี และโพรพลินี 250,000 ตนัต่อปี ส่งผลให ้

ก ำลงักำรผลติตดิตัง้โอเลฟินส ์ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำก 2,988,000 ตนัต่อปี เป็น 3,738,000 ตนัต่อปี ซึง่ตำมแผนงำนคำดว่ำ

จะสำมำรถด ำเนินกำรผลติเชงิพำณิชยไ์ดภ้ำยในปี 2563 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ประมำณ 985 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 

หรอืประมำณ 36,000 ลำ้นบำท ปัจจบุนัโครงกำรมคีวำมคบืหนำ้รอ้ยละ 85 (ณ เดอืน ธนัวำคม 2562)  

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

โครงกำร PO/Polyols เป็นโครงกำรขยำยธุรกจิขัน้ปลำยน ้ำสู่กลุ่มอุตสำหกรรม Polyurethane ทีม่ีมูลค่ำสูง ซึง่บรษิทัฯ ได ้

จดัตัง้บรษิทั จซี ีออกซเีรน จ ำกดั (GC Oxirane ) เพือ่ด ำเนินกำรลงทุนในโครงกำร Propylene Oxide (PO) ซึง่ถอืหุน้โดย

บรษิทัฯ รอ้ยละ 100 ก ำลงักำรผลติ PO ที ่200,000 ตนัต่อปีและคำดว่ำจะเร ิม่ด ำเนินกำรผลติเชงิพำณิชยไ์ดใ้นปี 2563 และ

บรษิทัฯ จดัตัง้บรษิทัรว่มทุนคือบรษิทั จซี ีโพลอีอลส ์จ ำกดั (GC Polyols) ทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 82.1 โดยมีก ำลงักำรผลิต 

Polyols อยู่ที ่130,000 ตนัต่อปีและผลติภณัฑ ์PU System ก ำลงักำรผลติอยู่ที ่20,000 ตนัต่อปี  ปัจจบุนัโครงกำร PO และ 

Polyols มคีวำมคบืหนำ้รอ้ยละ 85 และ 85 ตำมล ำดบั (ณ เดอืน ธนัวำคม 2562)  

กำรเตรยีมกำรจดัต ัง้บรษิทัรว่มทุนบรษิทั “ENVICCO Limited” เพือ่ผลติเม็ดพลำสตกิรไีซเคลิคุณภำพสูง 

บรษิทัฯ และบรษิทั ALPLA จ ำกดั ผูเ้ช ีย่วชำญดำ้นกำรผลิตเม็ดพลำสติกรไีซเคิลคุณภำพสูงระดบัโลกเพือ่เตรยีมกำรจดัตัง้

บรษิทัรว่มทุน บรษิทั เอ็นวิคโค จ ำกดั (ENVICCO Limited) ณ นิคมเอเชยี มำบตำพุด จงัหวดัระยอง กำรเตรยีมกำรจดัตัง้

บรษิทัรว่มทุนนี ้เพือ่ผลติเม็ดพลำสตกิรไีซเคลิคุณภำพสูง ชนิด rPET และ rHDPE ทีม่มีำตรฐำนสูงแห่งแรกของประเทศไทย ซึง่

จะสำมำรถสรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหพ้ลำสตกิใชแ้ลว้ใหส้ำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัรว่ม

ทุนแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่3 กุมภำพนัธ ์2563 
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แนวโน้มตลำดและธุรกจิในปี 2563 

แนวโนม้ตลำดน ้ำมนัในปี 2563 คำดว่ำรำคำน ้ำมนัดบิดูไบจะอยู่ทีค่่ำเฉลีย่ 58-62 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล โดย

ส ำนักงำนพลงังำนสำกล (IEA) ไดม้กีำรคำดกำรณถ์งึกำรเตบิโตของควำมตอ้งกำรใชน้ ำ้มนัของโลก (ณ เดอืนธนัวำคม 2562) 

ในปี 2563 อยู่ทีร่ะดบั 101.5 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั หรอืเพิม่ขึน้ 1.2 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั อย่ำงไรก็ด ีตลำดน ำ้มนัดบิในปี 2563 ยงั

มคีวำมไม่แน่นอนจำกสงครำมกำรคำ้ฯ ทีม่คีวำมยดืเยือ้จนส่งผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกจิของโลก กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ

ในทวีปยุโรปทัง้ภำคอุตสำหกรรมและภำคบรกิำร และกำรถอนตวัจำกสหภำพยุโรปของสหรำชอำณำจกัร (Brexit) ควำม

รว่มมือของกลุ่มประเทศโอเปกและพนัธมิตรว่ำจะปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงร่วมกนัหรอืไม่ และกำรคำดกำรณถ์ึงปรมิำณส่งออก

น ำ้มนัดบิของสหรฐัฯ ทีจ่ะเร ิม่สูงขึน้ต ัง้แต่ไตรมำสที ่4 ของปี 2562 จะเป็นปัจจยักดดนัรำคำน ำ้มนัได ้  

ส ำหรบัผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม บรษิทัฯ คำดว่ำสถำนกำรณร์ำคำและส่วนต่ำงรำคำของผลติภณัฑจ์ะไดร้บัปัจจยับวก

จำกปัจจยัสนับสนุนจำกมำตรกำรของ International Marine Organization (IMO) ในกำรควบคุมระดบัก ำมะถนัในน ้ำมนั

เตำทีใ่ชใ้นอุตสำหกรรมเดนิเรอืมีผลเมือ่ 1 มกรำคม 2563 ท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัดีเซล (Diesel) และน ้ำมนัเตำเกรด

ก ำมะถนัต ่ำ (Low Sulfur Fuel Oil: LSFO) เป็นเชือ้เพลิงเรอืเดินสมุทรเพิ่มมำกขึน้ ส่งผลใหส้่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดีเซลกบั

น ำ้มนัดบิดูไบเฉลีย่จะอยู่ที ่14-15 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล และในขณะส่วนต่ำงรำคำ LSFO กบัน ำ้มนัดบิดูไบจะอยู่ที ่20-21

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล และควำมตอ้งใชน้ ำ้มนัเตำเกรดก ำมะถนัสูง (High Sulfur Fuel Oil: HSFO) ลดลง โดยคำดกำรณ์

ส่วนต่ำงรำคำ HSFO กบัน ้ำมนัดิบดูไบอยู่ที ่-11 ถึง -10 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ขณะทีน่ ้ำมนัแกซ๊โซลีนยงัไดร้บัปัจจยั

กดดนัจำกระดบัสนิคำ้คงคลงัทีสู่งและปรมิำณกำรผลิตทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรใชก้ ำลงักำรผลิตในระดบัสูงของโรงกลั่นในภูมิภำค

อเมรกิำเหนือ คำดกำรณส์่วนต่ำงรำคำผลติภณัฑท์ี ่10-11 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ทัง้นี ้ในส่วนของกำรใชก้ ำลงักำรผลติ

ของโรงกลัน่น ำ้มนัของบรษิทัฯ คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรผลติไดเ้ต็มทีท่ีร่อ้ยละ 101 

แนวโนม้ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสค์ำดว่ำส่วนต่ำงของผลิตภณัฑพ์ำรำไซลีนกบัแนฟทำในปี 2563 จะอยู่ทีป่ระมำณ 

250-300 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ทรงตวัจำกปีก่อนหนำ้ ซึง่แมว้่ำจะมีอุปทำนทีค่ำดว่ำจะเพิม่ขึน้จำกผูผ้ลติรำยใหม่ แต่อุปสงค ์

จำกภำคอุตสำหกรรมปลำยน ้ำ เสน้ใยและสิง่ทอ (Fiber Filament) กรดเทเรฟทำรคิบรสิุทธิ ์(PTA) และขวดบรรจุภณัฑ ์(PET 

Bottle Resin) ยงัคำดว่ำจะมีกำรเตบิโตทีด่จีำกก ำลงักำรผลติใหม่ และกำรลดก ำลงักำรผลติของผูผ้ลติพำรำไซลนีทีม่ีตน้ทุน

สูง ส ำหรบัส่วนต่ำงของรำคำเบนซนีและแนฟทำจะอยู่ที่ประมำณ 150-175 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั  ทรงตวัจำกปีก่อนหนำ้ 

เน่ืองจำกตลำดเบนซนีไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจำกก ำลงักำรผลติใหม่ของผลติภณัฑป์ลำยน ้ำ เชน่ สไตรนีโมโนเมอร ์และฟีนอล 

ส ำหรบัในปีนี ้บรษิทัฯ มีแผนกำรปิดซอ่มบ ำรุงเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรผลติของหน่วยผลติอะโรเมตกิส ์2 ในไตรมำสที ่2 

บรษิทัฯ คำดกำรณก์ำรใชก้ ำลงักำรผลติของปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 90  

แนวโน้มของสถำนกำรณผ์ลิตภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ืองมีแนวโน้มทรงตวัจำกปีก่อนหน้ำ แมว้่ำ

คำดกำรณว์่ำจะมกี ำลงักำรผลติใหม่ทีป่รบัตวัสูงขึน้ในปี 2563 แต่จำกสถำนกำรณร์ำคำชว่งไตรมำส 4/2562 รำคำอยู่ในระดบั

ต ่ำสุดในรอบ 10 ปี จงึคำดกำรณว์่ำผูผ้ลติทีม่ตีน้ทุนสูงจะปรบัลดก ำลงักำรผลติลง อย่ำงไรก็ตำมสถำนกำรณส์งครำมกำรคำ้ฯ 

ทีย่งัมีควำมไม่แน่นอน ถงึแมจ้ะเร ิม่มีสญัญำณบวกจำกขอ้ตกลงในกำรพยำยำมยกเลกิก ำแพงภำษีทลีะขัน้ และกำรลงนำมใน

ขอ้ตกลงสญัญำกำรคำ้ในขัน้แรก (Phase 1) ในเดอืนมกรำคมทีผ่่ำนมำ โดยคำดว่ำรำคำเฉลีย่เม็ดพลำสตกิโพลเีอทลินีจะอยู่

รำว 910-1,030 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ในขณะทีส่ถำนกำรณร์ำคำ MEG คำดว่ำจะมแีนวโนม้ทรงตวัจำกปีก่อนหนำ้ ซึง่ปัจจยั

ส ำคญัมำจำกปรมิำณอุปทำนมแีนวโนม้ปรบัตวัสูงขึน้จำกก ำลงักำรผลติใหม่จำกทวปีอเมรกิำและจนี แต่ยงัไดร้บัปัจจยัสนับสนุน

จำกอุปสงคก์ำรใชง้ำนของตลำดผลติภณัฑป์ลำยน ำ้โดยเฉพำะอุตสำหกรรมดำ้นสิง่ทอและบรรจภุณัฑท์ีย่งัคงเตบิโตได ้บรษิทัฯ 

คำดว่ำรำคำ MEG (ASP) เฉลีย่จะอยู่ประมำณ 550-580 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ทัง้นีใ้นปี 2563 คำดกำรณก์ำรใชก้ ำลงักำร

ผลติของธรุกจิโอเลฟินสจ์ะอยู่ทีร่อ้ยละ 98 จำกกำรปิดซอ่มบ ำรุงในไตรมำสที ่1 และคำดกำรณก์ำรใชก้ ำลงักำรผลติของธุรกจิ

โพลเิมอรจ์ะอยู่ทีร่อ้ยละ 102 
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Appendix 

กรำฟที ่1 : กรำฟปรมิำณวตัถดุบิน ำเขำ้ CDUและปรมิำณกำรขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

 
กรำฟที ่2 : กรำฟปรมิำณวตัถดุบิน ำเขำ้และปรมิำณกำรขำยผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์(BTX) 
 

 
 
กรำฟที ่3 : กรำฟปรมิำณวตัถดุบิน ำเขำ้ผลติผลติภณัฑโ์อเลฟินสแ์ละปรมิำณกำรขำยโอเลฟินสแ์ละผลติภณัฑต์่อเน่ือง 
 

 

 

 

*Other feedstock หมายถึง Reformate Pygas และ Heavy Naphtha  
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ตำรำงหยุดผลติเพือ่ซอ่มบ ำรุงตำมแผนในปี 2563 
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