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กรุงเทพ, 23 กรกฎาคม 2561 

 

2562 Guidance Update  
 

 พืน้ฐานอตุสากรรมท่ีแข็งแกร่ง และการเตบิโตของก าไรมีความชดัเจน 

 ปรับเพิ่มประมาณการส าหรับปี 2562 : core EBITDA คาดการณ์ว่าจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 74 จากปี 2560 เป็นเทา่กบั 1.75 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 

 

ในช่วงต้นปี 2561 บริษัทได้ประกาศกลยทุธ์ของกิจการซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการรายงานผลประกอบการส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 และประจ าปี 2560 โดย

บริษัทได้ประมาณการว่า core EBITDA ในปี 2562 จะเพิม่ขึน้ร้อยละ 45 จากปี 2560 จากมมุมองของบริษัทตอ่สภาวะอตุสาหกรรมและโครงการท่ี

ด าเนินการอยู่ในขณะนัน้ 

 

เน่ืองจากสภาวะอตุสาหกรรมในปัจจบุนัได้เปล่ียนแปลงไปมาก บริษัทเช่ือว่าจะมีสว่นช่วยในการเพิม่ผลประกอบการจากที่บริษัทเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้า

อย่างมีสาระส าคญั จากผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ท่ีแข็งแกร่งและการคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทจงึปรับ

เพิ่มประมาณการณ์เพ่ือสะท้อนถึงอตัราก าไรส าหรับรอบ 12 เดือนสิน้สดุไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 สภาวะอปุสงค/์อปุทานท่ีปรับตวัดีขึน้ รวมไปถึงโครงการ

ประกาศเข้าซือ้กิจการถึงปัจจบุนั 

 

บริษัทปรับประมาณการ core EBITDA ส าหรับปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 74 จากปี 2560 เป็นเทา่กบั 1.75 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 

 

 ใหม่ ก่อนหน้า 

 จ านวน เปล่ียนแปลง % 

(เทียบกับปี 2560) 

จ านวน เปล่ียนแปลง % 

(เทียบกับปี 2560) 

ปริมาณการผลิต (ล้านตนั) 13.0 43% 11.9 31% 

Core EBITDA (พนัล้านเหรียญสหรัฐ) $1.75 74% $1.4 45% 

 

เราคาดว่าผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งขึน้มาจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี:้ 

 

 ความแข็งแกร่งในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และเพ่ิมความชดัเจน 

 

 บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งในคร่ึงแรกของปี 2561 ทัง้ปริมาณการผลติและอตัราก าไรเพิ่มขึน้ในทกุสว่นธุรกิจและสว่นภมูิภาค ผลการด าเนินงาน

นีเ้ป็นผลมาจากกลยทุธ์การลงทนุระยะยาวของบริษัท การควบรวมภายในกบักิจการท่ีเข้าซือ้ ผลก าไรท่ีเร่ิมฟืน้ตวัขึน้ของผลติภณัฑ์ Necessities ท่ีมี

ปริมาณการผลติสงู และผลติภณัฑ์ HVA  ท่ีมีอตัราก าไรท่ีสงูกว่าและคอ่นข้างคงท่ี บริษัทรายงานผลก าไรและกระแสเงินสดดีเป็นประวตักิารณ์และ

คาดการณ์ว่าทศิทางเดียวกนันีจ้ะยงัคงด าเนินตอ่ไปในไตรมาสท่ีก าลงัจะมาถึงในปี 2561 และปี 2562 

 

 ปรับประมาณการ EBITDA โดยคิดจากอตัราก าไรเฉล่ียส าหรับรอบ 12 เดือนส้ินสดุไตรมาสที ่2 ปี 2561 แมว้่าบริษัทเช่ือวา่สภาพตลาด ณ 

ตอนนีจ้ะมีอตัราก าไรทีส่งูกว่านัน้ 

 

ในขณะท่ีสภาวะอตุสาหกรรมและตลาดยงัคงดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง การท่ีบริษัทมีการด าเนินงานทัว่ทัง้หว่งโซม่ลูคา่โพลีเอสเตอร์อยู่ทัว่โลกท าให้บริษัทอยูใ่น

ต าแหน่งที่ดีท่ีจะได้รับผลประโยชน์ทัง้จากอตัราก าไรและปริมาณในปี 2561 และ 2562 ท่ีส าคญัท่ีสดุคือบริษัทมีความเหมาะสมกบัสภาวะตลาดในปัจจบุนั 

และบริษัทมุง่มัน่ท่ีจะผลกัดนัอตัราก าไรท่ีดีขึน้นีใ้ห้เป็นผลก าไรเพ่ือเสริมความแขง็แกร่งให้กบับริษัท ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกนั โรงงาน PET ในประเทศบราซลิ และโรงงาน PTA ในประเทศโปรตเุกส เร่ิมด าเนินการได้อย่างราบร่ืนตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 

ปี 2561 และจะเหน็ผลก าไรในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 และปี 2652 

 

 ห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ และผลิตภณัฑ์ HVA ในระดบัสากลของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากการเข้าซ้ือกิจการ 

 

บริษัทมีก าลงัการผลติ PET เพิ่มขึน้ 1.1 ล้านตนัจากการเข้าซือ้โรงงานในประเทศบราซลิและอียิปต์ และก าลงัการผลติ PTA  เพิ่มขึน้อีก 1.1 ล้านตนัจากการ

ขยายโรงงานในเมือง Rotterdam และการเข้าซือ้ Artlant PTA ในประเทศโปรตเุกส ทัง้หมดนีจ้ะช่วยเพิ่มผลก าไรให้แก่บริษัท 

 

สดัสว่นผลติภณัฑ์ HVA ของบริษัทเพิ่มมากขึน้จากการเข้าซือ้ทางกลยทุธ์ในธุรกิจยานยนต์ (Kordarna) และธุรกิจผลติภณัฑ์เพ่ือสขุอนามยั (Avgol) โดย

คาดว่าจะเสร็จสิน้การเข้าซือ้ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ซึง่จะเหน็ผลก าไรเตม็ปีในปี 2562 อตัราก าไรของ  integrated EOEG ในประเทศสหรัฐอเมริกายงัคง

แข็งแกร่ง อีกทัง้การสญูเสียอตัราก าไรจากการเร่ิมด าเนินงานลา่ช้าของโรงงาน US Gas Cracker (เร่ิมด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561) ถกูทดแทนโดย

อตัราก าไรของ EOEG บนราคาตลาดของเอทลิีนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีปริมาณการผลติเพิ่มขึน้ 3.9 ล้านตนั รวมเป็น 13.0 ล้านตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 43 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยปริมาณการ

ผลตินีไ้ม่รวมโครงการร่วมทนุผลติ PTA-PET Corpus Christi และโครงการผลติฟิลม์ Dupont Teijin ซึง่อยู่ในระหว่างการรออนมุตัจิากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้อง 

 

 
การคาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกิจ  

การน าเสนอนีม้ีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่ างมีสาระส าคัญ ข้อความทัง้หมดที่
นอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงในอดีต สถานะการเงินและผลประกอบการในอนาคต กลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การปรับตัวในอนาคตของสถานการณ์ตลาดที่บริษัท
ด าเนินการอยู่หรือมองหาโอกาสที่จะเข้าไปมีสว่นร่วม รวมทัง้ข้อความที่อยู่ก่อนหน้าหรือตามหลงัหรือมีการใช้ถ้อยค าว่า “ตัง้เป้า” “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “มุ่งหมาย” “ตัง้ใจ” “จะ” “อาจจะ” 
“คาดหวงั” “มีแผนจะ” “ประมาณการ” “คาดหมายว่า” หรือถ้อยค าอื่นท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนันีน้บัเป็นข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 

ข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีความเสี่ยงทัง้ที่รับรู้และยังไม่รับรู้ มีความไม่แน่นอน และปัจจัยส าคัญอื่นๆที่ บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผล
ประกอบการหรือผลการด าเนินงานจริงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากการประมาณการจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้อความที่ มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต นอกจากนีข้้อความดงักลา่วตัง้อยู่บนสมมติฐานและการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับกลยทุธ์ทางธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตของบริษัท รวมทัง้สิง่แวดล้อมในอนาคตที่บริษัทด าเนิน
กิจการอยู่ และมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทแต่อย่างใด 

ข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักลา่วจดัท าขึน้ ณ วนัท่ีในเอกสารนี ้บริษัทไม่มีหน้าที่หรือข้อผกูมดัที่จะต้องเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดงักลา่ว บริษัท 
ไม่ได้เป็นตวัแทน รับประกนัหรือคาดการณ์ว่าผลลพัธ์ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักลา่วเหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ 

 


