
บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
1 

2Q2562 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
2 

2Q2562 
   

 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือน และ งวด 6 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 บทสรุปผู้บริหาร   

 

 

 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 (2Q2562) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทาง
การเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 73,804 ล้านบาท ลดลง 6,719 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 จากไตรมาส 1 ปี 2562 
(1Q2562) สาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน รวมถึงธุรกิจน ้ามัน ที่มีขาดทุนสต๊อกน ้ามันเพิ่มขึ นใน 2Q2562 ตาม
ราคาน ้ามันดิบที่ปรับลดลงจากสิ น 1Q2562 ที่ 67.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ สิ น 
2Q2562 อีกทั งส่วนต่างราคาน ้ามันส้าเร็จรูปกับน ้ามันดิบ และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั งสายโอ
เลฟินส์และอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ก็ลดลงเช่นกัน แม้ว่าผลการด้าเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ นจากไตรมาสก่อน โดย
หลักจากธุรกิจจัดหาและจดัจา้หน่ายก๊าซฯ และ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ตามปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึ น เช่นเดียวกับผลการด้าเนินงาน
ของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมปรับสูงขึ นจากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ น และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมที่ปรับตัวดีขึ น โดยหลักจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ้ากัด (มหาชน) (GPSC) ที่มีการรับรู้ผลการด้าเนินงาน
ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ้ากัด (มหาชน) (GLOW) เต็มไตรมาสใน 2Q2562 นอกจากนี  ใน 2Q2562 มีการรับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ของบริษัทในเครือ ส้าหรับ ก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยใน 2Q2562 มี
จ านวน 25,938 ล้านบาท ลดลง 3,374  ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5 จาก 1Q2562 ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 29,312 ล้านบาท 
เนื่องจาก EBITDA ที่ลดลงข้างต้น รวมถึงค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม และภาษีเงินได้ของ
ธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ น แม้ว่ามีผลก้าไรจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ นจาก บริษัท ปตท.ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ้ากัด (มหาชน) (PTTEP) PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน รวมถึงผล
ก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ นของเงินกู้สกุลต่างประเทศเพิ่มขึ น จากการท่ีเงินบาทแข็งค่ามากกว่าไตรมาสก่อน 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 (1H2562) ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 154,327 ล้านบาท ลดลง 36,488 
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 19.1 จาก 190,815 ล้านบาท ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 (1H2561) สาเหตุหลักจากผลการด้าเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับลดลงตามส่วนต่างราคาน ้ามันส้าเร็จรูปกับน ้ามันดิบที่ลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะน ้ามันเบนซินและดีเซล รวมถึงก้าไรจากสต๊อกน ้ามันที่ปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากราคาน ้ามันดิบใน 1H2561 ที่ปรับสูงขึ น
กว่าใน 1H2562 และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ก็ลดลง เช่นเดียวกับ
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีผลการด้าเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ตามก้าไรขั นต้นที่ลดลงจากราคาขายตามราคา
อ้างอิงปิโตรเคมีที่ปรับลดลงมาก และต้นทุนก๊าซฯที่ปรับสูงขึ น อย่างไรก็ตาม ผลการด้าเนินงานปกติของธุรกิจส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ นจากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายเฉล่ียที่ เพิ่มขึ น และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพิ่มขึ น โดยหลัก
จากการเข้าซื อ GLOW ของ GPSC ตั งแต่เดือนมีนาคม 2562 ทั งนี  ใน 1H2562 กลุ่ม ปตท. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพิ่มขึ น ทั งนี  ใน 1H2562 กลุ่ม ปตท. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ น ส้าหรับ ก าไรสุทธิ ใน1H2562 มีจ านวน 55,250 

หน่วย : ล้ำนบำท 2Q2561 1Q2562 2Q2562 
% เพิ่ม (ลด) 

1H2561 1H2562 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

ยอดขำย 578,787 550,874 570,322 (1.5%) 3.5% 1,111,759 1,121,196 0.8% 
EBITDA 100,699 80,523 73,804 (26.7%) (8.3%) 190,815 154,327 (19.1%) 
ก ำไรสุทธิ 30,029 29,312 25,938 (13.6%) (11.5%) 69,817 55,250 (20.9%) 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 1.05 1.02 0.89 (15.2%) (12.7%) 2.43 1.91 (21.4%) 
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ล้านบาท ลดลง 14,567 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.9 จาก 69,817 ล้านบาท ใน 1H2561 จาก EBITDA ที่ลดลง และค่าเส่ือม
ราคาเพิ่มขึ นจาก PTTEP และ GPSC แม้ว่าค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จะลดลงตามก้าไรท่ีลดลง และผลขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียง
ของตราสารอนุพันธ์ลดลง รวมถึงก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ นเนื่องจากค่าเงินบาทใน 1H2562 ที่แข็งค่าขึ นเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ใน 1H2561 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง  

สถานะการเงินของปตท. และบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,381,175 ล้านบาท เพิ่มขึ นร้อยละ 
1.2 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ นจากการเข้าซื อกิจการ GLOW ของ GPSC ในขณะที่มี
หนี สินรวมทั งสิ น 1,082,065 ล้านบาท เพิ่มขึ นร้อยละ 4.6 ซึ่งเป็นส่วนของหนี สินท่ีมีดอกเบี ย 621,484 ล้านบาท โดยหลักจากเงินกู้ยืม
เพื่อเข้าซื อกิจการ GLOW ของ GPSC และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,299,110 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 โดยหลักจากการจ่ายเงินปันผล 
และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ PTTEP ตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ น 
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ภำวะเศรษฐกิจในไตรมำส 2 ปี 2562 

เศรษฐกิจโลกใน 2Q2562 ขยายตัวชะลอลงจาก 1Q2562 โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวชะลอลงจากการเริ่มระบาย
สินค้าคงคลัง (destocking) ที่ได้สะสมเพิ่มขึ้นมากในสามไตรมาสก่อน และผลกระทบทางลบจากปัญหาความขัดแย้งทางการคา้กบัจนี 
ตลอดจนแรงส่งจากนโยบายปรับลดภาษีเงินได้ของรัฐบาลที่อ่อนแรงลง แต่ยังมีแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่เข้มแข็ง ส่งผลให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (the Federal Reserves: the Fed) ในการประชุมเดือนมิถุนายน 2562  มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ
ร้อยละ 2.25 -2.50 แต่ส่งสัญญาณอาจปรับลดดอกเบี้ยภายในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ท่ามกลางแนวโน้มความเส่ียงทางเศรษฐกิจที่
สูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเยอรมนีที่อยู่ระหว่างปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบไอเสียรูปแบบใหม่ และความไม่
แน่นอนทางการเมืองในภูมิภาค แม้ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่เข้มแข็งและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงอยู่ในระดับ
ต่่า ส่าหรับเศรษฐกิจจีนใน 2Q2562 ขยายตัวชะลอลงที่ระดับต่่าสุดในรอบ 27 ปี แต่ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายร้อยละ 6.0 – 6.5 ของ
รัฐบาล ภายใต้การด่าเนินมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงมาตรการลดภาษีภาคธุรกิจและการเพิ่ม
สภาพคล่องในตลาดเงิน เพื่อรองรับผลกระทบทางลบจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ปรับลดประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ในปี 2562 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.2 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนเมษายน 2562 ที่ระดับร้อยละ 3.3  

ตามรายงานของส่านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ความต้องการใช้
น้่ามันของโลกใน 2Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 99.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 1Q2562 ที่ 98.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน และเพิ่มขึ้นจาก 
2Q2561 ที่ 98.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน  

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 2Q2561 1Q2562 2Q2562 

%เพิ่ม(ลด)  
1H2561 

 
1H2562 

%เพิ่ม
(ลด) 

YoY QoQ  

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 72.1 63.5 67.4 (6.5%) 6.1% 68.0 65.4 (3.8%) 
Average Gasoline Crack Spread 12.1 3.7 7.5 (38.0%) >100% 12.9 5.6 (56.6%) 
Average Diesel Crack Spread 14.6 12.8 12.4 (15.1%) (3.1%) 14.7 12.6 (14.3%) 
Average FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (4.4) 0.6 (2.3)   47.7% >(100%) (4.7) (0.9) 80.9% 

 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ยใน 2Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 67.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1Q2562 ที่ 63.5 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (2Q2561 ที่ 72.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) จากมาตรการควบคุมก่าลังการผลิตที่เข้มงวดของกลุ่ม OPEC+ ซึ่งได้
มีการขยายเวลาการปรับลดการผลิตน้่ามันดิบถึงเดือนมีนาคม 2563 ประกอบกับความตึงเครียดของสถานการณ์ในบริเวณช่องแคบ
ฮอร์มุส อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยเรื่องความไม่แน่นอนของข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และสภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้่ามันโลกลดลงเป็นปัจจัยกดดันราคาน้่ามันดิบ  

รำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์ มีค่าส่วนต่างระหว่างน้่ามันเบนซินและน้่ามันดิบดูไบ (Average gasoline crack 
spread) ใน 2Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 1Q2562 ที่ 3.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (2Q2561 ที่ 
12.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) เนื่องจากอุปทานที่ลดลงจากการจากหยุดซ่อมบ่ารุงของโรงกล่ันทั้งในสหรัฐฯและเอเชีย รวมถึง
เหตุการณ์ระเบิดของโรงกลั่นในประเทศสหรัฐอเมริกา และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว  ในขณะที่ส่วนต่างระหว่าง
น้่ามันดีเซลและน้่ามันดิบดูไบ (Average diesel crack spread) ใน 2Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 12.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดจาก 
1Q2562 เล็กน้อยจาก 12.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (2Q2561 ที่อยู่ที่ 14.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) จากอุปสงค์ที่ลดลงจาก
ผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐและจีน และการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศยุโรป ส่าหรับส่วน
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ต่างระหว่างน้่ามันเตาและน้่ามนัดิบดูไบ (Average fuel oil crack spread) ใน 2Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ -2.3 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ปรับ
ลดลงจาก 1Q2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.6 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล (2Q2561 ที่ระดับ -4.4 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล) เนื่องจากอุปสงค์ที่
ลดลงจากการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับ International Marine Organization (IMO) 2020 

 ค่ำกำรกลั่นของโรงกล่ันประเภท cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน 2Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 3.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจาก 1Q2562 ที่อยู่ที่ 3.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (2Q2561 ที่อยู่ที่ 6.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของ
น้่ามันเบนซิน และการหยุดซ่อมบ่ารุงของโรงกลั่นในเอเชีย  

รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ใน 2Q2562 ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ในขณะท่ีราคาแนฟทาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคา โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (high density polyethylene: HDPE) ปรับตัวลดลงจาก 
1Q2562 ตามความต้องการซื้อที่ลดลงจากผลกระทบของสงครามทางการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนราคา โพลีโพรไพ
ลีน (polypropylene: PP) ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1Q2562 จากความต้องการซื้อจากเวียดนามและอินโดนีเซียที่ช่วยสนับสนุนราคา 
ส่าหรับกลุ่มอะโรเมติกส์ ราคาเบนซีน (benzene: BZ) และส่วนต่างระหว่างราคาเบนซีนกับแนฟทาฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 1Q2562 
ตามราคาน้่ามันดิบ ประกอบกับราคาเบนซีนในสหรัฐฯที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ Arbitrage จากเอเชียไปสหรัฐฯเปิด รวมถึงความต้องการที่
ฟื้นตัวดีขึ้น จากการกลับมาด่าเนินการของโรงงานผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (styrene monomer: SM) ที่ปิดซ่อมบ่ารุงตามแผนงานในไตร
มาสก่อน  ส่าหรับราคาพาราไซลีน (paraxylene: PX) และส่วนต่างระหว่างราคาพาราไซลีนกับแนฟทาปรับลดลงจาก 1Q2562 จาก
ความกังวลต่ออุปทานล้นตลาดเนื่องจากก่าลังการผลิตขนาดใหญ่หลายแห่งที่จะขึ้นใหม่ในเอเชีย    

หน่วย : เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน 

2Q2561 1Q2562 2Q2562 
%เพิ่ม(ลด) 

1H2561 1H2562 
%เพิ่ม
(ลด) YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 1,384 1,093 1,080 (22.0%) (1.2%) 1,382 1,086 (21.4%) 
PP: CFR SEA - Film 1,301 1,127 1,143 (12.1%) 1.4% 1,286 1,135 (11.7%) 
BZ: FOB Korea 842 590 625 (25.8%) 5.9% 867 607 (30.0%) 
PX: CFR Taiwan  984 1,080 909 (7.6%) (15.8%) 975 995 2.1% 

เศรษฐกิจไทยใน 2Q2562 ขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับ 1Q2562 ตามการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวต่อเนื่องในเกือบทกุ

หมวดการใช้จ่าย โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล การใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวต่อไปได้

ตามการลงทุนโดยเฉพาะในโครงการร่วมทุนของรัฐและเอกชน (public-private partnership: PPP) ตลอดจนการเติบโตของรายจ่าย

ค่าตอบแทนบุคลากร ส่าหรับภาคธุรกิจชะลอการตัดสินใจในช่วงเปล่ียนผ่านทางการเมืองท่ามกลางการสะสมสินค้าคงคลังที่ชะลอตัว

ลงเนื่องจากได้สะสมไปมากแล้วในไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนั้นการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงตามจ่านวนนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัว

จากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง และฐานที่สูงในปีก่อนหน้า รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่การส่งออกสินค้า

หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนมิถุนายน 2562 ปรับลดประมาณการแนวโน้มการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนเมษายนที่ระดับร้อยละ 3.8 
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เหตุกำรณ์ส ำคัญในช่วงครึ่งแรกของป ี2562 ถึงปัจจุบัน  

สรุปเหตุการณ์ที่ส่าคัญ (non-recurring items) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีรายละเอยีดดงันี ้

มกรำคม 2562 • PTTEP: 3 ม.ค. 2562 PTTEP หยุดการผลิตชั่วคราวในโครงการบงกชประมาณ 1 สัปดาห์เนื่องจาก
พายุโซนร้อน “ปาบึก” บริเวณอ่าวไทย ส่งผลให้ปริมาณขายเฉล่ียลดลงประมาณ 96,700 บาร์เรล
เทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณการขายเฉล่ียต่อวันในปี 2562 

• GC: 10 ม.ค. 2562 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ่ากัด ("GCL") เป็นบริษัทย่อยของ GC ซึ่งถือหุ้น
ทั้งหมดใน GC Logistics Solutions (Vietnam) Company Limited (GCLS VN) ได้ช่าระค่าหุ้นเต็ม
จ่านวน (200,000 เหรียญสหรัฐฯ) (GCLS VN จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 16 พ.ย. 2561) มีวัตถุประสงค์
เพื่อด่าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)   

• PTTEP: PTTEP MENA Company Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ร่วมกับบริษัท Eni Abu Dhabi 
B.V. บริษัทย่อยของ ENI (ผู้ผลิตน้่ามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศอิตาลี) ชนะการประมูล
แปลงส่ารวจใน Abu Dhabi’s Open Block Licensing Round ในแปลงส่ารวจ Offshore 1 และ 
Offshore 2 ตั้งอยู่นอกชายฝ่ังทะเล ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ (อาบูดาบี) สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ เพื่อรับสิทธิในการด่าเนินการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยได้ลงนามในสัญญาสัมปทานกับ 
The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)  เมื่อ  12 ม.ค. 2562 ตามสัดส่วนการลงทุน 
(PTTEP MENA ร้อยละ 30 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. (ผู้ด่าเนินการ) ร้อยละ 70) 

กุมภำพนัธ์ 2562 
 

• PTTEP: 15 ก.พ. 2562 PTTEP SP Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย 
(Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.8 ในบริษัท APICO 
LLC จากบริษัท Tatex Thailand LLC และ Tatex Thailand II LLC ในโครงการสินภูฮ่อมด้วยมูลค่า
ประมาณ 64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการซื้อขายดังกล่าวแล้วเสร็จในวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ปัจจุบัน 
PTTEP ถือสัดส่วนร้อยละ 55 ของโครงการสินภูฮ่อมและเป็นผู้ด่าเนินการ ภายหลังการเข้าซื้อดังกล่าว 
PTTEP จะมีสัดส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.8 

• PTTEP: 25 ก.พ. 2562 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จ่ากัด (PTTEP ED) บริษัทย่อย
ของ ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัทย่อยของบริษัท มูบาดาลา 
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts) ใน
แปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) โดยมีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามล่าดับ ส่าหรับ
ในแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) PTTEP ED ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีสัดส่วนการลงทนุ
ร้อยละ 100 ทั้งนี้ PTTEP ED เป็นผู้ด่าเนินการท้ังสองแปลง 

มีนำคม 2562 • PTTEP: 21 มี.ค. 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามใน
สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sales and Purchase Agreement : SSPA) เพื่อเข้าซื้อธุรกิจทั้งหมดของ
บริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อย 
Murphy Sabah Oil Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Ltd. (Murphy Sarawak) ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 มูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 2,127 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยปัจจุบันทั้งสองบริษัทมีการ
ลงทุนในธุรกิจส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ่านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ในระยะผลิต 
2 โครงการ ระยะพัฒนา 1 โครงการและระยะส่ารวจ 2 โครงการ โดยมีปริมาณส่ารองปิโตรเลียม (2P*) 
ตามสัดส่วนการลงทุนของ Murphyจ่านวน 274 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ 
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• PTTEP: 21 มี.ค. 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ PTTEP และบริษัท 
PETRONAS Carigali Sdn.  Bhd.  (PCSB)  ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต กับ  Petroliam 
Nasional Berhad (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในการด่าเนินการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลง
ส่ารวจ บริเวณนอกชายฝั่งเพนนินซูลาร์ ประเทศมาเลเซีย จ่านวน 2 แปลง 

• PTT: 25 มี.ค. 2562 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ่ากัด (“บริษัท PTTGM”) จัดตั้งบริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ่ากัด และ บริษัท สยาม แมน
เนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ่ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 36 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล่าดับ โดย
บริษัท PTTGM ถือหุ้นในสัดส่วนทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 เพื่อรองรับการลงทุน ต่างๆ ของ 
ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ New S-Curve 

• PTT: 29 มี.ค. 2562 ศาลแพ่งมีค่าพิพากษาให้เพิกถอนค่าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เนื่องจาก 
บริษัท อาร์พีซีจี จ่ากัด (มหาชน) (“RPCG”) ได้ยื่นค่าร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนค่าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการจากประเด็นที่ ปตท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ 
RPCG จ่ายค่าผลิตภัณฑ์ที่ RPCG ผิดนัด ช่าระต่อ ปตท. ตามสัญญาซื้อขายกากคอนเดนเสท จ่านวน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และเมื่อปี 2560 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค่าชี้ขาดให้ 
RPCG จ่ายค่าผลิตภัณฑ์เต็มจ่านวนพร้อมดอกเบี้ยแก่ ปตท. อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังไม่อาจเห็นพ้อง
ด้วยกับค่าพิพากษาของศาลแพ่ง ดังนั้น ปตท. จึงจะใช้สิทธิยื่นฎีกาค่าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาล
ฎีกาตามกฎหมายต่อไป 

• PTTEP: (ผู้ด่าเนินการ) และผู้ร่วมทุน ซึ่งประกอบด้วย SONATRACH (บริษัทน้่ามันแห่งชาติของ
ประเทศแอลจีเรีย) และ CNOOC Limited ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่มพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ 
เบอร์ ราเคซ ระยะที่ 1 ตามแผนการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติจาก ALNAFT (Agence Nationale pour la 
Valorisation des Ressources en Hydrocarbures – หน่วยงานก่ากับดูแลการส่ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม) โดยสามารถเริ่มด่าเนินการพัฒนาในเดอืนมีนาคม 2562 และคาดวา่จะเริ่มผลิตในช่วงตน้
ปี 2564 ด้วยก่าลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมทั้งมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการผลิตเป็น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2568 

• GPSC: 22 ก.พ. 2562 GPSC เข้าซื้อหุ้น GLOW จากกลุ่ม Engie ร้อยละ 69.11 ที่ราคา 91.9906 
บาทต่อหุ้น ซึ่งได้ด่าเนินการโอนหุ้นและช่าระเงินแล้วเสร็จไปเมื่อ  14 มี.ค. 2562 และมีระยะเวลา
ส่าหรับกระบวนการท่าค่าเสนอขอซื้อหุ้น GLOW ในส่วนที่เหลือ (Tender Offer) ช่วง 25 มี.ค. -17 
พ.ค. 2562  ซึ่งการเข้าซื้อหุ้น GLOW ทั้งจาก Engie และ Tender Offer ของ GPSC จะใช้เงินลงทุน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.4 แสนล้านบาท  

เมษำยน 2562 • TOP & GPSC: 10 เม.ย. 2562 และ 1 เม.ย. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ่าปี 2562 ของ TOP 
และ GPSC ตามล่าดับ ได้พิจารณาอนุมัติรายการให้ TOP ได้ท่าสัญญากับบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
ของ GPSC เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit: ERU) ERU มีก่าลังผลิต
กระแสไฟฟ้า 250 เมกกะวัตต์และไอน้่าส่าหรับโครงการ CFP ของ TOP โดยมีมูลค่าโครงการไม่เกิน 
757 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 24,113 ล้านบาท) และโครงการ ERU จะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วง
ไตรมาส 3 ปี 2566  

• PTT: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติส่าหรับ
ยานยนต์ (NGV) ที่จ่าหน่ายให้กลุ่มรถบริการสาธารณะอีก 1 บาทต่อกิโลกรัมทุกๆ 4 เดือน โดยจะปรับ
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ขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ 16 พ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2562 และครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2563 จน
ครบ 3 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 13.62 บาท/กก. ท่าให้ช่วยลดภาระการชดเชยราคา NGV ของ ปตท. 

พฤษภำคม 2562 • PTT: 3 พ.ค. 2562 ปตท. ได้แจ้งการจ่าหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ่ากัด 
(“PTTGE SG”) ใน Chancellor Oil Pte. Ltd. (“CO”) ทั้งหมดซึ่งถืออยู่ร้อยละ 77.56 แล้วเสร็จ  

• PTT Group: 5 พ.ค. 2562 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้มีผลบังคับ โดย
ก่าหนดให้นายจ้างจ่ายชดเชยลูกจ้างที่ท่างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันจากเดิม 300 วัน ส่งผลให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นใน 2Q2561 ประมาณ 3,088 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ ปตท. เนื่องจาก ปตท. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ พ.ร.บ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

• GC:  27 พ.ค.  2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทาง
การเงินภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จ่านวนหุ้นซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของหุ้นที่
จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ก่าหนดระยะเวลาโครงการ 6 เดือน นับตั้งแต่ 11 มิถุนายน ถึง 9 ธันวาคม 
2562 

• TOP: 31 พ.ค. 62 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ่ากัด (TS) บริษัทย่อยทางอ้อมของ 
TOP มีมติอนุมัติให้ TS ซื้อหุ้นเพื่อร่วมลงทุนในบริษัท PT. Tirta Surya Raya (TSR) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบกิจการจัดหาและจัดจ่าหน่ายเคมีภัณฑ์และสารท่าละลายในประเทศอินโดนีเซีย เงินลงทุนไม่
เกิน 1,500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 47,700,000 บาท โดยซื้อหุ้นสามัญ 15,410 หุ้น จากผู้
ถือหุ้นปัจจุบันของ TSR หรือคิดเป็นสัดส่วนการเข้าถือหุ้นที่ร้อยละ 67 ทั้งนี้ปัจจุบันได้ลงนามใน
สัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้วในเดือนมิถุนายน 2562 

มิถุนำยน 2562 • PTTEP: 17 มิ.ย. 2562 บริษัท PTTEP HK Holding Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามใน
สัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) จาก
มูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation มูลค่ารวมประมาณ 622 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดว่า
การซื้อขายจะเสร็จส้ินภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ทั้งนี้  Partex เป็นบริษัทชั้นน่าที่ด่าเนินธุรกิจ
ปิโตรเลียมในภูมิภาคตะวันออกกลางมายาวนานกว่า 80 ปี ปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุน 7 โครงการ 
ครอบคลุม 5 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะเป็นผู้ร่วมทุน (non-operating partner) และมุ่งเน้นการ
ลงทุนในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก โดยมีประมาณการปริมาณ
ส่ารองปิโตรเลียม (2P*) ณ ส้ินปี 2561 จ่านวน 65 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ และมีปริมาณการ
ขายสุทธิ (net sales volume) ปี 2561 ประมาณ 16,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน 

• PTTEP: 18 มิ.ย.  2562 บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จ่ากัด บริษัทย่อยของ PTTEP และมี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน (โครงการฯ) ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุน 
ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาตเิหลวบนบก
ส่าหรับ 2 สายการผลิตแรก ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝ่ัง Area 1 
สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) ด้วยก่าลังการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปี ในปัจจุบันมีสัญญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรองรับประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของ
ก่าลังการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน มีการค้นพบปริมาณทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ
ที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตก๊าซ
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ธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเพิ่มปริมาณ
ส่ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) ให้กับ PTTEP ตามสัดส่วนการลงทุน ประมาณ 
140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ และจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในปี 2567 

• GPSC: 19 มิ.ย. 2562 ได้แจ้งแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW จากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจาก Tendor เสร็จส้ิน (Tendor Offer : ร้อยละ 4.75 ของ
จ่านวนหุ้นที่ออกและจ่าหน่ายแล้ว ทีร่าคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาท (ราคาซื้อขายดังกล่าวได้ปรับ
ลดลงด้วยเงินปันผลของ GLOW ที่ 1.177 บาทต่อหุ้นแล้ว) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 6,314.29 ล้านบาท ท่า
ให้ GPSC ถือหุ้นใน GLOW ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งส้ิน 1,393,334,816 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
95.25 ของจ่านวนหุ้นที่ออกและจ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) 

• PTT: 20 มิ.ย.  2562 ปตท. ได้แจ้งทบทวนแผนการลงทุน ของ ปตท. และบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ส่าหรับปี 2562 จากจ่านวน 70,501 ล้านบาทเป็น 103,697 ล้านบาท โดยแผนการลงทุน
ส่วนเพิ่มส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลงในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม จากการลงทุนในธุรกิจ
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 

• TOP: 25 มิ.ย.  2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จ่ากัด (“TTC”) บริษัท
ย่อยของ TOP มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จ่ากัด และ บริษัท TOP Ventures Hong Kong 
Limited เพื่อด่าเนินการธุรกรรมด้านCorporate Venture Capital (CVC) โดยการลงทุนในกองทุน 
Venture Capital (VC) และ/หรือ ธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อขยายการลงทุน ธุรกิจที่กลุ่มไทยออยล์มีความ
ช่านาญ รวมถึงธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

• GC: 26 มิ.ย.  2562 บริษัท PTTGC International Private Ltd. (“GC Inter”) บริษัทย่อยของ GC ได้
ลงนามในสัญญาขายหุ้นในบริษัท PT Indo Thai Trading Ltd. (“ITT”) ที่ถือหุ้นร้อยละ 49 คิดเป็น
มูลค่าจากการขายหุ้นประมาณ 227 ล้านบาท  

กรกฎำคม 2562 • PTTOR: 5 ก.ค. 2562  PTTOR ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ่ากัด (“TH Holdco”) โดย PTTOR ถือหุ้นmทั้งหมด และ 24 ก.ค. 2562 ได้มีการจัดตั้ง 
บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จ่ากัด (“SG Holdco”) โดยให้ TH Holdco 
ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งการจัดตั้งทั้ง 2 บริษัทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศของ 
PTTOR 

• PTTEP: 10 ก.ค. 2562 PTTEP ได้ด่าเนินการตามเงือ่นไขต่าง ๆ  ที่ระบุไว้ในสัญญาเข้าซื้อธุรกิจทั้งหมด
ของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว (PTTEP 
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นประมาณ 48,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อ
วัน และเพิ่มเป็น 60,000-70,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวันในปี 2565) 

• PTTEP: 12 ก.ค. 2562 PTTEP ได้แจ้งการทบทวนแผนการด่าเนินงาน 5 ปี (ปี 2562 – 2566) โดยรวม
ผลจากการเข้าซื้อกิจการของ Murphy Oil Corporation ทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย , การเข้าซื้อ
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.8 ในบริษัท APICO LLC รวมถึงการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
แปลงส่ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) โดยในปี 
2562 มีประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน 3,577 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน (Capital 
Expenditure) 1,948 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และรายจ่ายด่าเนินงาน (Operating Expenditure) 1,629 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่าหรับแผนการด่าเนินงานในช่วง 5 ปี PTTEP ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจ่านวน 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
10 

2Q2562 
   

 

12,659 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยรายจ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

• GPSC & PTT & TOP & GC: 26 ก.ค. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ GPSC มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของจากทุนจดทะเบียนเดิม 14,983,008,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ่านวน 
28,197,293,710 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่านวนไม่เกิน 1,321,428,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ่านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งได้พิจารณาก่าหนดราคาตามราคาตลาดของหุ้นและก่าหนด
ส่วนลดประมาณร้อยละ 20 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้่าหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลัง 30 วันท่าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ GPSC มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึ่งมีมูลค่าตลาดหุ้นละ 70 บาท โดยผู้ถือหุ้น
สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 56 
บาท ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมได้แก่ PTT, TOP และ GC ได้มีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุน
ดังกล่าว โดยจะด่าเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่บริษัทแต่ละรายถืออยู่ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ PTT ได้อนุมัติให้จองซื้อหุ้น GPSC หากมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GPSC  โดย GSPC จะได้ก่าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อไป 
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ PTT. ได้มีมติให้ ให้เงินกู้แก่บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ่ากัด 
(“TP”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ PTTในฐานะผู้ถือหุ้นใน TP ที่ร้อยละ 26.0 เพื่อให้ TP ใช้ส่าหรับ
แผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ GPSC (TP ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 20.8) ในวงเงินไม่เกิน 
4,000 ล้านบาท (ส่วนของ TOP ซึ่งถือหุ้นใน TP ร้อยละ 74.0 ได้มีมติให้เงินกู้ยืมผ่านบริษัท ไทยออยล์ 
ศูนย์บริหารเงิน จ่ากัด (“TTC”) โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 11,385 ล้านบาท) 

• PTTEP: 31 ก.ค. 2562 บริษัท PTTEP HK Holding Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามใน
สัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มร้อยละ 39 ในบริษัท 
APICO LLC จากบริษัท Coastal Energy Company (Khorat)  Limited มูลค่าประมาณ 74 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ APICO LLC ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ในโครงการสินภูฮ่อมแปลง (EU1 
และE5N) และสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแปลง L15/43 และแปลง L27/43 โดยปัจจุบัน 
ปตท.สผ. เป็นผู้ด่าเนินการ และถือสัดส่วนในโครงการสินภูฮ่อมทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 67
ภายหลังการเข้าซื้อครั้งนี้ ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนการลงทุนในโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 
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 ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อยตำมกลุ่มธุรกิจ 
ข้อมูลผลการด่าเนินงานส่าหรับงวด 2Q2562 เปรียบเทยีบกับ 2Q2561 และ 1Q2562 และ 1H2562 เปรียบเทยีบกับ 

1H2561 สรุปได้ดังนี ้ 

 

%เพ่ิม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 578,787 550,874 570,322 (1.5%) 3.5% 1,111,759 1,121,196 0.8%

: ส ำรวจและผลิตฯ 42,116 42,860 47,495 12.8% 10.8% 79,459 90,355 13.7%

: ก๊ำซ 120,647 126,139 132,035 9.4% 4.7% 230,178 258,174 12.2%

: ถ่ำนหิน 5,161 4,216 3,729 (27.7%) (11.6%) 10,318 7,945 (23.0%)

: น  ำมัน 152,067 145,883 148,968 (2.0%) 2.1% 303,382 294,851 (2.8%)

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 314,489 269,208 277,402 (11.8%) 3.0% 572,171 546,610 (4.5%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 282,691 254,679 251,512 (11.0%) (1.2%) 549,593 506,191 (7.9%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 7,746 10,439 21,626 >100% >100% 14,768 32,065 >100%
: อ่ืนๆ 701 761 851 21.4% 11.8% 1,413 1,612 14.1%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
100,699 80,523 73,804 (26.7%) (8.3%) 190,815 154,327 (19.1%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 31,099 32,812 34,682 11.5% 5.7% 59,152 67,494 14.1%

: ก๊ำซ 24,635 17,948 19,850 (19.4%) 10.6% 47,879 37,798 (21.1%)

: ถ่ำนหิน 2,167 1,209 876 (59.6%) (27.5%) 3,346 2,085 (37.7%)

: น  ำมัน 3,943 5,729 4,205 6.6% (26.6%) 10,261 9,934 (3.2%)
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ป้องกันควำมเส่ียง
3,291 829 (469) <(100%) <(100%) 3,164 360 (88.6%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
2,267 613 363 (84.0%) (40.8%) 3,517 976 (72.2%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 34,219 20,920 8,611 (74.8%) (58.8%) 63,391 29,531 (53.4%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2,164 2,696 5,801 >100% >100% 4,122 8,497 >100%

: อ่ืนๆ (482) (455) (514) (6.6%) (13.0%) (742) (969) -30.6%
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 30,300 31,195 32,716 8.0% 4.9% 58,819 63,911 8.7%
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 70,399 49,328 41,088 (41.6%) (16.7%) 131,996 90,416 (31.5%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 16,423 18,287 19,613 19.4% 7.3% 31,610 37,900 19.9%

: ก๊ำซ 20,315 13,333 15,217 (25.1%) 14.1% 39,186 28,550 (27.1%)

: ถ่ำนหิน 1,813 378 419 (76.9%) 10.8% 2,432 797 (67.2%)

: น  ำมัน 2,704 4,719 3,172 17.3% (32.8%) 7,801 7,891 1.2%
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ป้องกันควำมเส่ียง
3,284 802 (496) <(100%) <(100%) 3,149 306 (90.3%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
2,260 586 336 (85.1%) (42.7%) 3,502 922 (73.7%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 25,539 12,029 (101) <(100%) <(100%) 46,225 11,928 (74.2%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1,209 1,477 3,098 >100% >100% 2,250 4,575 >100%

: อ่ืนๆ (551) (532) (596) (8.2%) (12.0%) (898) (1,128) (25.6%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม          1,818          1,536            1,583 (12.9%) 3.1% 4,290 3,119 (27.3%)
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน (2,466) 3,875 4,908 >100% 26.7% 2,276 8,783 >100%
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)         66,547         53,843           51,633 (22.4%) (4.1%) 138,117 105,476 (23.6%)

ต้นทุนทางการเงิน 7,122 6,888 7,597 6.7% 10.3% 13,626 14,485 6.3%

ภาษีเงินได้ 18,122 7,371 9,830 (45.8%) 33.4% 26,601 17,201 (35.3%)

ก าไรสุทธิ 30,029 29,312 25,938 (13.6%) (11.5%) 69,817 55,250 (20.9%)

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 1.05 1.02 0.89 (15.2%) (12.7%) 2.43 1.91 (21.4%)

หน่วย : ล้านบาท  2Q2561 1H2562 1Q2562  2Q2562 
%เพ่ิม (ลด)

1H2561
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1,121,196 

ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย กา่ไรจากการดา่เนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษเีงินได้ (EBITDA) และกา่ไรจากการ

ด่าเนินงานตามสว่นงาน (Operating Income) ส่าหรับผลการดา่เนินงานงวด 1H2562 สรุปได้ดังนี ้
5 

 

 

 

  

1. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 
 

 ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 2Q2561 1Q2562 2Q2562 
%เพิ่ม(ลด) 

1H2561 1H2562 
%เพิ่ม
(ลด) 

YoY QoQ  
รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย  (เหรียญสหรัฐ/BOE) 46.9 46.2 48.3 3.0% 4.5% 45.5 47.3 4.0% 
ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 302,846 319,230 334,627 10.5% 4.8% 297,999 326,971 9.7% 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 

ใน 2Q2562 PTTEP มีรายได้จากการขายจ่านวน 47,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,635 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8  จาก 

1Q2562 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมทีเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จาก 319,230 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน (BOED) ใน 

1Q2562 เป็น 334,627 BOED ใน 2Q2562  โดยหลักจากโครงการบงกชเนื่องจากจ่านวนวันในการปิดซ่อมบ่ารุงลดลง รวมทั้งราคา

ขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จาก 46.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (BOE) ใน 1Q2562 เป็น 48.3 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 2Q2562  

EBITDA ใน 2Q2562 มีจ่านวน 34,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,870 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 โดยหลักเป็นผลมาจากก่าไร

ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 4,026 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จ่านวน 882 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่จากการรับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติมตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น จ่านวน 

770 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจ่าหน่ายหลุมส่ารวจจ่านวน 6 หลุม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด

จ่าหน่ายเพิ่มขึ้น จ่านวน 544 ล้านบาท ส่งผลให้ก่าไรจากการด่าเนินงานตามส่วนงานใน 2Q2562 มีจ่านวน 19,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

1,326 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3   

15%

29%

48%
5%
2%

24%
19%

7%

44%

5%
1%

31%13%

9%

42%

5%

*ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  
ก๊าซฯ น่้ามันและการค้า

ระหว่างประเทศ 
PTTEP ปิโตรเคมีและการกลั่น อ่ืนๆ* 

หน่วย : ล้านบาท 
 ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนตำมสว่นงำน

1H2562 

 EBITDA           

1H2562 

 รำยได ้     
1H2562 

154,327 90,416 

เทคโนโลยี

และวิศวกรรม 

1% 
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ผลการด่าเนินงานภาพรวมเพิ่มขึ้น 1,205 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินลดลง 2,383 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่จากการประกันความเส่ียงราคาน้่ามัน แม้ว่าค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 2,512 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการกลับ

รายการ (reverse) ผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้ในงวดบัญชีก่อน เฉพาะส่วนของ PTTEP 

เท่านั้น จ่านวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,900 ล้านบาท ตามประกาศพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 

ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งท่าให ้PTTEP สามารถค่านวณภาษีในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ได้ในปีนี ้

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 

ใน 1H2562 PTTEP มีรายได้จากการขายจ่านวน 90,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,896 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.7 จาก

1H2561 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จาก 297,999 BOED ใน 1H2561 เป็น 326,971 BOED ใน 

1H2562 โดยหลักจากโครงการบงกชตามสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 รวมทั้งราคาขายเฉล่ีย

โดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จาก 45.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ใน 1H2561 เป็น 47.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 1H2562  

EBITDA ใน 1H2562 มีจ่านวน 67,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,342 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.1 โดยหลักจากก่าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 

11,593 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าภาคหลวงจะเพิ่มขึ้นจ่านวน 1,379 ล้านบาทตามรายได้จากการขายใน

ประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จ่านวน 1,304 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการรับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิก

จ้าง ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น รวมถึงที่ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่าหน่ายเพิ่มขึ้นจ่านวน 2,052 ล้าน

บาท โดยหลักจากโครงการบงกชตามสัดส่วนการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ก่าไรจากการด่าเนินงานตามส่วนงานใน 1H2562 มี

จ่านวน  37,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,290 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.9 

ทั้งนี้ ผลการด่าเนินงานภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 9,192 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ก่าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เพิ่มขึ้น 

จ่านวน 2,039 ล้านบาท จาก 1H2562 มีก่าไรฯ จ่านวน 1,859 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ 1H2561รับรู้ขาดทุนฯ 

จ่านวน 180 ล้านบาท จากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก็ลดลง 1,380 ล้านบาท จากผลกระทบของการท่ี

เงินบาทแข็งค่าแม้ว่าจะมีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึ้น 1,207 ล้านบาท โดยหลักจากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้า  
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กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

YoY QoQ

LPG 750,147 831,793 916,299 22.1% 10.2% 1,464,526 1,748,092 19.4%

Ethane 612,257 555,281 594,479 (2.9%) 7.1% 1,196,289 1,149,760 (3.9%)

Propane 247,383 241,799 170,142 (31.2%) (29.6%) 492,904 411,941 (16.4%)

NGL1/ 174,442 166,609 184,254 5.6% 10.6% 353,773 350,863 (0.8%)

รวม 1,784,229 1,795,482 1,865,174 4.5% 3.9% 3,507,492 3,660,656 4.4%

1H2561 1H2562 % เพิ่ม(ลด)หน่วย : ตัน 2Q2561 1Q2562 2Q2562
% เพิ่ม(ลด)

 
หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกกา๊ซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้ 
หน่วย :

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน YoY QoQ

LPG 1/4/ 512 462 491 (4.1%) 6.3% 517 476 (7.9%)

Ethylene 2/ 1,222 928 824 (32.6%) (11.2%) 1,233 876 (29.0%)

Propylene 2/ 1,003 839 796 (20.6%) (5.1%) 995 818 (17.8%)

HDPE 2/ 1,384 1,093 1,080 (22.0%) (1.2%) 1,382 1,086 (21.4%)

PP 2/ 1,301 1,127 1,143 (12.1%) 1.4% 1,286 1,135 (11.7%)

Naphtha 3/ 588 467 485 (17.5%) 3.9% 557 476 (14.5%)

1H2562 % เพิ่ม(ลด)2Q2561 1Q2562 2Q2562
% เพิ่ม(ลด)

1H2561

 
หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 50:50  
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot)  
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S)  

    4/     คณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพช.) มีมติให้เปิดเสรี LPG โดยยกเลิกการก่าหนดราคา LPG ณ โรงแยกก๊าซฯ และ ราคา LPG ณ โรง

กลั่น จากระบบ LPG Pool Price เป็นราคาสะท้อนต้นทุน LPG น่าเข้า (Import Parity หรือ LPG Cargo+X (ค่าใช้จ่ายในการน่าเขา้)) โดย

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2560 ในกรณีของโรงแยกก๊าซฯ กบง. มีมติเรียกเก็บส่วนตา่งเข้ากองทุนน้่ามันเช้ือเพลิงกรณีราคา LPG 

Cargo+X สูงกว่าต้นทุน LPG + 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และชดเชยกรณีราคา LPG Cargo+X ต่่ากว่าต้นทุน LPG - 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

ตันโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 

ใน 2Q2562 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ่านวน 132,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,896  ล้านบาท หรือร้อยละ 

4.7 จาก 1Q2562 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ่าหน่ายกา๊ซฯ  ที่มีปริมาณจ่าหน่ายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 

ลูกบาศก์ฟุต) เพิ่มขึ้น 272 MMSCFD หรือร้อยละ 5.7 จาก 4,747  MMSCFD ใน 1Q2562 เป็น 5,019  MMSCFD ใน 2Q2562 โดย

หลักจากลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  (Independent Power Producer: IPP) ที่มีความต้องการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่

ร้อนจัด ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2562 และ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท.ที่มีจ่านวนวันปิดซ่อมบ่ารุงและการลดก่าลังการ

ผลิตตามแผนทีล่ดลง จากไตรมาสก่อน (อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อสรุปแผนการหยุดซ่อมบ่ารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2562)  

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซ

โซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซฯ) เพิ่มขึ้น จาก 1,795,482 ตันใน 1Q2562 เป็น 1,865,174  ตันใน 2Q2562 
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หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ LPG และ Ethane เนื่องจากจ่านวนวันปิดซ่อมบ่ารุงทีล่ดลงตามที่

กล่าวข้างต้น  ประกอบกับราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิงปรับสูงขึ้น  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 2Q2562 มีจ่านวน 19,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,902 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 และก่าไร

จากการด่าเนินงานตามส่วนงาน มีจ่านวน 15,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,884 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14.1 โดยหลักจากก่าไรขั้นต้นที่

เพิ่มขึ้นของธุรกิจการจัดหาและจัดจ่าหน่ายก๊าซฯตามปริมาณขายก๊าซฯที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น รวมถึงธุรกิจโรง

แยกก๊าซฯ ตามปริมาณและราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น รวมถึง ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลง โดยหลักมาจากต้นทุนเนื้อก๊าซฯ

และปริมาณขายที่ลดลง นอกจากนี้ราคาขายได้ปรับเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ตามมติที่ประชุม กบง.  

เห็นชอบทยอยปรับขึ้นราคา NGV ในอัตรา 1 บาท ต่อกิโลกรัม ทุก 4 เดือนจนครบ  3 บาทต่อกิโลกรัม โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 16 

พฤษภาคม 2562   

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2561 

ใน 1H2562 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ่านวน 258,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,996 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 12.2  โดยหลักจาก ธุรกิจจัดหาและจ่าหน่ายก๊าซฯ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซฯที่สูงขึ้น รวมทั้ง

ปริมาณจ่าหน่ายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) เพิ่มขึ้น 149 MMSCFD จาก 4,735 MMSCFD ใน 

1H2561 เป็น 4,884 MMSCFD ใน 1H2562 โดยหลักจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซฯของลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากใน

ปี 2562 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วกว่าปกติ  

ในขณะที่ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายลดลง จากราคาขายเฉล่ียที่ลดลงตามราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิง

ปรับลดลง โดยราคา HDPE และ PP  ลดลงร้อยละ 21.4 และ 11.7 ตามล่าดับ อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยก

ก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,507,492 ตัน ใน 1H2561 เป็น 3,660,656 ตันใน 1H2562 หรือร้อยละ 4.4  โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ LPG 

EBITDA และก่าไรจากการด่าเนินงานตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 1H2562 มีจ่านวน 37,798 ล้านบาท และ 28,550 

ล้านบาท ลดลง 10,081 ล้านบาท และ 10,636 ล้านบาท ตามล่าดับ โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯที่มีก่าไรขั้นต้นลดลงจากต้นทุน

ก๊าซฯ ในอ่าวที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 12.0 และธุรกิจการจัดหาและจัดจ่าหน่ายก๊าซฯ ลดลง โดยหลักจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ลดลง

จากต้นทุนเนื้อก๊าซฯ ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ที่ลดลงจากปริมาณจองเพื่อใช้ท่อส่งก๊าซฯ ลดลง ส่าหรับธุรกิจ NGV มีผล

ขาดทุนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาต้นทุนก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณขายลดลง รวมถึงราคาขายได้ปรับเพิ่มขึ้นใน

กลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ตามมติที่ประชุม กบง.  เห็นชอบทยอยปรับขึ้นราคา NGV กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ 

ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ได้ปรับราคาขึ้น จาก 10.00 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม และ อีก 1 บาทต่อกิโลกรัม 

เป็น 11.62 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ตามที่กล่าวข้างต้น 

 อย่างไรก็ตาม ผลการด่าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ดีขึ้นจาก PTTLNG ที่รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึน้

ของ LNG Terminal 1 ที่เต็มก่าลังการผลิตที่ 10 ล้านตันต่อป ีตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 
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กลุ่มธุรกิจถ่ำนหนิ 

  2Q2561 1Q2562 2Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2561 1H2562 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

รำคำอ้ำงอิง Newcastle 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

104.5 95.9 79.9 (23.5%) (16.7%) 103.7 87.9 (15.2%) 

รำคำขำยเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 75.8 65.6 64.1 (15.4%) (2.3%) 77.9 64.9 (16.7%) 
ปริมำณขำย  (ล้ำนตัน) 2.1 2.0 1.8 (14.3%) (10.0%) 4.2 3.8 (9.5%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 

ใน 2Q2562 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ่านวน 3,729 ล้านบาท ลดลง 487 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับ 

1Q2562 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.0  จาก 2.0 ล้านตัน ใน 1Q2562 มาอยู่ที่ 1.8 ล้าน

ตัน ใน 2Q2562 จากการเล่ือนแผนการขายของเดือน มิ.ย. เป็น ก.ค. 62 ประกอบกับราคาขายถ่านหินเฉล่ียลดลง 1.5 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตัน หรือร้อยละ 2.3 จาก 65.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 64.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 2Q2562 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง 

Newcastle ที่ลดลงร้อยละ 16.7 ตามอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจากผลของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

EBITDA ใน 2Q2562 มีจ่านวน 876 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 333 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.5 โดยหลักเป็นผลมา

จากก่าไรขั้นต้นที่ลดลงตามปริมาณขายและราคาขายที่ปรับลดลงจากที่กล่าวข้างต้น แม้ว่าต้นทุนขายจะลดลงก็ตาม ทั้งนี้ก่าไรจากการ

ด่าเนินงานตามส่วนงานใน 2Q2562 อยู่ที่ 419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท จากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่าหน่ายที่ลดลง 374 ล้าน

บาท  

อย่างไรก็ตามใน 1Q2562 ได้รับคืนภาษีสุทธจิากการชนะคดทีางภาษีในอดีต จึงท่าให้ภาพรวมผลการด่าเนินงานในไตรมาสนี้

ปรับตัวลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2562 เปรยีบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 

รายได้จากการขายใน 1H2562 มีจ่านวน 7,945 ล้านบาท ลดลง 2,373 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.0 สาเหตุหลักมาจากราคา

ขายถ่านหินเฉล่ียลดลง 13.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 16.7 จาก 77.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 1H2561 มาอยู่ที่ 64.9 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 1H2562 จากผลของการบังคับใช้มาตรการก่าหนดเพดานราคาขายถ่านหินส่าหรับโรงไฟฟ้าในประเทศ

อินโดนีเซียที่มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป และตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่ลดลงร้อยละ 15.2 รวมถึงปริมาณขายถ่านหนิ

ลดลง 0.4 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.5 จาก 4.2 ล้านตัน ใน 1H2561 มาอยู่ที่ 3.8 ล้านตัน ใน 1H2562 จากการเล่ือนแผนการขายใน 

2Q2562 ตามที่กล่าวข้างต้น  

EBITDA ใน 1H2562 มีจ่านวน 2,085 ล้านบาท ลดลง 1,261 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.7 จากก่าไรขั้นต้นที่ลดลงตามราคา

ขายและปริมาณขายที่ลดลงจากที่กล่าวข้างต้น แม้ว่าต้นทุนขายปรับลดลง และก่าไรจากการด่าเนินงานตามส่วนงาน 1H2562 มี

จ่านวน 797 ล้านบาท ลดลง 1,635 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตาม EBITDA ที่ลดลง รวมถึงจากค่าเส่ือมราคาและ

ค่าตัดจ่าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 374 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ใน 1H2562 ได้รับคืนภาษีสุทธิจากผลการชนะคดีในอดีต ขณะที่ ใน 1H2561 มีค่าใช้จ่ายภาษีสุทธิจากผล

การแพ้คดี จึงท่าให้ภาพรวมผลการด่าเนินงานใน 1H2562 ปรับตัวดีขึ้น  
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมนั 

 2Q2561 1Q2562 2Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2561 1H2562 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (หน่วย: ล้าน
ลิตร) 

6,579 6,656 6,387 (2.9%) (4.0%) 13,508 13,043 
(3.4%) 

ราคาเฉล่ีย  
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบารเ์รล) 

     
   

น่้ามันเบนซิน 84.2 67.2 74.9 (20.2%) 11.5% 80.9 71.1 (12.1%) 
น่้ามันอากาศยาน 87.3 76.5 79.6 (12.4%) 4.1% 83.7 78.0 (6.8%) 
น่้ามันดีเซล 86.7 76.3 79.7 (12.0%) 4.5% 82.7 78.0 (5.7%) 
น่้ามันเตา  67.7 64.1 65.1 (5.3%) 1.6% 63.3 64.6 2.1% 
         

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 

ใน 2Q2562 ก ลุ่มธุ รกิจน้่ ามันมีรายได้จากการขายจ่านวน 148,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  3,085 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 2.1  จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน้่ามันในตลาดโลก แม้ว่าปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ในไตร

มาสนี้ลดลง 269 ล้านลิตร หรือร้อยละ 4.0 จาก 6,656 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 465,164 บาร์เรลต่อวัน ใน 1Q2562 เป็น 6,387 ล้าน

ลิตรหรือเทียบเท่า 441,459 บาร์เรลต่อวัน ใน 2Q2562 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์อากาศยานที่ลดลงจากไตรมาสก่อนที่เป็นฤดูกาล

ท่องเที่ยว  

 EBITDA ใน 2Q2562 มีจ่านวน 4,205 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q2562 จ่านวน 1,524 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.6 โดยหลัก

เป็นผลจากผลขาดทุนสต๊อกน้่ามันใน 2Q2562 ส่งผลให้ก่าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ ดีเซล และ เบนซินลดลง อย่างไรก็ตามหากไม่รวม

ผลกระทบจากสต๊อกน้่ามัน ก่าไรขั้นต้นดีขึ้น จากผลิตภัณฑ์น้่ามันอากาศยานตามโครงสร้างสูตรราคาขายเฉล่ียที่อ้างอิงราคา

ผลิตภัณฑ์ของเดือนก่อนหน้า (M-1) และ EBITDA ของธุรกิจ non-oil เพิ่มขึ้นโดยหลักจากการขยายสาขาของธุรกิจ Cafe Amazon 

แม้ว่าค่าใช้จา่ยพนักงาน ค่าโฆษณาส่งเสริมการขายจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ก่าไรจากการด่าเนินงานตามส่วนงาน ใน 2Q2562 มีจ่านวน 3,172 

ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ่านวน 1,547 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.8 

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2562 เปรยีบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 

ใน 1H2562 กลุ่มธุรกิจน้่ามันมีรายได้จากการขายจ่านวน 294,851 ล้านบาท ลดลง 8,531 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 จาก

ราคาขายที่ปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน้่ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขาย ที่ลดลง 465  ล้านลิตร หรือร้อยละ 3.4 

จาก 13,508 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 469,413 บาร์เรลต่อวันใน 1H2561 เป็น 13,043 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 453,246 บาร์เรลต่อวันใน 

1H2562 โดยหลักจากผลิตภัณฑ ์LPG จากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น 

EBITDA ใน 1H2562 มีจา่นวน 9,934 ล้านบาท ลดลง 327 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 โดยหลักจากผลขาดทุนสต๊อกน้่ามันใน 

1H2562  ขณะที่ชว่งเดียวกันของปีก่อนมีก่าไรจากสต๊อกน้่ามัน อยา่งไรก็ตามกา่ไรขัน้ต้นท่ีไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้่ามันดีขึ้นจาก

ผลิตภัณฑ์ดีเซลเป็นหลัก แมว้่ากา่ไรขั้นต้นของผลิตภัณฑอ์ากาศยานจะลดลงตามโครงสร้างสูตรราคาขายเฉล่ียที่กลา่วขา้งต้น ทั้งนี้ 

EBITDA ของธุรกจิ non-oil เพิ่มขึ้นโดยหลักจากการขยายสาขาของธุรกิจ Cafe Amazon รวมถึงคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง

จากค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ลดลงจาก 1H2561 อีกทั้งกา่ไรจากการดา่เนินงานตามสว่นงานใน 1H2562 อยู่ที่ 7,891 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 จากคา่เส่ือมราคาที่ลดลง 
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กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

YoY QoQ

ปริมำณขำยเฉล่ีย 19,923 20,372 19,784 (0.7%) (2.9%) 38,478 40,156 4.4%

%เพ่ิม (ลด)1H2561 1H2562หน่วย : ล้านลิตร 2Q2561 1Q2562 2Q2562
%เพ่ิม (ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 

ใน 2Q2562 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ่านวน 277,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,194 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 3.0 จาก 1Q2562 จากราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้่ามัน ทั้งนี้ ปริมาณขายลดลง 588 ล้านลิตรหรือ ร้อยละ 2.9 

จาก 20,372 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,423,778  บาร์เรลต่อวันใน 1Q2562 เป็น 19,784 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,367,475 บาร์เรลต่อ

วันใน 2Q2562  โดยหลักจากปริมาณการค้าน้่ามันดิบและคอนเดนเสทน่าเข้า (Out-in) ที่ลดลงเนื่องจากโรงกล่ันและโรงปิโตรเคมีใน

ประเทศลดก่าลังการผลิตใน 2Q2562  

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 2Q2562 จ่านวน 363 ล้านบาท 

ลดลงจ่านวน 250 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน (Mark to market) และก่าไรจาก

การด่าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 336 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 250 ล้านบาท ตาม EBITDA 

ที่ลดลง  

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 

 ใน 1H2562 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ่านวน 546,610 ล้านบาท ลดลง 25,561 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 4.5 ตามราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ลดลงตามราคาอ้างอิงน้่ามันในตลาดโลก ในขณะท่ี ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 1,678 ล้านลิตรหรือร้อย

ละ 4.2 จาก 38,478 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,337,128 บาร์เรลต่อวันใน 1H2561 เป็น 40,156 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,393,850 

บาร์เรลต่อวันใน 1H2562 โดยหลักจากปริมาณการค้าน้่ามันดิบและคอนเดนเสท (Out – Out Trading) ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐาน

การค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น 

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 1H2562 จ่านวน 976 ล้านบาท 

ลดลง 2,541 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 72.2 โดยหลักมาจากก่าไรของคอนเดนเสทในประเทศที่ลดลง จากราคาขายที่ต่่ากว่าช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาของแนฟทา (Naphtha) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทน ทั้งนี้ก่าไรจากการด่าเนินงานตาม

ส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ใน 1H2562 ลดลงมาอยู่ที่  922 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่

ลดลง 
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กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและกำรกลั่น   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 2Q2561 1Q2562 2Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2561 1H2562 
%เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

Market GRM 4.39 2.44 2.44 (44.4%) - 4.77 2.44 (48.8%) 
Inventory gain (loss) excl. NRV 3.87 1.60 0.02 (99.5%) (98.8%) 2.03 0.83 (59.1%) 
Accounting GRM 8.34 3.97 2.82 (66.2%) (29.0%) 6.81 3.41 (49.9%) 
Refinery Utilization rate (%) 102.3% 105.1% 98.1% (4.1%) (6.7%) 103.8% 101.6% (2.1%) 

 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2Q2561 1Q2562 2Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2561 1H2562 
%เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

โอเลฟินส์         

Naphtha (MOPJ) 641 519 541 (15.6%) (4.2%) 612 530 (13.3%) 
HDPE 1,384 1,093 1,080 (22.0%) (1.2%) 1,382 1,086 (21.4%) 
HDPE – Naphtha 743 574 539 (27.5%) (6.1%) 770 556 (27.8%) 
LLDPE 1,214 1,037 1,017 (16.2%) (1.9%) 1,227 1,027 (16.3%) 
LLDPE - Naphtha 573 518 476 (16.9%) (8.1%) 615 497 (19.2%) 
PP 1,301 1,127 1,143 (12.1%) 1.4% 1,286 1,135 (11.7%) 
PP - Naphtha 660 608 602 (8.8%) (1.0%) 674 605 (10.2%) 
         

อะโรเมตกิส์         

Condensate 630 535 573 (9.0%) 7.1% 601 554 (7.8%) 
PX (TW) 984 1,080 909 (7.6%) (15.8%) 974 995 2.2% 
PX (TW) – Condensate 353 545 336 (4.8%) (38.3%) 372 441 18.5% 
BZ 842 590 625 (25.8%) 5.9% 866 607 (29.9%) 
BZ – Condensate 212 55 52 (75.5%) (5.5%) 265 54 (79.6%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 

ใน 2Q2562 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ่านวน 251,512 ล้านบาท ลดลง 3,167 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1.2 โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีที่มีรายได้โดยรวมปรับลดลง สาเหตุหลักจากกลุ่มอะโรเมติกส์ทีป่ริมาณขายโดยรวมลดลง จาก
การหยุดซ่อมบ่ารุงตามแผนใน 2Q2562 ของ GC จ่านวน 53 วันและ TOP ตั้งแต่กลางเดือน มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ราคาผลิตภัณฑ์ 
PX ในไตรมาสนี้ปรับลดลง เนื่องจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดด่าเนินการผลิตของโรงผลิตสารอะโรเมติกส์ใหม่ในประเทศจีน แม้ว่า
อุปสงค์ยังอยู่ในระดับสูง  อีกทั้งรายได้จากกลุ่มโอเลฟินส์ปรับลดลงตามราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณขายที่ลดลงจากสภาวะตลาด
ชะลอตัวจากประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีน   

ในขณะที่ธุรกิจการกลั่นมีรายได้ขายเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของ IRPC จากการกลับมาผลิตตามปกติ
ของโรงงาน RDCC หลังจากหยุดผลิตตามแผน (28 วัน) เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่าหรับโครงการ Catalyst Cooler ใน 1Q2562 อีกทั้งราคา
เฉล่ียผลิตภัณฑ์น้่ามันส่าเร็จรูปได้ปรับขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน้่ามันดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากอุปทาน
น้่ามันดิบที่ลดลง จากการปรับลดก่าลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก และการหยุดซ่อมบ่ารุงของโรงกล่ัน
ทั้งในสหรัฐและเอเชีย อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้ก่าลังการกลั่นของกลุ่มในไตรมาสนี้ลดลงจากร้อยละ 105.1 ใน 1Q2562 เป็นร้อยละ 
98.1 ใน 2Q2562 จากการหยุดซ่อมบ่ารุงใหญ่ตามแผนของหน่วยกล่ันน่้ามันดิบหน่วยที่ 3 ของ TOP ตั้งแต่กลางเดือน มิถุนายน 2562 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นใน 2Q2562 มีจ่านวน 8,611 ล้านบาท ลดลง 12,309 ล้านบาท จาก 1Q2562 

และใน 2Q2562 มีขาดทุนจากการด่าเนินงานตามส่วนงาน 101 ล้านบาท ในขณะที่ 2Q2562 มีก่าไรจากการด่าเนินงานใน 1Q2562 
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จ่านวน 12,029 ล้านบาท โดยหลักจากขาดทุนสต็อกน้่ามันรวมรายการปรับลดมูลค่าทางบัญชีของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่

จะได้รับ (Net realizable value (NRV) ใน 2Q2562 ในขณะท่ี 1Q2562 มีก่าไรจากสต๊อกน้่ามัน และตามรายละเอียดดังนี ้

• ผลการด่าเนินงานของธุรกิจการกลั่นที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้่ามันปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากส่วนต่างราคาน้่ามัน

เบนซินกับน้่ามันดิบที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ก่าไรขั้นต้นจากการกลั่นซึ่งไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้่ามัน (Market GRM) 

คงที่อยู่ที่ 2.44 US$/BBL เท่ากับไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตามใน 2Q2562 มีผลก่าไรสต๊อกน้่ามันอยู่ที่ 0.02 US$/BBL 

ลดลงจาก 1.60 US$/BBL ใน 1Q2562 ท่าให้ค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) ปรับลดลงจาก 3.97 US$/BBL 

ใน 1Q2562 เป็น 2.82 US$/BBL รวมถึงใน 2Q2562 มีการบันทึกรายการขาดทุนจาก NRV ส่งผลให้ผลการด่าเนินงาน

ของของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับลดลง 

• ผลการด่าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้่ามันปรับลดลง 

โดยผลการด่าเนินงานของกลุ่มอะโรเมติกส์ปรับลดลงมาก เนื่องจากปริมาณขายที่ปรับลดลงจากการหยุดผลิตของโรงผลิต

สารอะโรเมติกส์ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX และ BZ กับคอนเดนเสทลดลงร้อยละ 38.3 และ

ร้อยละ 5.5  ตามล่าดับ ในส่วนของผลการด่าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ลดลงเล็กน้อยตามราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับ

ลดลงประมาณร้อยละ 1 - 2 ส่งผลให้การด่าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2561  

ใน 1H2562 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ่านวน 506,191 ล้านบาท ลดลง 43,402 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 7.9 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันที่มีรายได้ขายลดลงตามราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์น้่ามันส่าเร็จรูปส่วนใหญ่ที่ปรับลงตามราคา

น้่ามันดิบ โดยเฉพาะน้่ามันเบนซินที่ราคาลดลงอย่างมาก หลังโรงกล่ันขนาดใหญ่ในจีน 2 แห่งเริ่มด่าเนินการผลิต แม้ว่าราคาน้่ามัน

เตาปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณขายใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามมีการหยุดซ่อมบ่ารุงตามแผนของโรงกล่ัน

เพิ่มขึ้นใน 1H2562 ส่งผลใหอ้ัตราการใช้ก่าลังการกล่ันของกลุ่มลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 103.8 ใน 1H2561 เป็นร้อยละ 101.6  

ในส่วนของรายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมลดลง สาเหตุหลักจากรายได้ ของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ลดลงตามราคา

ผลิตภัณฑ์ BZ ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากจากอุปทานที่ล้นตลาด แม้ราคาผลิตภัณฑ์ PX ปรับเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์จากผลิตภัณฑ์ปลาย

น้่าที่ยังคงรักษาระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณขายโดยรวมที่ลดลง เนื่องมาจากการหยุดซ่อมบ่ารุงตามแผนของ IRPC GC และ 

TOP ใน 1H2562 ที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่าหรับรายได้จากกลุ่มโอเลฟินส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามปริมาณขายที่

เพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตเตม็ก่าลังของโรงงาน LLDPE แห่งที่ 2 ของ GC ในปีนี ้แม้ราคาผลิตภัณฑ์จะลดลงอย่างมากจากแรงกดดนั

จากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีน รวมถึงแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ่านวนรวม 29,531 ล้านบาท ลดลง 33,860 ล้านบาท และมีก่าไรจาก

การด่าเนินงานตามส่วนงาน จ่านวน 11,928 ล้านบาท ลดลง 34,297 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ 

• ผลการด่าเนินงานของธุรกิจการกล่ันไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้่ามันปรับลดลงจาก Market GRM ที่ลดลงตามส่วน

ต่างราคาน้่ามันส่าเร็จรูปกับน้่ามันดิบที่ลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน้่ามันเบนซินที่ลดลงอย่าง

มากจากอุปทานล้นตลาด แม้ว่าส่วนต่างราคาน้่ามันเตาจะเพิ่มขึ้นจากอุปทานน่้ามันดิบชนิดหนักและน้่ามันเตาที่ลดลง

จากการคว่่าบาตรของสหรัฐฯต่อเวเนซูเอล่า นอกจากนี้ ก่าไรจากสต๊อกน้่ามันปรับตัวลดลงจาก 2.03 US$/BBL ใน 
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1H2561 เป็น 0.83 US$/BBL ใน 1H2562 ตามระดับราคาน้่ามันดิบเฉล่ียที่ สูงขึ้นน้อยกว่า 1H2561 ส่งผลให้  

Accounting GRM ลดลงจาก 6.81 US$/BBL เป็น 3.41 US$/BBL ใน 1H2562 จึงเป็นผลให้การด่าเนินงานของธุรกิจ

การกล่ันโดยรวมปรับลดลง 

• ผลการด่าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีในภาพรวมปรับลดลง โดยหลักจากผลการด่าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ที่ลดลงจาก

ส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงอย่างมากจากประเด็นสงครามการค้า (HDPE –21%, LLDPE –16%, PP -12%) 

รวมถึงผลการด่าเนินงานของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ลดลงมากถึงร้อยละ 79.6 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบ

ปรับลดลง จากอุปทานในจีนที่สูงขึ้น ขณะที่อุปสงค์ก็ลดลงจากการลดการน่าเข้าของประเทศจีนและการปิดซ่อมบ่ารุงของ

โรงงานสไตรีนมอนอเมอร์ในประเทศสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 

18.5 จากความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายน้่ากรดเทเรฟทาริคบริสุทธิ์ (Purified terephthalic acid : PTA) และผลิตภัณฑ ์

โพลีเอสเตอรซ์ึ่งมีก่าลังการผลิตอยู่ในระดับสูง รวมถึงอุปทานที่ลดลงจากการซ่อมบ่ารุงของโรงงานหลายแห่งในภูมิภาค  

 

 

  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
22 

2Q2562 
   

 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

หน่วย: GWh 2Q2561 1Q2562 2Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2561 1H2562 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟ้า (รวม) 1,510 2,039 5,352 >100% >100% 2,672 7,391 >100% 
   ปรมิาณขายไฟฟา้ (GPSC) 1,510 1,238 1,519 0.6% 22.7% 2,672 2,757 3.2% 
   ปรมิาณขายไฟฟา้ (GLOW)      n.a. 801 3,833 >100% >100%  n.a. 4,634 >100% 
ปริมาณขายไอน่้า (รวม) 1,659 1,961 3,531 >100% 80.1% 3,351 5,491 63.9% 
  ปริมาณขายไอน่้า (GPSC) 1,659 1,587 1,628 (1.9%) 2.6% 3,351 3,214 (4.1%) 
  ปริมาณขายไอน่้า (GLOW)      n.a. 374 1,903 >100% >100%  n.a. 2,277 >100% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมใน 2Q2562 มีรายได้จากการขายจ่านวน 21,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,187 ล้านบาท 

โดยหลักจาก GPSC ที่มีการรับรู้รายได้ของ GLOW เต็มไตรมาสใน 2Q2562 รวมถึงรายได้ของโรงไฟฟ้าศรีราชาที่เพิ่มขึ้นจากการที่ 

กฟผ. เรียกรับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน  

EBITDA ใน 2Q2562 มีจ่านวน 5,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,105 ล้านบาท โดยหลักจาก GPSC จากก่าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจาก

การเข้าซื้อ GLOW แม้ว่าจะมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ GLOW เต็มไตรมาสและจากการรับรู้ค่าชดเชยตามพ.ร.บ.

คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ทั้งนี้ ก่าไรจากการด่าเนินงานตามส่วนงานใน 2Q2562 มีจ่านวน 3,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 

1,621 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่าหน่ายเพิ่มขึ้น 1,484 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเข้าซื้อ 

GLOW อย่างไรก็ตามผลการด่าเนินงานโดยรวมลดลงจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในการเข้าซื้อ GLOW 

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2562 เปรยีบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 

ใน 1H2562 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีรายไดจ้ากการขายจา่นวน 32,065 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ขึ้น 17,297 ล้าน
บาท โดยหลักจากผลการดา่เนินงานของ GPSC ที่ดีขึ้น จากการเข้าซื้อ GLOW ใน 1H2562 รวมถงึรายไดค้่าพลังงานไฟฟ้าทีเ่พิ่มขึน้
จากโรงไฟฟ้าศรีราชาตามราคาอา้งองิก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นและปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิม่ขึ้นจาก กฟผ. ทีเ่รียกรับไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  

EBITDA ใน 1H2562 มีจ่านวน 8,497 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4,375 ล้านบาท โดยหลักจาก GPSC จากก่าไรขั้นต้นที่

เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อ GLOW แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวสูงขึ้นจากการเข้าซื้อ GLOW และการรับรู้ค่าชดเชยตาม

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ก่าไรจากการด่าเนินงานตามส่วนงานใน 1H2562 มีจ่านวน 4,575 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,325 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและตัดจ่าหน่ายสูงขึ้นจากการเข้าซื้อ 

GLOW  
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 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 

ใน 2Q2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ่านวน 570,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q2562 จ่านวน 19,448 
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 โดยหลักมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม (GPSC เข้าซื้อ GLOW) 
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจน้่ามัน (จากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้่ามันดิบ) กลุ่มธุรกิจก๊าซฯและกลุ่มธุรกจิ
ส่ารวจและผลิต (จากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น) ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้โดยรวมลดลง 
ตามปริมาณขายที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ่ารุงตามแผนของใน 2Q2562  TOP และ GC รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลง  

อย่างไรก็ตามใน 2Q2562 EBITDA มีจ่านวน 73,804 ล้านบาท ลดลง 6,719 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 โดยหลักจากกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน รวมถึงธุรกิจน้่ามัน เนื่องจากมีขาดทุนสต๊อกน้่ามันเพิ่มขึ้นใน 2Q2562 ตามราคาน้่ามันท่ีปรับลดลงจากส้ิน 
1Q2562 ที่ 67.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ ส้ิน 2Q2562 อีกทั้งส่วนต่างราคาน้่ามันส่าเร็จรูป
กับน่้ามันดิบ และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ก็ลดลงเช่นกัน 
แม้ว่าผลการด่าเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจ่าหน่ายก๊าซฯ และ ธุรกิจ
โรงแยกก๊าซฯ ตามปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลการด่าเนินงานของธุรกิจส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมปรับสูงขึ้นจาก
ปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น โดยหลักจากบริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ่ากัด (มหาชน) (GPSC) ที่มีการรับรู้ผลการด่าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ่ากัด (มหาชน) (GLOW) เต็มไตร
มาสใน 2Q2562 นอกจากนี้ ใน 2Q2562 มีการรับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติมตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ของบริษัทในเครือ จ่านวน 
3,088 ล้านบาท 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่าหน่ายจ่านวน 32,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,521 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 จาก 31,195 ล้านบาท 
ใน 1Q2562 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่าหน่ายของ GLOW ที่ GPSC ได้เข้าซื้อในเดือน มีนาคม 2562 

 

 

ใน 2Q2562 มีส่วนแบ่งก่าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ่านวน 1 ,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1จาก 1,536 ล้านบาท ใน 1Q2562 ส่วนใหญ่มาจากผลการด่าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการ
กล่ันที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนโดยหลักจากบริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จ่ากัด (HMC) ตามราคาขายผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงราคา PP ที่
สูงขึ้น 

921 1,013

269 221

181 191
145 127
20 31
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หน่วย : ล้านบาท 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

 

 

1,536 
1,583 

3.1% 
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นอกจากนี้ ใน 2Q2562 มีก่าไรจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 1Q2562 จ่านวน 5,130 ล้านบาท โดยหลักมาจากสัญญา

บริหารความเส่ียงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTTT PTTEP และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน รวมถึงสัญญาบริหารความ

เส่ียงทางการเงินของ IRPC และ ปตท. 

ก่าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้น 1,033 ล้านบาทจาก 3,875 ล้านบาท ใน 1Q2562 เป็น 4,908 ล้านบาท ใน 2Q2562 โดย

หลักมาจากก่าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น ของ PTT และ TOP จาก

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากกว่าไตรมาสก่อน 

 ใน 2Q2562 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ่า (Non-recurring Items) จากรายได้ค่าปรับจากการรับประกันผลงาน

ก่อสร้างของโครงการ UHV (Warranty Claim) ของ IRPC จ่านวน 271 ล้านบาท ในขณะท่ี 1Q2562 ไม่มีรายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจ่า  

                ภาษีเงินได้ใน 2Q2562 จ่านวน 9,830 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,459 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.4 จาก 7,371 ล้านบาท ใน 

1Q2562 โดยหลักมาจากภาษีเงินได้ที่ เพิ่มขึ้นของ PTTEP จากการกลับรายการผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Functional 

Currency ที่เคยรับรู้ไว้ในงวดบัญชีก่อน จ่านวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,900 ล้านบาท) 

ดังนั้น ก่าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในไตรมาสนี้มีจ่านวน 25,938 ล้านบาท ลดลง 3,374 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.5 

จาก 1Q2562 ที่มีก่าไรสุทธิ จ่านวน 29,312 ล้านบาท  

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2561  

ใน 1H2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ่านวน 1,121,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,437 ล้านบาท หรือร้อยละ 

0.8 จาก 1H2561 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิและธุรกิจส่ารวจและผลิตฯ (จากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายเฉล่ียที่

เพิ่มขึ้น) ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม (GPSC เข้าซื้อ GLOW) แม้ว่ารายได้ขายจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ และธุรกิจน้่ามันลดลง (จากราคาขายเฉล่ียที่ลดลงตามราคาน้่ามันดิบ และปริมาณขายเฉล่ียลดลง) 

อย่างไรก็ตามใน 1H2562 EBITDA จ่านวน 154,327 ล้านบาท ลดลง 36,488 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 จาก 190,815 

ล้านบาท ใน 1H2561  มาอยู่ที่จ่านวน 154,327 ล้านบาท สาเหตุหลักจากผลการด่าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับ

ลดลงตามส่วนต่างราคาน้่ามันส่าเร็จรูปกับน่้ามันดิบที่ลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะน้่ามันเบนซินและดีเซล รวมถึงก่าไรจากส

ต๊อกน้่ามันที่ปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากราคาน้่ามันดิบใน 1H2561 ที่ปรับสูงขึ้นกว่าใน 1H2562 และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ

ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ก็ลดลง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีผลการด่าเนินงานลดลง โดย

หลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ตามก่าไรขั้นต้นที่ลดลงจากราคาขายตามราคาอ้างอิงปิโตรเคมีที่ปรับลดลงมาก และต้นทุนก๊าซฯ ที่ปรับ

สูงขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ผลการด่าเนินงานปกติของธุรกิจส่ารวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายเฉล่ียที่

เพิ่มขึ้น และธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพิ่มขึ้นโดยหลักจากการเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ใน 

1H2562 กลุ่ม ปตท. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย ใน 1H2562 มีจ่านวน 63,911 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,092 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 จาก 

58,819 ล้านบาท ใน 1H2561 โดยหลักจากธุรกิจส่ารวจและผลิตฯ จากการเข้าซื้อสัดส่วนลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช (เพิ่มร้อยละ 
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22.2) ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมจากการเข้าซื้อ GLOW  และธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันจากการเข้าซื้อบริษัท สยามมิตซุย พี ที เอ 

จ่ากัด และบริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ่ากัด 

 

  

ใน 1H2562 มีส่วนแบ่งก่าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ่านวน 3,119 ล้านบาท ลดลง 1,171 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 27.3 จาก 4,290 ล้านบาท ใน 1H2561 โดยหลักลดลงจาก PTT Asahi Chemical Company Limited (PTTAC) ที่ผลการ

ด่าเนินงานปรับลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล์ (AN) และ เมทิลเมทาคริเลต (MMA) ที่

ลดลง และ HMC จากเงินปันผลรับและปริมาณขายที่ลดลง  

ใน 1H2562 ปตท.และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 2,430 ล้านบาท ลดลง 1,391 ล้านบาท โดยหลักจากก่าไร

จากสัญญาบริหารความเส่ียงทางการเงินของ PTT และ IRPC ที่เพิ่มขึ้น 

ก่าไรจากอัตราแลกเปล่ียน เพิ่มขึ้น 6,507 ล้านบาท จาก 2,276 ล้านบาท ใน 1H2561 เป็น 8,783 ล้านบาท ใน 1H2562 

โดยหลักมาจากก่าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น ของ PTT และ TOP 

และ ก่าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าลูกหนี้เพิ่มขึ้น ของ PTTEP จากค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ

เงินเหรียญสหรัฐฯใน 1H2562 ที่แข็งค่าขึ้นขณะท่ีใน 1H2561 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 

ใน 1H2562 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ่า (Non-recurring Items) จากรายได้ค่าปรับจากการรับประกันผลงาน

ก่อสร้างของโครงการ UHV (Warranty Claim) ของ IRPC จ่านวน 271 ล้านบาท ในขณะที่ 1H2561 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากความ

เสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง ของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ่ากัด (มหาชน) (GGC) จ่านวน 1,388 ล้านบาท  

ภาษีเงินได้ ลดลง 9,400 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.3 จาก 26,601 ล้านบาท ใน 1H2561 เป็น 17,201 ล้านบาท ใน 1H2562 

โดยหลักมาจาก ผลการด่าเนินงานโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ท่ีลดลงและจากภาษีเงินได้ของ PTTEP ที่ลดลงจากผลกระทบจากอัตรา

แลกเปล่ียนตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ แม้จะมีการกลับรายการผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ 

Functional Currency ทีเ่คยรับรู้ไว้ในงวดบัญชีก่อน 

จากที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ก่าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยใน 1H2562 มีจ่านวน 55,250 ล้านบาท ลดลง 14,567 ล้าน

บาท หรือ ร้อยละ 20.9 จากจ่านวน 69,817 ล้านบาท ใน 1H2561 
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ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

4,290 

หน่วย : ล้านบาท    27.3% 

3,119  
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินปตท. และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจา่นวน 2,381,175 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก ณ  

31 ธันวาคม 2561 จา่นวน 28,522 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 เปน็ผลจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 113,485 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.2 สาเหตุหลักมาจาก  

-  เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 82,144 ล้านบาท โดยหลักจากเงินฝากประจ่าลดลงจาก TOP PTTEP GC และ 

ปตท. 

- ลูกหนี้อื่นลดลง 35,303 ล้านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเข้าซื้อสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มในโครงการบงกชของ PTTEP 

และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าของ PTTT ลดลง รวมทั้งปตท. ได้รับคืนเงินชดเชยกองทุนน้่ามันและภาษีสรรพสามิต 

อีกทั้งภาษีซื้อขอคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อกิจการของ PTTOR ลดลง   

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 98,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8 โดยหลักจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC ท่า

ให้มีการรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ GLOW เข้ามาในงวดทั้งส้ิน 75,336 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างใน

โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการ Olefins Reconfiguration และโครงการผลิต Propylene Oxide ของ GC โครงการ

พลังงานสะอาด (CFP) ของ TOP นอกจากนี้มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์เพื่อการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมจากโครงการ Mozambique 

Area 1 และโครงการ Algeria Hassi Bir Rekaiz จากการเปล่ียนสถานะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) 

รวมทั้งมีการลงทุนเพิ่มในโครงการซอติก้า และโครงการเอส 1 ของ PTTEP รวมถึงโครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 5 ของ ปตท. 

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 51,564 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.5 โดยหลักจากค่าความนิยม และสินทรัพย์   ไม่มี

ตัวตนที่เพิ่มขึ้น จากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC และ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ของ 

PTTEP 

277,983 329,547 

1,114,175 
1,212,418 

103,532 
95,732 

856,963 
743,478 

1,318,004 1,299,110 

172,804 198,526 

518,073 501,604 

343,772 381,935 

2,381,175 2,352,6532,352,653

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาว  
(รวมส่วนท่ีถึงก่าหนดช่าระใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

31 ธ.ค. 61  30 ม.ิย. 62  31 ธ.ค. 61 30 ม.ิย. 62 

สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ 
หน่วย : ล้านบาท  

1.2% 

2,381,175 
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หนี้สิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ่านวน 1,082,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 

จ่านวน 47,416 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 38,163 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจาก

การกู้ยืมระยะส้ันของ GPSC เพื่อซื้อกิจการ GLOW แม้จะมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของ ปตท. และ GC 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ่านวนรวม 1,299,110 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 

จ่านวน 18,894 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 ปตท. และบริษัทย่อย มีผลการด่าเนินงานส่าหรับงวดหกเดือนแรกปี 2562 จ่านวน 55,250 

ล้านบาท โดยมีการจ่ายปันผลจากผลการด่าเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2561 จ่านวน 1.2 บาทต่อหุ้น เป็นจ่านวนรวมทั้งส้ิน 34,273 ล้าน

บาท ทั้งนี้องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 15,622 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ่านาจควบคุมลดลง  17,056 ล้านบาท  

สาเหตุหลักมาจากผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน และการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ 

PTTEP  
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สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส่าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ่านวน 

10,122 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ่านวน 292,184 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดปลายงวดเท่ากับ 282,062 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 
 

 

   หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด่าเนินงาน 119,703 14,139 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (63,068) 2,809 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (60,622) (65,565) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (2,242) 24 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (3,893) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหวา่งงวด-สุทธ ิ (10,122) (48,593) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 292,184 86,204 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 282,062 37,611 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด่าเนินงานมีจ่านวน 119,703 ล้านบาท มาจากก่าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบ
ก่าไรขาดทุนจ่านวน 55,250 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก่าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด่าเนินงาน โดย
รายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่าหน่ายรวมจ่านวน 63,911 ล้านบาท ก่าไรส่วนที่เป็นของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ่านาจควบคุมจ่านวน 18,539 ล้านบาท ภาษีเงินได้จ่านวน 17,201 ล้านบาท และ ต้นทุนทางการเงินจ่านวน 14,485 
ล้านบาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด่าเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้นจ่านวน 9,995 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ่านวน 
51,235 ล้านบาท   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ่านวน 63,068 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
 : เงินจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ 82,384 ล้านบาท โดยหลักจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC สัดส่วนร้อยละ 69.11  
 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจากการส่ารวจ
และประเมินค่า รวมจ่านวน 69,270 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการส่ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จากโครงการเอส 1 และโครงการซอติก้า, การลงทุนในโครงการ Olefins Reconfiguration, Propylene Oxide 
ของ GC, โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 5 ของ ปตท., โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ของ TOP เป็นต้น  

: เงินรับสุทธิจากเงินลงทุนชั่วคราว รวมจ่านวน 72,659 ล้านบาท จาก TOP ปตท. PTTEP และ GC จ่านวน 36,259 ล้าน
บาท 17,026 ล้านบาท 15,037 ล้านบาท และ 5,522 ล้านบาท ตามล่าดับ โดยหลักมาจากเงินฝากประจ่าที่ครบก่าหนด  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ่านวน 60,622 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก  
 : เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 64,929 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. PTTEP GC GPSC และ IRPC 

: เงินปันผลจ่ายจ่านวน 48,429 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. GC PTTEP และ TOP 
: เงินจ่ายจากการเปล่ียนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อซื้อ GLOW ในสัดส่วน 26.14% (Tender Offer) ของGPSC 

จ่านวน 34,723 ล้านบาท 
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: เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจ่านวน 95,105 ล้านบาทโดยหลักเป็นเงินกู้ยืมของ GPSC เพื่อเข้าซื้อ
กิจการ GLOW 

ในส่วนของสภาพคล่องเฉพาะบริษัท ปตท. ส่าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ
จ่านวน 48,593 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ่านวน 86,204 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 37,611 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่ายเงินปันผล การไถ่ถอนหุ้นกู้ และการให้เงินกู้ยืมแก่ GPSC 

  อัตรำส่วนทำงกำรเงินและก ำไรต่อหุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 1H2561 1H2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรจากการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
อัตราก าไรขั้นต้น % 15.37 11.98 
อัตราก าไรสุทธิ % 8.80 6.58 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนความสามารถช่าระดอกเบี้ย เท่า 11.14 12.05 
    
ก่าไรสุทธิต่อหุ้นจากการด าเนินงาน     
ก่าไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 2.43 1.91 
    

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-61 30-มิ.ย.-62 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.11 1.84 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.50 1.30 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.41 0.48 
    
หมายเหตุ:   

อัตราก่าไรขั้นต้น = ก่าไรขั้นต้น หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อัตราก่าไรสุทธ ิ = ก่าไรสุทธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อัตราส่วนความสามารถช่าระดอกเบี้ย         

ก่าไรสุทธิต่อหุ้น                             

                  

= 

  
= 

 

กระแสเงินสดจากการด่าเนินงาน+ภาษีจ่ายจากการด่าเนนิงาน  หาร เงินสดจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน 

ก่าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ หาร จ่านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถว่งน้่าหนักที่
ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด 

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หาร หนี้สินหมุนเวยีน 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนช่ัวคราว+ลูกหนี้การคา้ หาร 
หนี้สินหมุนเวียน  

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หาร สว่นของผู้ถือหุ้นรวม 
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แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในไตรมำสที่ 3 ของปี 2562 

เศรษฐกิจโลกใน 3Q2562 มีแนวโน้มขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับ 2Q2562 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้น
จากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ the Fed และตลาดแรงงานในประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง แต่ยังมีปัจจัยถ่วงจากความขัดแย้ง
ทางการค้าและเทคโนโลยี แม้สหรัฐฯและจีนเห็นพ้องกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหลังการประชุม G20 ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่
ใช้เงินสกุลยูโร คาดว่าจะยังคงขยายตวัต่อไปได้ภายใต้อัตราดอกเบ้ียนโยบายที่ยังคงอยู่ในระดับต่่าและแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) ส่าหรับเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะสามารถขยายตัวที่ระดับเป้าหมายรอ้ย
ละ 6.0-6.5 ของรัฐบาล ท่ามกลางการด่าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอตัวแรง โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมี
ความเส่ียงจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าและเทคโนโลยีที่อาจรุนแรงขึ้น ความเปราะบางของระบบการเงินภายใต้ภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่่าเป็นเวลานาน และปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง/ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ 

ตามรายงานของ IEA ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ความต้องการใช้น้่ามันของโลกในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล
ต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 100.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน น่าโดย ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และก่าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศในทวีปเอเชียและจีน ทั้งนี้ IEA ได้มีการปรับการคาดการณ์การใช้น้่ามันลงจากก่อนหน้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
ส่าหรับภาวะอุปทานล้นตลาดคาดว่าลดลงต่อเนื่องจากความร่วมมือในการลดก่าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และมาตรการคว่่า
บาตรระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านและเวเนซุเอลา ในขณะท่ีความต้องการใช้น้่ามันของโลกใน 3Q2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาร์เรล
ต่อวันจาก 2Q2562 ไปอยู่ที่ระดับ 101.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ คาดว่าราคาน้่ามันดิบจะเฉล่ียอยู่ที่ 60-70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ในปี 2562  

ค่าการกล่ันอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2562 คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 4.0-5.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากปี 2561 
เนื่องจากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก และการเพิ่มขึ้นของอุปทานของโรงกลั่นใหม่  

ราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มอะโรเมติกส์ใน 3Q2562 มีแนวโน้มราคาในภาพรวมลดลงจาก 2Q2562 จากก่าลัง
การผลิตใหม่ที่จะเริ่มด่าเนินการในช่วง 2H2562 ประกอบกับความต้องการที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและการกีดกันทาง
การค้า โดยราคากลุ่มโอเลฟินส์ทั้ง HDPE และ PP มีแนวโน้มลดต่่าลงจากความต้องการที่ลดลงตามฤดูกาล ส่าหรับราคา HDPE คาด
ว่าจะเฉล่ียที่ระดับ 1,000-1,010 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนราคา PP เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 1,080-1,090 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  ในส่วน
ของราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ราคา BZ เฉล่ียคาดว่าจะฟื้นตัวไปอยู่ที่ระดับ 650-660 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จากความต้องการนา่เขา้
ของสหรัฐฯเพื่อผลิต SM โดยราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียลดลงอยู่ที่ 850-860 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จากอุปทานล้นตลาดที่มาจากทั้ง
ก่าลังการผลิตขนาดใหญ่ในจีนที่ด่าเนินการได้ดีและก่าลังการผลิตที่ปิดซ่อมบ่ารุงในช่วง 2Q2562 ทีจ่ะกลับมาด่าเนินการ 

เศรษฐกิจไทยใน 3Q2562 มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจาก 2Q2562  ตามการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ดีจาก

ฐานที่ต่่าในปีก่อนและการเปิดเส้นทางบินใหม่ การส่งออกสินค้าคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากฐานที่ต่่าในปีก่อนหน้า

ท่ามกลางอุปสงค์จากต่างประเทศที่ยังคงอ่อนแอ ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคล่ือนที่ส่าคัญโดยเฉพาะจากความ

คืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ส่าหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดว่า

จะขยายตัวต่อไปได้โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล อย่างไรก็ดี หนี้ครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับสูงจะ

ยังคงเป็นปัจจัยถ่วงต่อไป นอกจากนั้น เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเส่ียงจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ มีความไม่แน่นอนตาม

บรรยากาศทางการเมืองและการด่าเนินนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการส่งออกสินค้าและภาคการ

ท่องเที่ยวที่อาจฟื้นตัวล่าช้า  
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แผนงำนและโครงกำรที่ส ำคัญ 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิ

แผนพัฒนำก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำของประเทศ ฉบับใหม ่

 

อ้างอิงตามแผนพัฒนาก่าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan : PDP)  สมมติฐานความ
ต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปี 2019-2023 มีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.04  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความต้องการใชก้า๊ซฯ 
ในภาคขนส่งที่ปรับลดลง เนื่องจากราคาก๊าซฯ ที่ปรับสูงขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นลดลง แต่อย่างไรก็
ตามการใช้ก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโรงแยกก๊าซฯ คาดว่าจะสามารถรักษาระดับ
ก่าลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามความสามารถในการจัดหาก๊าซฯ จากอ่าวไทย และอัตราการเติบโตของการใช้ก๊าซฯ ในการผลิต
ไฟฟ้าค่อนข้างคงที่ หลังจากที่เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2560  เนื่องจากภาคเอกชนมีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเพิ่มขึ้น  ในขณะที่การ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศจาก 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการ
ผลิตไฟฟ้าที่ลดลง  อย่างไรก็ตามในระยะยาว คาดว่าความต้องการใช้ก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้น โดยตามแผน PDP 2018 
จะมีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมจาก PDP 2015 ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเริ่มทยอยเข้ามาในระบบตั้งแต่ปี 2567 ท่าให้ภาพรวมความ
ต้องการใช้ก๊าซในภาคไฟฟ้าปรับสูงขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้า จากร้อยละ 37 ในปี 2579 ตามแผน PDP 2015 
เป็นร้อยละ 53 ในปี 2580 ตามแผน PDP 2018 เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเข้ามาในระบบได้ตามแผน PDP 2015 

แผนพัฒนาก่าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) จะมีการทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงปจัจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนอย่างมีนัยส่าคัญ เพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนก่าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ เช่น การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อน่ามาจัดท่าแผนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ในแผนพัฒนาก่าลัง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (PDP 2018) ยังได้ค่านึงถึงการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ

  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
32 

2Q2562 
   

 

เปล่ียนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต (Disruptive Energy) โดย ณ วันที่  24 มกราคม 2562 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาวาระส่าคัญด้านพลังงาน และได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันท่ี 30 
เม.ย. 2562 โดยสรุปประเด็นที่ส่าคัญของแผนพัฒนาก่าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ได้ดังต่อไปนี ้

1) กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากฐานข้อมูลทั้งประเทศ โดยได้รวมข้อมูลก่าลังการผลิต 
และความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากลุ่ม Independent Power Supply (IPS) หรือ โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและ/หรือขาย
ตรงที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า เพื่อท่าให้การพยากรณ์มีความแม่นย่ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดท่าการพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภาคเพื่อน่าไปพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมเป็นรายภาค โดยใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีอยู่ในแต่ละภาคซึ่งจะท่าให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาคมากยิ่งขึ้น   

2) แผนในกำรเพิ่มก ำลังผลิตไฟฟ้ำ โดยเน้นหลักการให้เกิดความมั่นคงและสมดุลด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นรายภาค และ
พิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมในระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่่า รักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้
สูงขึ้น ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid รองรับการเปล่ียนแปลงตลาดสู่ Prosumer ซึ่ง
จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2570 ประเทศไทยจะมีก่าลังการผลิตส่วนที่น่าเชื่อถือต่่ากว่าความต้องการไฟฟ้า ดังนั้นจึง
เริ่มมีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่ว่าในรูปแบบการประมูลรับซื้อไฟฟ้า IPP หรือการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ และนอกจากการเพิ่ม
ก่าลังการผลิตเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของระบบไฟฟ้าแล้ว ยังมีความจ่าเป็นต้องเพิ่มก่าลังการผลิตทดแทนก่าลังการผลิตไฟฟ้าที่ตอ้ง
ปลดออกในช่วงปี 2561 – 2580 จ่านวน 25,310 เมกะวัตต์ และด้านพลังงานหมุนเวียน โดยก่าลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มในระหว่างปี 
2561-2580 รวมทั้งสิ้น 56,431 เมกะวัตต์ 

3) แผนกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ปัจจุบันการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีโครงการที่
ภ า ค รั ฐ มี ภ า ร ะ ผู ก พั น ต า ม แ ผ น พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น แ ล ะ พ ลั ง ง า น ท า ง เ ลื อ ก  ( AEDP2 0 1 5 )  ทั้ ง ส้ิ น  1 0 ,7 7 8     
เมกะวัตต์ โดยแผนพัฒนาก่าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่มแีนวโน้มหยุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากภาคเอกชน
เข้าระบบจนถึงปี 2569 แต่จะเน้นส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะตามศักยภาพแต่ละพ้ืนท่ี การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
บนทุ่นลอยน้่าในพื้นที่เขื่อน และเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โดยได้ก่าหนด
แผนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขยะและโรงไฟฟ้าชีวมวล รวม 520  เมกะ
วัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ใหม่) ตามแผน AEDP ในช่วงปี 2561-2580 รวมทั้งส้ิน 18,176  เมกะวัตต์ 

4) ในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้าหลัก ที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลโรงใหม่   มีการลดปริมาณเชื้อเพลิงถ่านหินลงจากแผน 
PDP2015 โดยการเปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ COP21 และ
ลดความขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนท่ี ส่งผลให้สัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็นร้อยละ 65 ประกอบด้วย ก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 

53 และ ถ่ำนหินลิกไนต์ ร้อยละ 12 ที่เหลือเป็นสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล ร้อยละ 35 ประกอบด้วย พลังน้่าต่างประเทศ ร้อยละ 
9 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 และการอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ 6 
 
ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ส ำคัญ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

• ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้   
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2562 : ร้อยละ 66.37 

• ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี  
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2562 :  ร้อยละ 82.20  
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โครงกำร LNG:  

• โครงกำร LNG Receiving Terminal 1 Extension (1.5 MTA): 
• ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 
• ขยายก่าลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta Phut LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านตันต่อปี จาก 10 เป็น 11.5 

ล้านตันต่อปี  
• ก่าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2562 

ปัจจุบัน มีสัญญาซื้อ LNG ระยะยาวกับ Qatargas, Shell, /BP และ Petronas จ่านวนทั้งส้ิน 5.2 ล้านตันต่อปี และยังคง
เดินหน้าเพื่อจัดหา LNG ในรูปแบบสัญญาระยะยาวเพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯที่เพิ่มขึ้นของประเทศอย่างต่อเนื่อง  

• โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2562 :  ร้อยละ 14.31 

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 มีมติให้ ปตท. ด่าเนินการขยายก่าลังการแปรสภาพ LNG ที่ 7.5 
ล้านตันต่อปี  

• มีก่าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2565 

แผนงำน NGV 

ปตท. มีนโยบายให้เอกชนที่สนใจลงทุนสถานีบริการ NGV ยังคงสามารถที่จะด่าเนินการได้ โดยขอซื้อก๊าซฯจาก ปตท. และ 
เอกชนเป็นผู้ลงทุนสถานีบริการเอง อีกทั้ง ปตท. มีแผนการบริหารจัดการสถานีบริการที่มีต้นทุนสูง เพื่อให้ต้นทุน ปตท. เทียบเคียงกับ
ต้นทุนที่ภาครัฐก่าหนด 

สรุปแผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2562 

 

     *TD: Turn down (ลดก่าลังการผลิต) 
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การด าเนินงานด้านความยั่งยืน 

ปตท. มุ่งมั่นด่าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความส่าคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ 
People การด่าเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม Planet การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ Prosperity  
การเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความสมดุลใน
การตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ด่าเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักสากล รวมถึงได้น่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals :  
SDGs) เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยในการก่าหนดทิศทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และใช้ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Index : DJSI) เป็นดัชนีชี้วัดผลการด่าเนินงานด้านความยั่งยืน โดยในปี 2561 ปตท. ยังคงรักษาสถานะการเป็นสมาชกิ 
DJSI ได้ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 และได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่มธุรกิจขั้นต้นด้านน่้ามันและก๊าซและธุรกิจครบวงจร (Oil & 
Gas Upstream & Integrated) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

People กำรด ำเนนิธุรกิจควบคู่กับกำรดูแลชุมชนและสังคม   
ปตท.ให้ความส่าคัญกับการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (Eastern Economic Corridor of 
Innovation) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของประเทศ มุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
ผ่านโรงเรียนก่าเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบสถานีบริการเพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในการสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งปัจจุบันสถานีบริการน่้ามันของ ปตท.
สามารถสร้างธุรกิจ และรายได้ให้กับ SME มากกว่า 1,600 ราย นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบของสถานีบริการในการอนาคตในการ
สร้างพันธมิตรทางการค้า ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 170 ราย เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน และการจ้างงานในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง   

 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXyeCa-vDjAhXPfH0KHflIALwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.robecosam.com/csa/csa-benefits/djsi-member-logo-download-center.html&psig=AOvVaw3vCQIqN_jOb8OSbk62v8TJ&ust=1565274006728316
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Planet กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหน่ึงในประเด็นส่าคัญของธุรกิจน้่ามัน และก๊าซ และเป็นประเด็นส่าคัญของกลุ่ม ปตท. 

เพื่อบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปตท.จึงประกาศกลยุทธ์ PTT Group Clean and Green 
Strategy และก่าหนดเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท.ลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกำร

ด ำเนินงำนปกติภำยในปี 2573 โดยให้ความส่าคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด่าเนินงาน การใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ การเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลังงานทางเลือก และก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการน่าหลักเกณฑ์เรื่องราคาคาร์บอนมาใช้ในการพิจารณาการลงทุน  

ใน 1Q2562 ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Intensity) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope1 
และ Scope 2) ของกลุ่ม ปตท. อยู่ที่ 7.65 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) ซึ่งคาดว่าในปี 2562 Greenhouse Gas 
Intensity จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่เกิน 39 MtCO2e  

 
Prosperity กำรเปน็ฐำนควำมมั่นคงให้แก่ภำคเศรษฐกจิและสังคมเพือ่กำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
ปตท.มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวให้แก่ประเทศ ผ่านการขยายเครือข่ายก๊าซธรรมชาติ และ LNG 

(Liquefied Natural Gas) การขยายฐานการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
แหล่งอุปทานในการจัดหาน้่ามันดิบ และคอนเดนเสท ผ่านการด่าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการ LNG Receiving Teminal 1&2, 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 5 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อย
ที่ 6 ไปยังจังหวัดราชบุรี เป็นต้น ซึ่งความก้าวหน้าของโครงการยังคงเป็นไปตามแผน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านการด่าเนินงานร่วมกันของกลุ่ม ปตท. เช่น โครงการ 
EECi@Wangchan Valley, โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project), โครงการก่อสร้างโรงงานโอเลฟินส์แห่งใหม่ (OIefins 
Reconfiguration Project หรือ MTP Retrofit) เป็นต้น  
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ภำคผนวก 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ บริษัท ปตท.ส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ่ากัด (มหาชน) (PTTEP) 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ่าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ่ากัด (PTTNGD)  

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ่ากัด (PTTLNG) และ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ่ากัด (PTTGL) 

ธุรกิจถ่ำนหิน ประกอบด้วย บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ่ากัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ่ากัด 

(PTTGM)  

ธุรกิจน้ ำมัน คือ บริษัท ปตท. น่้ามันและการค้าปลีก จ่ากัด มหาชน (PTTOR)  

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ PTT International Trading Pte. Ltd. 

(PTTT) และ PTT International Trading London Limited (PTTT LDN)     

ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ่ากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ จ่ากัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จ่ากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ่ากัด (TP) และ บริษัท   พีทีที แทงค์ 

เทอร์มินัล จ่ากัด (PTT TANK)  

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จ่ากัด (มหาชน) (GPSC) บริษัท  พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ่ากัด (PTTES) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ่ากัด (EnCo) และ 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ่ากัด (PTT DIGITAL) 

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ่ากัด (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) PTT 

Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) และ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ่ากัด (PTT TCC) 


