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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 4 และ ประจำปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 บทสรุปผู้บริหาร 

                     ในไตรมาส 4 ปี 2564 (4Q2564) ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 101,271 ล้านบาท ลดลง 9,251 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 

จาก 3Q2564 ที่จำนวน 110,522 ล้านบาท โดยหลักจากผลการดำเนินงานที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจธรุกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ที่ลดลง ขณะที่ธุรกิจการกลั่นมีผล

การดำเนินงานดีขึ้นจาก ค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) เพิ่มขึ้นจาก 3.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 3Q2564 เป็น 5.9 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2564 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้กำไรจากสต๊อกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. 

ลดลงประมาณ 3,400 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าในไตรมาสก่อน ประกอบกับผลการดำเนินงาน

ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลงเช่นกัน โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ และ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับ  

ยานยนต์ (NGV) ที่มีต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ปรับสูงขึ้นมากกว่าราคาขาย แม้ว่าธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามราคา

ขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ้างอิง นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ปรับตัวดีขึ้น โดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น สำหรับ กำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 4Q2564 มีจำนวน 27,544 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,891 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.5  จาก 3Q2564 ที่จำนวน 23,653 ล้านบาท เนื ่องจากใน 4Q2564 มีผล

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ลดลง จำนวน 11,596 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 

11,544 ล้านบาท แม้ว่ามีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 4,240 ล้านบาท และมีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ 

ปตท. เป็นขาดทุนจำนวน 6,931 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิภาษีของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 

7,000 ล้านบาท โดยหลัก ได้แก่ โครงการสำรวจและผลิต ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 

ทรัพย์สินของธุรกิจ NGV ของ ปตท. และโครงการ U.S. Petrochemical ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) 

นอกจากนี้ ปตท. มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งคืนผลประโยชน์ Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมาแก่ภาครัฐตามมติ คณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) ประมาณ 2,700 ล้านบาท สุทธิกับส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) 

ประมาณ 1,700 ล้านบาท ของ ปตท. และ การรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน ธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ในอียิปต์ ของ บริษัท พีทีที 

เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (PTTER) ประมาณ 1,400 ล้านบาท ขณะที่ใน 3Q2564 มีการรับรู้รายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษี

ตามสัดส่วนของ ปตท.เป็นขาดทุน จำนวน 459 ล้านบาท โดยหลักจากการตัดจำหน่ายอะไหล่เสื่อมสภาพ ประมาณ 700 ล้านบาท

ของ ปตท. 

 

หน่วย : ล้านบาท 4Q2563 3Q2564 4Q2564 
% เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 % เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ยอดขาย 407,174 558,888 688,837 69.2% 23.3% 1,615,665 2,258,818 39.8% 
EBITDA 71,614 110,522 101,271 41.4% (8.4%) 225,672 427,956 89.6% 
กำไรสุทธิ 13,147 23,653 27,544 >100.0% 16.5% 37,766 108,363 >100.0% 
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.46 0.82 0.97 >100.0% 18.3% 1.32 3.79 >100.0% 
ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 44.6 71.7 78.4 75.8% 9.3% 42.2 69.2 64.0% 
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    เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2563 (4Q2563) ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จำนวน 101,271 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 29,657 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.4 จาก 4Q2563 ที่จำนวน 71,614 ล้านบาท โดยหลักจากธุรกิจสำรวจและผลิต

ปิโตรเลียมตามราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากเข้าซื้ อโครงการโอมาน แปลง 61 ในเดือน

มีนาคม 2564 และโครงการมาเลเซียที่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ ้นตามผลการดำเนินงานที ่เพิ ่มขึ ้นของธุรกิจการกลั ่น โดย 

Accounting GRM เพิ่มขึ้นจาก 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2563 เป็น 5.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2564 ตามส่วน

ต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึ้น  แม้ว่าผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีจะปรับตัวลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบสายโอเลฟินส์ที่ลดลง นอกจากนี้  

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ตามราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคา

อ้างอิง แม้ต้นทุนก๊าซฯจะสูงขึ้นดังกล่าวข้างต้น สำหรับ กำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 4Q2564 จำนวน 27,544 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 14,397 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 4Q2563 ที่ 13,147 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นและใน 

4Q2564 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ ลดลง 4,412 ล้านบาท ขณะที่ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลง 3,672 ล้านบาท และภาษี

เงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 11,306 ล้านบาท นอกจากนี้ ใน 4Q2564 มีการรับรู้รายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้ประจำสุทธิภาษตีามสัดส่วนของ ปตท. 

เป็นขาดทุนจำนวน 6,931 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้น ขณะที่ใน 4Q2563 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษีตามสัดสว่น

ของ ปตท. เป็นขาดทุน จำนวน 7,696 ล้านบาท โดยหลักจาก การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สุทธิภาษี ประมาณ 8,000 

ล้านบาท ส่วนใหญ่จากเหมืองถ่านหินของ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (PTTGM) และโครงการเยตากุนของ PTTEP  

   ในช่วงปี 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จำนวน 427,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 202,284 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 89.6  จาก ปี 2563 ที่จำนวน 225,672 ล้านบาท โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

จาก Accounting GRM ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 0.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน ปี 2563 เป็นกำไร 5.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

ในปี 2564 รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ นอกจากนี้ในปี  2564 มี

กำไรสต๊อกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 46,000 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบท่ีปรับเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีปี 2563 มีขาดทุนจากสต๊อก

น้ำมันประมาณ 19,000 ล้านบาท ในส่วนของผลการดำเนินงานของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหลัก

จากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรง

แยกก๊าซฯ และ ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ ตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น รวมถึง ธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศมีผลการดำเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นจาก ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ 

ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับ กำไรสุทธิ ของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 2564 มีจำนวน 108,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 

70,597  ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากในปี 2563 ที่จำนวน 37,766 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ในปี 2564 

มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น จำนวน 34,224 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจำนวน 15,739 ล้านบาท 

รวมถึงภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 42,424 ล้านบาท อีกทั้ง ในปี 2564 มีการรับรู้รายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษีตามสัดส่วนของ 

ปตท. ขาดทุนจำนวน 6,945 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิภาษีของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 9,000 

ล้านบาท จาก PTTEP ปตท. และ GC ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมีรับรู้การตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนในโครงการสำรวจปิโตรเลียมใน

ประเทศบราซิล ประมาณ 2,900 ล้านบาท ของ PTTEP นอกจากนี้มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย Take or Pay ประมาณ 2,700 ล้านบาท ของ 

ปตท. สุทธิกับ การรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ของ PTTEP ประมาณ 
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7,000 ล้านบาท และ มีส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ของ ปตท. ประมาณ 1,700 ล้านบาท 

รวมถึง มีการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน ธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ในอียิปต์ ของ PTTER ประมาณ 1,400 ล้านบาท ขณะที่ใน 

2563 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษีตามสัดส่วน ปตท. ขาดทุนจำนวน 9,478 ล้านบาท โดยหลักจาก การรับรู้

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่ม ปตท. สุทธิภาษี ประมาณ 9,000 ล้านบาทเช่นกัน โดยหลักจากเหมืองถ่านหินของ 

PTTGM และ โครงการสำรวจและผลิตของ PTTEP 

                            สถานะการเง ินของ ปตท. และบร ิษ ัทย ่อย ณ 31 ธ ันวาคม 2564 บร ิษ ัทม ีส ินทร ัพย ์รวม 3,078,019  

ล้านบาท เพิ ่มขึ ้น 533,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.0 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ที ่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,544,183  

ล้านบาท สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นและค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อบริษัท Allnex Holding GmbH (Allnex) ของ 

GC รวมถึง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยหลักจากการเข้าซือ้ธุรกิจในโครงการโอมาน แปลง 61 ของ PTTEP ประกอบกับ ลูกหน้ี

การค้าและสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และเงินลงทุนระยะยาวที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจากการลงทุนใน PT Chandra 

Asri Petrochemical Tbk (CAP) ของ TOP และ Avaada ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ในขณะท่ี

มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,605,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346,741 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.6 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ

ยาวจำนวน 154,322 ล้านบาท โดยหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้ ของ  GC ปตท.และ TOP ประกอบกับเจ้าหน้ีการคา้ที่

เพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านราคา นอกจากนี้  ณ 31 ธันวาคม 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,472,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187,095  

ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 โดยหลักจากกำไรสุทธิของปตท. และบริษัทย่อยในปี 2564 ที่เพิ่มขึ้น และจากการเพิ่มทุนของบริษัท ปตท. 

น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ ่งหลังของปี 2563 และผล

ประกอบการครึ่งแรกของปี 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2564  

เศรษฐกิจโลกใน 4Q2564 ฟื้นตัวชะลอลงจาก 3Q2564 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยหลักจากสายพันธุ์เดลต้า

รวมทั้งสายพันธุ์โอมิครอนที่เริ่มระบาดอย่างรวดเร็วในเดือนธันวาคม ทำให้หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดและ

จำกัดการเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบายการจัดการ COVID-19 

เป็นศูนย์ ซึ่งทำให้ปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิตและการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลกยืดเยื้อมากขึ้น ประกอบกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องในช่วงเทศกาล ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาพลังงาน ส่งผลกดดันเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลาย

ประเทศ โดยธนาคารกลางหลายแห่งกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ( the Federal Reserves:  

the Fed) ได้ทยอยปรับลดวงเงินในโครงการซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE Tapering) ตั้งแต่ 4Q2564 และส่ง

สัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไป นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยกดดันจากความเข้มงวดของรัฐบาลจีนในการปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งจากมาตรการจำกัดการปล่อยสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ และการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าจากมาตรการ

ควบคุมการปล่อยมลพิษและต้นทุนพลังงานท่ีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเร่งฉีดวัคซีนเป็นวงกว้าง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาด

ใหญ่ของภาครัฐยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: 

IMF) ณ เดือนมกราคม 2565 คงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่ระดับร้อยละ 5.9    

ตามรายงานของสำนักที่ปรึกษา IHS Markit (IHS) ณ เดือนมกราคม 2565 ความต้องการใช้น้ำมันของโลกใน 4Q2564 เฉล่ีย

อยู่ที่ 99.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (MMBD) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 3Q2564 ที่ 98.7 MMBD และจาก 4Q2563 ที่ 94.7 MMBD จากการ 

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังมีการฉีดวัคซีนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค

เอเชีย รวมถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและราคาก๊าซที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ความต้องการใช้ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการแพร่

ระบาดของ COVID-19 สายพันธุโ์อมิครอนเป็นตัวกดดันความต้องการใชน้้ำมันโดยเฉพาะในทวีปยุโรป ทั้งนี้ความต้องการใช้น้ำมันของ

โลกในปี 2564 คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 96.8 MMBD เพิ่มขึ้นจาก 91.0 MMBD ในปี 2563 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม (ลด) YoY QoQ 

ราคาน้ำมันดบิดูไบเฉลี่ย 44.6 71.7 78.4 75.8% 9.3% 42.2 69.2 64.0% 

Gasoline Crack Spread 4.1 11.8 15.4 >100.0% 30.5% 4.4 11.0 >100.0% 

Diesel Crack Spread 3.7 5.4 11.4 >100.0% >100.0% 6.1 6.7 9.8% 

FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (0.6) (3.4) (6.9) <(100.0%) <(100.0%) (3.0) (4.9) (63.3)% 

GRM-Singapore Crack 1.2 3.8 6.1 >100.0% 60.5% 0.4 3.4 >100.0% 

ราคาน้ำมันดิบดูไบใน 4Q2564 เฉล่ียอยู่ที่ 78.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นจาก 3Q2564 ที่ระดับ 71.7 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 4Q2563 ที่ระดับ 44.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้น้ำมันที่ปรับ

สูงขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย จากนโยบายการเปิดประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการฉีดวัคซีนเป็นวงกว้าง และผลจาก

ราคาก๊าซที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้เกิดการสลับมาใช้น้ำมันทดแทนก๊าซเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของ COVID-19  

สายพันธุ์โอมิครอนเป็นปัจจัยกดดันความต้องการใช้น้ำมันในช่วงปลาย 4Q2564 
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ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์  

• ส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันเบนซินและน้ำมันดิบดูไบ  (Gasoline Crack Spread) ใน 4Q2564 เฉลี่ยอยู่ที ่ 15.4 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 3Q2564 ที่ระดับ 11.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 4Q2563 ที่ระดับ 4.1 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ซึ ่งส่งผลให้ดัชนีการ

เดินทางของภูมิภาคต่างๆ (Mobility Index) กลับไปเทียบเท่ากับช่วงก่อนการเกิด COVID-19 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

ส่งผลให้ความต้องการอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินท่ีอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี เป็นปัจจัย

ที่สนับสนุนส่วนต่างราคาแม้จะมีการปรับขึ้นในช่วงท้ายของไตรมาส นอกจากนี้ส่วนต่างราคายังมีปัจจัยกดดันจากการ

ส้ินสุดฤดูกาลท่องเที่ยวของสหรัฐฯ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน  

• ส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบดูไบ (Diesel Crack Spread) ใน 4Q2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 11.4 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 3Q2564 ที่ระดับ 5.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 4Q2563 ที่ระดับ 3.7 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และ 

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังมีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

ทดแทน LNG ที่ราคาอยู่ในระดับสูง และการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของภูมิภาคเอเชียเหนือโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ส่งผล

ให้ปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยกดดันความต้องการจากการ 

แพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป และอุปทานที่ปรับสูงขึ้นจากการกลับมา

เดินเครื่องของโรงกล่ันหลังจากการหยุดซ่อมบำรุง 

• ส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันเตาซัลเฟอร์สูงและน้ำมันดิบดูไบ  (High-Sulfur Fuel Oil 3.5% Crack Spread) ใน 

4Q2564 เฉล่ียอยู่ที่ -6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจาก 3Q2564 ที่ระดับ -3.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 

4Q2563 ที่ระดับ -0.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยกดดันส่วนต่างราคาจากการความต้องการใช้ที่ปรับลดลง

จากการผ่านช่วงฤดูร้อนของภูมิภาคตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ รวมถึงอุปทานที่ปรับสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียจากการ

ส่งออกจากภูมิภาคยุโรป และอุปทานจากโรงกลั่นที่กลับมาเดินเครื่องผลิตหลังจากการหยุดซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตาม

ปริมาณสำรองน้ำมันเตาซัลเฟอร์สูงที่อยู่ในระดับต่ำยังเป็นปัจจัยสนับสนุนส่วนต่างราคา 

ค่าการกลั่นของโรงกลั่นประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน 4Q2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 6.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น

จาก 3Q2564 ที ่ระดับ 3.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 4Q2563 ที ่ระดับ 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปสงค์ของ

ผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นในประเทศสหรัฐฯ ภูมิภาคเอเชีย และยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเบนซินและดีเซล รวมทั้งผลของราคา 

LNG ที่อยู่ในระดับสูงส่งผลต่อการความต้องการใช้ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน และอุปทานของโรงกลั่นที่ปรับสูงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันค่าการกล่ัน 
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หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/
ตัน 

4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม(ลด) 

2563 2564 % เพิ่ม (ลด)  YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 1,000 1,138 1,252 25.2% 10.0% 880 1,182 34.3% 

PP: CFR SEA - Film 1,142 1,250 1,335 16.9% 6.8% 992 1,321 33.2% 

BZ: FOB Korea 529 993 945 78.6% (4.8%) 485 914 88.5% 

BZ: -Naphtha 121 318 200 65.3% (37.1%) 106 268 >100.0% 

PX: CFR Taiwan  561 919 893 59.2% (2.8%) 577 859 48.9% 

PX-Naphtha 153 243 148 (3.3%) (39.1%) 198 213 7.6% 

Naphtha (MOPJ) 408 676 745 82.6% 10.2% 380 646 70.0% 

 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ ใน 4Q2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3Q2564 ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสาย            
อะโรเมติกส์ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์: ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene: HDPE) และโพลีโพรไพลีน 
(Polypropylene: PP) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 3Q2564 จากราคาน้ำมันดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการ 
ขึ้นใหม่ของกำลังการผลิตที่ล่าช้ากว่ากำหนด รวมถึงความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล เป็นอีก
ปัจจัยที่ช่วยผลักดันราคาตลาด อย่างไรก็ตามการระบายปริมาณสินค้าคงคลังช่วงสิ้นปี เป็นปัจจัยที่กดดันราคาตลาด
ในช่วงปลายปี 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์: ราคาเบนซีน (Benzene: BZ) และส่วนต่างระหว่างราคา BZ กับ แนฟทาปรับลดลงเมื่อ
เทียบกับ 3Q2564 จากความต้องการของผู้ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (styrene monomer: SM) ท่ีลดลงตามราคาของ SM ที่
ลดลงอย่างมาก จากความกังวลต่อนโยบาย Dual control policy ที่กระทบความต้องการซื้อของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
ปลายน้ำในจีน ท่ามกลางปัจจัยกดดันจากสินค้าคงคลังในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่อุปทานโดยรวมในภูมิภาค
ปรับสูงขึ้น เนื่องจากการใช้แนฟทาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตมากขึ้น สำหรับราคาพาราไซลีน (paraxylene: PX) และส่วน
ต่างระหว่างราคา PX กับ แนฟทาปรับลดลงเมื่อเทียบกับ 3Q2564 จากความต้องการซื้อที่ลดลงตามตลาดปลายน้ำ  
ทั้งกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (Purified terephthalic acid: PTA) และเส้นใย Polyester ในจีนที่ชะลอตัว จากความกังวลตอ่
นโยบาย Dual control policy ที่เข้มงวด นอกจากนี้ ในส่วนของอุปทาน PX มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นในจีน และปริมาณสินค้า
คงคลังที่อยู่ในระดับสูงกดดันราคาเพิ่มเติม 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากราคา
น้ำมันดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับความต้องการซื้อที่ทยอยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก และความคืบหน้าในการ 
ฉีดวัคซีนท่ัวโลก ท่ามกลางมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศที่ผ่อนคลายกว่าปีท่ีผ่านมา  

เศรษฐกิจไทยใน 4Q2564 ฟื้นตัวจาก 3Q2564 โดยการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศ

คู่ค้า การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวจากการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ท่ามกลางการฉีดวัคซีนของประชากรในประเทศที่

ปรับเพิ่มขึ้น และปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สำหรับภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการเปิดรบั

นักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำโดยไม่ต้องกักตัว (Test & Go) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แต่มีปัจจัยกดดันจากการ

ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนในเดือนธันวาคม 2564 ส่งผลให้ประเทศไทยระงับการลงทะเบียน Test & Go ชั่วคราว

ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน อย่างไรก็ดี สำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ณ เดือนมกราคม 2565 ปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 เป็นขยายตัวร้อยละ 1.2 จากที่

ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนตุลาคม 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.0    
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เหตุการณ์สำคัญปี 2564 ถึงปัจจุบัน  

สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ (non-recurring items) ปี 2564 ถงึปัจจุบนัมีรายละเอยีดดงันี ้

มกราคม 2564 • PTT: 1 ม.ค. 2564 ปรับราคาขายปลีก NGV ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะให้เท่ากับราคาขายปลีก
ของรถยนต์ทั่วไป ส่งผลให้ราคาขายปลีก NGV ของรถยนต์ทุกประเภทจะเป็นไปตามโครงสร้างราคา
ขายปลีกจากราคาต้นทุน (Cost-plus) 

• PTT: 8 ม.ค. 2564 จัดตั้งบริษัท เมฆาเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด (“Alpha 
Com”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ลงทุนในธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศหลากหลายรูปแบบผ่านอินเทอร์เนต (Public Cloud) เช่น การ
ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จัดการข้อมูลต่างๆ ให้แก่บริษัท องค์กรต่างๆ รวมถึงกลุ่ม ปตท. ซึ่ง
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ ปตท. ด้านดิจิทัล 

• PTT & OR: 14 ม.ค. 2564 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี ้ชวน
ของ OR ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับซึ่ง
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน OR ที่ออกทั้งหมดเป็นจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น โดยราคาเสนอขาย
สุดท้ายอยู่ที่ราคา 18.00 บาทต่อหุ้น และมีโครงสร้างการเสนอขายหุ้น ดังนี้ 
- สำหรับผู้ถือหุ้นของ ปตท.: เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ปตท. ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564 (Record Date) 
จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิ หรือ Pre-emptive Ratio เท่ากับ 95.1997 หุ้น
สามัญของ ปตท. ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR 

- สำหรับผู้จองซื้อในประเทศ: เสนอขายจำนวนรวมประมาณ 1,860 ล้านหุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายย่อยประมาณ 595.7 ล้านหุ้น และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศประมาณ 1,264.3 ล้านหุ้น 

- สำหรับผู้จองซื้อในต่างประเทศ: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันประมาณ 450 ล้านหุ้น 
- การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment): การจัดสรรไม่เกิน 390 ล้านหุ้น 
- ทั้งนี้ หุ้นสามัญของ OR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันท่ี  

11 ก.พ. 2564 
- ตามที่ OR ได้ IPO รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ล้านหุ้น ไม่มีการซื้อขายต่ำกวา่ราคา IPO ที่ระดับราคา 

18 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจึงไม่มีความจำเป็นในการใช้กระบวนการในการรักษา
ระดับราคา วันที่ 16 มี.ค. 2564 OR ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และผู้จัดหาหุ้นส่วน
เกินได้ส่งมอบหุ้น OR จำนวน 390 ล้านหุ้นคืนให้แก่ ปตท. เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ OR มีทุน 
จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 120,000 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
จำนวน 12,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ใน OR มี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 9,000 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ OR 

• GC: 26 ม.ค. 2564 คณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงโรง 
โอเลฟินส์หน่วยที่ 2 ซึ่งจะทำให้สามารถใช้โพรเพนเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เพิ่มขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการใช้วัตถุดิบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งตามแผนคาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2566 โดยมี มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 
165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,198 ล้านบาท 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
9 

4Q2564 
   

 

กุมภาพนัธ์ 2564 • PTTEP: 1 ก.พ. 2564 บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามใน Sales 
and Purchase Agreement (SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 20 จากบริษัท BP Exploration (Epsilon) 
Limited ในโครงการ Oman Block 61 ประเทศโอมาน โครงการมีมูลค่ารวมประมาณ 2,450 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยการซื้อขายมีผลสมบูรณ์เสร็จสิ้นในวนัท่ี 23 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ โครงการ Oman Block 
61 เป็นโครงการผลิตก๊าซฯ บนบกของประเทศโอมาน โดยผลิตก๊าซฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
35 ของปริมาณการผลิตของประเทศในปัจจุบัน โครงการมีศักยภาพในการพัฒนาก๊าซฯ ได้ถึง 10.5 
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีกำลังการผลิตก๊าซฯ รวมเฉลี่ยต่อวัน 1.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และ 
คอนเดนเสทมากกว่า 65,000 บาร์เรล  

• GPSC: 8 ก.พ. 2564 ได้เข้าทำสัญญาเพิ่มทุนกับบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology 
(“AXXIVA”) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเสร็จ มูลค่ารวมประมาณ 500 ล้านบาท คิดเป็นการ
ลงทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.1 ของทุนทั้งหมดของ AXXIVA ภายหลังการเพิ่มทุน ทั้งนี้ บริษัท 
AXXIVA ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่ กำลังการผลิต 1 GWh ต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต
จาก 24M Technologies Inc 

• PTTEP: 10 ก.พ. 2564 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysia Branch) (“PTTEP HKO”) 
บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เสร็จสิ้นการดำเนินการเจาะหลุมประเมิน Lang Lebah-2 ในโครงการ 
ซาราวักเอสเค 410 บี ซึ่งได้พบแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติสุทธิหนากว่า 600 เมตร ผลการทดลองพบว่า
มีอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ 50 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

• PTTEP: 16 ก.พ. 2564 PTTEP Sabah Oil Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และกลุ่มผู้ร่วม
ทุน ได้พัฒนาโครงการ มาเลเซีย-แปลงเอช ในระยะแรกเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้เริ ่มทำการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งน้ำลึกโรตัน และแหล่งบูลูห์ ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing 
Contract: PSC) ตั ้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2564 เพื ่อส่งให้แก่เรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวของปิโตรนาส 
(“PFLNG2”) โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามเป้าหมาย 

• PTT: 18 ก.พ. 2564 Alpha Com ได้จัดตั้งบริษัท ออน-ไอออน โซลูชั่นส์ จำกัด (“On-I on Solutions”) 
แล้วเสร็จ (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (“Arun Plus”)) โดย Alpha Com ถือหุ้น
ทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท (ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000 ล้านบาท) จัดตั้งขึ้น
เพื่อดำเนินการด้าน EV Value Chain ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ New S-Curve เพื่อสนับสนุนการขยาย
แผนการลงทุนในธุรกิจ EV ของ ปตท. 

• PTT: 21 ก.พ. 2564 ได้จัดตั้ง PTT MEA Ltd. ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แล้วเสร็จ ซึ่งถือหุ้นทั้งหมด 
โดย PTT International Trading Pte., Ltd. (“PTTT”) (บริษัทย่อยของ ปตท.) มีทุนจดทะเบียน 1.5 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นภูมิภาค
ตะวันออกกลางและเอเชีย 

• PTT: 25 ก.พ. 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในเรื่องที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ยื่น
ฟ้องกระทรวงการคลัง กับพวก รวม 11 ราย ซึ่งรวมถึง ปตท. โดยกล่าวหาว่า การดำเนินการแบ่งแยก
และส่งมอบทรัพย์สินตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้ นตอนของ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2550 โดยศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจาก
ประเด็นแห่งคดีนี้เป็นประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดไว้แล้ว ศาลจึงไม่อาจนำมา
พิจารณาวินิจฉัยได้อีก ซึ่งคำพิพากษาศาลปกครองกลางนี้สอดคล้องกับคำส่ังของศาลปกครองสูงสุด 
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และคำสั ่งของศาลปกครองอีกหลายคดีที ่ได้เคยวินิจฉัยมาโดยตลอดว่า ปตท. และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว  

มีนาคม 2564 • PTT: 8 มี.ค. 2564 ได้ดำเนินการปิด PTT International Trading DMCC (“PTTT DMCC”) แล้วเสร็จ
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นทั้งหมดโดย PTTT โดย PTTT DMCC จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการค้า
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้มีการปรับแนว
ทางการดำเนินธุรกรรมการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศดังกล่าว ทำให้บทบาทของ PTTT 
DMCC ในการค้าลดลงเหลือเพียงมุ่งเน้นการดูแลความสัมพันธ์กับคู่ค้าเป็นหลัก ซึ่งการปิด PTTT 
DMCC สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท. ในการปิดบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว และไม่
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.   

• PTT & IRPC: 18 มี.ค. 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่าง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (“อินโนบิก”) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นท้ังหมด) และ IRPC มี
ทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท โดย อินโนบิก ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และ IRPC ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทไม่ถักไม่ทอ 
(Non-woven Fabric) และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Medical Consumables) ซึ่งสอดคล้องกับ
กลย ุทธ ์การลงทุนในธุรก ิจใหม่  ( New business)  ของ ปตท. ในด ้านว ิทยาศาสตร ์เพ ื ่อช ีวิต 
(Life science) โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

• GC: 19 มี.ค. 2564 GC ประสานงานร่วมกับ AGC Inc. เกี ่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ 
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (“VNT”) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดย GC จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ VNT (โดยไม่รวมหุ้นสามัญของ 
VNT ที่ GC ถืออยู่) เป็นจำนวน 889,154,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.02 ของหุ้นที่ออกและชำระ
แล้วทั้งหมดของ VNT ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 39 บาท อย่างไรก็ตามในวันที่ 21 ธ.ค. 2564 GC ได้
รายงานว่า AGC Inc. แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นท่ีทางบริษัทถืออยู่ในการเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ และใน
วันท่ี 21 ม.ค. 2565 GC ได้รายงานผลการทำคำเสนอซื้อหุ้นซึ่งมีผู้แสดงเจตนาขายคิดเป็นร้อยละ 0.39 
ส่งผลให้ปัจจุบัน GC มีสัดส่วนการถือรวมอยู่ที่ร้อยละ 25.37 (จากเดิมถืออยู่ที่ร้อยละ 24.98) และ 
AGC Inc. เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีอำนาจควบคุมกิจการของ VNT ซึ่งถือหุ้นโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 58.78 

เมษายน 2564 • PTT: 9 เม.ย. 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 
2563 หุ ้นละ 1.00 บาท จำนวน 28,562,996,250 หุ ้น รวมเป็นประมาณ 28,563 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่ง ปตท.ได้ดำเนินการ
จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว หุ้นละ 0.18 บาท และเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือน
หลังของปี 2563 อีกหุ้นละ 0.82 บาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เม.ย. 2564 

• PTT: 16 เม.ย. 2564 คณะกรรมการบริษัท ปตท. และคณะกรรมการบริษัท Lotus Pharmaceutical 
Company Limited (“Lotus”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (TWSE) ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย อินโนบิก ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ Lotus จำนวน 17,517,348 หุ ้น ที ่ราคา 80.7 เหรียญไต้หวันใหม่ต่อหุ ้น คิดเป็นเงินลงทุน 
ทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ใน Lotus คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดย
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ต่อมา 26 พ.ย. 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้ อินโนบิก ร่วมลงทุนกับ Aztiq HK Limited ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่มของ Aztiq Investment Group เข้าซื้อหุ้นท้ังหมดของ Alvogen Emerging Markets 
Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus รวมถึงถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Alvogen Malta (Out-
Licensing) Holding Limited ซึ ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นทั ้งหมดของ บริษัท Adalvo Limited (“Adalvo”) ที่
ประกอบธุรกิจด้านสิทธิในการวางตลาดยา ผ่านเครือข่ายทั่วโลก การลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 
475 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าการซื้อขายจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ส่งผลให้
อินโนบิกจะถือหุ้นทางอ้อมใน Lotus ที่สัดส่วนประมาณร้อยละ 37 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 
และถือหุ้นประมาณร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน Adalvo โดยการลงทุนดังกล่าว
เป็นไปตามกลยุทธ์ในธุรกิจ New S-curve ของ ปตท.ที ่ต้องการขยายไปในธุรกิจใหม่ ด้าน Life 
Science ทั้งนี้ Lotus ดำเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจำหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยา
สามัญ (Generic drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท ทำ
ให้ ปตท. สามารถต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาด้านมะเร็งวิทยา สร้างศักยภาพความ
พร้อมในการดำเนินธุรกิจยาครบวงจรส่งเสริมและรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชีย
และระดับโลก 

• PTT: 19 เม.ย. 2564 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (“EnCo”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. เป็น
ผู้ชนะการเสนอราคา จากการเข้ายื่นประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ  
กลุ่ม ปตท. ที่มูลค่า 1,810 ล้านบาท 

• PTT & GC: 22 เม.ย. 2564 คณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้น  
ในธุรกิจไฟฟ้า โดยให้ ปตท. และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SMH”) (บริษทัย่อยของ 
ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญ GPSC จาก GC จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.73 ของหุ้นที่
จำหน่ายแล้วทั ้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุ ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 25,126  
ล้านบาท โดยก่อนการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 31.72 และ 
GC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 22.73 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรม 
การปรับโครงสร้างฯ ปตท. และ SMH จะถือหุ ้น GPSC ในสัดส่วนรวมร้อยละ 44.45 และ GC  
จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็น
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ของบริษัท ซึ่ง ปตท. และ GC ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2564 และ
ดำเนินการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 

• PTTEP:  26 เ ม .ย .  2564 บร ิ ษ ั ท  TOTAL E&P Mozambique Area 1  Limitada ผ ู ้ ด ำ เน ินการ 
(Operator) โครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว Mozambique LNG ซึ่งถือ
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 26.5 ได้ตัดสินใจประกาศหยุดดำเนินการก่อสร้างด้วยเหตุสุดวิสัย (Force 
Majeure) เพื ่อความปลอดภัย จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ่ ้นที ่เมือง Palma ประเทศ
โมซัมบิก โดยมีบริษัท PTTEP Mozambique Area 1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือ
สัดส่วนการลงทุนในโครงการ ร้อยละ 8.5 ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถกลับไปดำเนินงานได้ในปี 
2565 
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• TOP: 26 เม.ย. 2564 คณะกรรมการ TOP มีมติให้ บริษัท ท็อปโซลเว้นท์จำกัด (“TS”) บริษัทย่อยของ 
TOP ซื ้อหุ ้นสามัญเพื่อร่วมลงทุนในบริษัท Jskem Private Limited (“JSKEM”) ในสัดส่วนไม่เกิน 
ร้อยละ 80 จากผู้ถือหุ้นเดิม และซื้อหุ้นสามัญบริษัท TOP Solvent India Chemtrade ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท JSKEM จำนวน 1 หุ้น โดยคิดเป็นเงินลงทุนทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 1.44 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 45.36 ล้านบาท ทั้งนี้ TS และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ JSKEM ได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 และดำเนินการโอนหุ้นแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ 
JSKEMเป็นบริษัท ที่ประกอบกิจการจัดหาและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และสารทำละลายในประเทศ
สิงคโปร์ โดยการเข้าร่วมทุนดังกล่าวเป็นการขยายฐานธุรกิจการจัดจำหน่ายสารทำละลายไปยัง
ต่างประเทศ 

• TOP: 30 เม.ย. 2564 ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งแล้วเสร็จ TOP ได้จำหน่าย และ
โอนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท บริษัทไทยออยล์มารีน จำกัด (“TM”) ให้แก่ผู้ซื้อในราคาซื้อขาย
หุ้น รวมทั้งส้ิน 858.60 ล้านบาท จึงทำให้บริษัท TM ส้ินสภาพ การเป็นบริษัทย่อยของ TOP  

พฤษภาคม 2564 • OR: 11 พ.ค. 2564 จัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 100,000 บาท 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทมอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (“Modulus”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ร่วม
ลงทุนกับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของ 
ทุนจดทะเบียนตามลำดับ มีวัตถุประสงค์เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่การขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต 

• PTT: 20 พ.ค. 2564 คณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติ ดังนี้ 
- อนุมัติให้ อินโนบิก จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอาร์ 

อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน): NRF) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนที่เท่ากันจำนวนร้อยละ 50 เพื่อดำเนินธุรกิจโปรตีนทางเลือก โดยระยะแรกจะเป็นการ
พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based protein) แบบครบวงจร  ซึ่ง
จะดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีนำเข้าขั้นสูงในประเทศไทย กำลังการผลิต 3,000 
ตันต่อปี โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อ 25 ส.ค. 2564 และจะดำเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 

- อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (“T-ECOSYS”) โดยให้ SMH ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุน
จดทะเบียน 350 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรม
ภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง ปตท. และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึง การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (“BOI”) สถาบันการเงิน เป็นต้น โดยเป็น
การพัฒนากลไกและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่าน Industrial Digital Platform (“IDP”) ที่พัฒนาโดย ปตท. เพื่อ
เชื ่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ (Service Provider) กับผู้มีความต้องการใช้บริการในเทคโนโลยี
ดังกล่าว ท้ังนี้ คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในปี 2565 

• PTTEP: 21 พ.ค. 2564 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด (“เออาร์วี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ ปตท.สผ. ได้ร่วมกับบริษัท Aerodyne Group (“แอโรดายน์”) จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท  
ดิจิตัล ครีเอชั่น จำกัด (“ดีซี”) จัดตั้ง บริษัท แอโรสกาย (ประเทศไทย) จำกัด (“แอโรสกาย”) ทุนจด
ทะเบียน 30 ล้านบาท และสัดส่วนในการถือหุ้นประกอบด้วย เออาร์วี ร้อยละ 33 แอโรดายน์ ร้อยละ 
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34 และ ดีซี ร้อยละ 33 เพื ่อให้บริการเทคโนโลยีโดรนโซลูชั ่นในประเทศไทย แก่ลูกค้าในธุรกิจ
โทรคมนาคม ไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการให้บริการโดรนในการตรวจสอบโครงสร้าง
พืน้ฐานในอุตสาหกรรมอื่นๆ  

• OR: 25 พ.ค. 2564 คณะกรรมการบริษัท OR มีมติอนุมัติการต่อสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันเครือข่ายของ OR กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
เพื่อดำเนินการร้านค้า 7-Eleven ในประเทศไทย โดยเป็นการต่ออายุสัญญาจากสัญญาเดิมอีกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ในสถานีบริการ
น้ำมันเครือข่ายของ OR มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของ OR 

มิถุนายน 2564 • GPSC: 14 มิ.ย. 2564 จัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี ่ จำกัด (“GRSC”) โดย GPSC  
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการลงทุนโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 

• GPSC: 16 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการบริษัท GPSC มีมติอนุมัติให้ GPSC และ/หรือ บริษัท จีพีเอสซี 
ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“GPSC TC”) เข้าทำสัญญากู ้ยืมเงินกับ ปตท. และ/หรือ บริษัท ปตท.  
ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“PTT TCC”) ในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวจาก ผู้ถือหุ้น ในวงเงินไม่เกิน 20,000 
ล้านบาท อายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงตลาดที่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 

• PTT: 17 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อ
ก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไป อีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคประชาชนในการลดต้นทุนค่าครองชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเดือนมกราคม 2565 ได้ขยาย
ความช่วยเหลืออุดหนุนต่อไปจนถึง 31 มี.ค. 2565 

• PTT: 23 มิ.ย. 2564 รายงานคำพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่าง 
ปตท. กับบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“RPCG) ดังนี้ 
- ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดำที่ 114/2552 หมายเลขแดงที ่ 23/2559  

ซึ่ง RPCG เรียกร้องให้ ปตท. จ่ายค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ ศาลฎีกามีคำ
พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึง
ที่สุด เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ายเงินแก่ RPCG เป็นจำนวนประมาณ 2,200 ล้านบาท ภายใน 30 วัน
นับแต่วันท่ีศาลมีคำพิพากษา 

- ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดำที่ 78/2555 หมายเลขแดงที่ 37/2560 ซึ่ง 
ปตท. เรียกร้องค่าผลิตภัณฑ์ค้างชำระจาก RPCG ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของ
ศาลแพ่งให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึงที ่สุด เป็นผลให้ RPCG ต้อง
จ่ายเง ินแก่ ปตท. เป็นจำนวนประมาณ 2,800 ล้านบาท ภายใน 30 ว ันนับแต่ว ันที ่ศาลมี  
คำพิพากษา 

- 23 ก.ค. 2564 ปตท. ได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ที่ RPCG ต้องจ่ายแก่ ปตท. ในอีกคดีหนึ่ง RPCG 
ต้องชำระเงินให้แก่ ปตท. เป็นจำนวนเงินประมาณ 600 ล้านบาท ต่อมา 26 พ.ย. 2564 RPCG ได้
ชำระหนี้ส่วนท่ีเหลือให้กับ ปตท. ครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลฎีกา 
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• OR: 30 มิ.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ออก
หนังสือแสดงเจตนารมณ์ (Letter of Intent) แจ้งว่า OR ร่วมกับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) (“BAFS”) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการระบบบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศ
ยานสนามบินอู่ตะเภา โดยจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมค้าซึ่ง OR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 
BAFS ร้อยละ 55 โดยมีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรกจำนวน 2,337 ล้านบาทภายใต้ชื่อบริษัท โกลเบิลแอโร่
แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จในวันที่ 15 ก.ค. 2564 

กรกฎาคม 2564 • IRPC: 2 ก.ค. 2564 คณะกรรมการบริษัท IRPC มีมติอนุมัติให้ลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน EURO V (Ultra Clean Fuel Project: UCF) 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานท่ีกำหนดให้ต้องจำหน่ายน้ำมันดีเซลมาตรฐาน Euro V ใน
ประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 13,300 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนมกราคม 2567 

• GC: 10 ก.ค. 2564 บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (“GC Inter B.V.”) ซ ึ ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ GC ถือหุ้นท้ังหมด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายโดย ซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH 
(ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากล) จาก Allnex Holdings 
S.à.r.l ร้อยละ 100 และสัญญาเงินกู้ รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ ์มูลค่ารวมทั้งสิ ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือ
เทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไร
จากกลุ่ม High Value Business (“HVB”) โดยบริษัทได้ลงนามสัญญาเงินกู้กับ PTT TCC ในวงเงินไม่
เกิน 73,920 ล้านบาท อายุสัญญา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด ไม่เกินร้อยละ 2.5  
ต่อปี เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการธุรกิจ HVB ทั้งนี้ การ
ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันท่ี 29 ธ.ค. 2564 

• GPSC: 13 ก.ค. 2564 GRSC ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าลงทุนในบริษัท Avaada Energy Private 
Limited (“Avaada”) สาธารณรัฐอินเดีย โดยการเข้าซื ้อหุ ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 
ร้อยละ 41.6 ของทุนทั ้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 14,825 ล้านบาท โดย Avaada 
ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในอินเดีย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมกำลัง
การผลิตไฟฟ้า (Committed capacity) ทั ้งสิ ้น 4,560 เมกะวัตต์ ทั ้งนี ้ ณ 31 ธ.ค. 2564 มีการเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วประมาณ 2,205 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวนประมาณ 
2,355 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2565 

• GPSC: 14 ก.ค. 2564 GRSC ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท CI Changfang Limited และบริษัท 
CI Xidao Limited จ า ก ก อ ง ท ุ น  Copenhagen Infrastructure II K/ S แ ล ะ  Copenhagen 
Infrastructure III K/S โดย GRSC จะเข้าลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่าการ
ลงทุนรวมจนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทดังกล่าวเป็น
ผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshore wind) ในไต้หวัน มีกำลังการผลิต
ไฟฟ้ารวมจำนวน 595 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการ Changfang และ โครงการ Xidao ซึ่งมีกำลัง
การผลิตไฟฟ้า จำนวน 547 เมกะวัตต์ และ 48 เมกะวัตต์ ตามลำดับ และทุกโครงการจะเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการตามเงื่อนไขบงัคับ
ก่อนจะแล้วเสร็จและสามารถดำเนินการโอนหุ้นได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 
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• OR: 20 ก.ค. 2564 คณะกรรมการจัดการ OR ได้มีมติอนุมัติให้ Modulus จัดตั้ง บริษัท แคร์ฟอร์คาร์ 
จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการยานยนต์ออนไลน์ ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกไม่เกิน 106 
ล้านบาท โดย Modulus ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

• PTT: 22 ก.ค. 2564 Arun Plus ได้จัดตั้งบริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (“EVME PLUS”) โดย Arun Plus ถือ
หุ ้นทั ้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีทุนชำระเริ ่มแรก 340 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ
ส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศธุรกิจให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อาทิ 
บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานีซ่อมบำรุงยานยนต์
ไฟฟ้า 

• PTT & GPSC: 27 ก.ค. 2564 บริษัทโกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด (ถือหุ้นท้ังหมดโดยบริษัท
โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. และ GPSC ถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50) 
ได้บรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขบังคับก่อน ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาการซื้อขายหุ้น Sheng Yang 
Energy Co., Ltd. (“Sheng Yang”) ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจาก Tatung Forever 
Energy Co., Ltd. แล้วเสร็จ โดยมีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,560 ล้านบาท ส่งผลให้ Sheng 
Yang เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ทั้งนี้ Sheng Yang ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในไต้หวัน มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 55.8 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว
ทั้งหมด 

• PTT & TOP: 29 ก.ค. 2564 แจ้งการลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP") โดยให้
บริษัท PT TOP Investment Indonesia (บริษัทย่อยของ TOP) เข้าซื ้อหุ ้น CAP ในสัดส่วนไม่เกิน 
ร้อยละ 15.38 ของหุ้นทั้งหมดของ CAP มูลค่ารวมไม่เกิน 1,183 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
39,116 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนจะนำไปใช้เฉพาะเพื่อการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีซึ่งจะ
ก่อสร้างโดย PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") ทั้งนี้ CAP เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำราย
ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท TOP ได้อนุมัติให้เข้าทำสัญญา
กู้ยืมเงินระยะสั้น (Bridging Loan) กับ ปตท. วงเงินไม่เกิน 670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลาไม่เกิน 
18 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด (Market rate) ไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี รวมถึงอนุมัติแผน
จัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว โดยการขายหุ้นสามัญ  GPSC จำนวนไม่
เกินร้อยละ 10.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GPSC และการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 10,000 
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสม โดย ปตท. จะสนับสนุน
แผนการจัดหาเงินทุนสําหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของ TOP 

• PTTEP: 30 ก.ค. 2564 บริษัท Participations and Explorations Corporation และบริษัท Partex 
(Brazil) Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อขายเงินลงทุน
ทั้งหมดใน บริษัท Partex Brasil Ltda. และ บริษัท Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. ซึ่ง
จดทะเบียนในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พร้อมทั ้งภาระผูกพันทั ้งหมด ให้แก่บริษัท Ubuntu 
Engenharia e Serviços Ltda. โดยโครงการมีปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 94 บาร์เรลต่อวัน 
(สัดส่วนร้อยละ 50) ท้ังนี้ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันท่ี 29 ต.ค. 2564 

สิงหาคม 2564 
 

• PTT: 6 ส.ค. 2564 ปตท. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู ้ครั ้งที ่ 1/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 
(มูลค่ารวมทั้งสิ ้น 47,000 ล้านบาท) อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 
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Compound THOR +0.18 ถึงร้อยละ 2.37 ต่อปี โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ 
(Medium-Term Note Program: MTN Program) ของ ปตท. พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 130,000 ล้าน
บาท  

• GC:  10 ส.ค. 2564 คณะกรรมการบริษ ัท NatureWorks LLC (“NatureWorks”) ซ ึ ่งบร ิษ ัท GC 
International Corporation (บริษัทย่อยของ GC) ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และบริษัท Cargill, 
Incorporated ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 ได้อนุมัติให้ NatureWorks ดำเนินโครงการลงทุนโรงงาน
พลาสติกชีวภาพ Polylactic Acid (“PLA”) แห่งที่ 2 ที่โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ประเทศ
ไทย โดยที่โครงการดังกล่าวใช้น้ำตาลจากอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อผลิต Lactic Acid ซึ่งนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิต PLA 75,000 ตันต่อปี คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 
ปี 2567 

• GC: 16 ส.ค. 2564 บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (“GCM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GC ได้
ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท GC Marketing Solutions (Shanghai) Company Limited โดย 
GCM ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 600,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินกิจการค้าขายสำหรับการนำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

• GC: 17 ส.ค. 2564 คณะกรรมการบริษัท PTTGC International Private Limited (“GC Inter”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้มีมติอนุมัติให้ GC Inter เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นร่วมกับ Sime 
Darby Plantation Berhad (“SDP”) ในการขายหุ้นทั้งหมดของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ 
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. และ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. ซึ่ง GC Inter 
และ SDP ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันท่ีร้อยละ 50 ในกลุ่มบริษัท Emery ให้แก่ Edenor Technology Sdn. 
Bhd. (“ETSB”) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 38 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในกลุ่ม
บริษัท Emery โดยแยกธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปออก
จากกัน โดยเมื่อวันท่ี 1 พ.ย. 2564 GC Inter ได้ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

• PTT: 23 ส.ค. 2564 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (“PTTGL”) (บริษัทย่อยของ ปตท. ซึ่ง
ปตท. และ ปตท.สผ. ถือหุ้นเท่ากันท่ีร้อยละ 50) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 
แอลเอ็นจี เจวี จำกัด (“BGP LNG JV”) จำนวน 250,000 หุ้น ในราคาจองซื้อที่ราคาพาร์หุ้นละ 100 
บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แล้วเสร็จ ส่งผลให้ PTTGL และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 
จำกัด (มหาชน) จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากันจำนวนร้อยละ 50 ใน BGP LNG JV ทั้งนี้บริษัท BGP 
LNG JV มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่าย LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจ
อื่น ๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ 

กันยายน 2564 
 

• PTTEP: 6 ก.ย. 2564 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตสำหรับธุรกิจ 
renewable energy โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
- บร ิษ ัท Asia Power and Transportation SG Holding Pte.  Ltd.  จ ัดต ั ้งด ้วยท ุนจดทะเบียน 

50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
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- บริษัท Delta Gas Transportation SG Holding Pte. Ltd. จ ัดตั ้งด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัท Asia Power and Transportation SG Holding Pte. Ltd. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 และต่อมา จัดตั ้งบริษัท Delta Gas Transportation Limited ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัท Delta Gas Transportation SG Holding Pte. Ltd. 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

• PTT: 14 ก.ย. 2564 Arun Plus ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ล่ียี่อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ 
จำกัด(“Lin Yin”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จำกัด (“Foxconn”) ถือหุ้นทั้งหมด 
แล้วเสร็จ ต่อมาวันท่ี 3 ก.พ. 2565 ได้จัดต้ังบริษัทร่วมทุน ฮอริษอน พลัส จำกัด (“Horizon Plus”) แล้ว
เสร็จ ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3,220 ล้านบาท โดย Arun Plus และ Lin Yin ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้ความ
เชี ่ยวชาญของ Foxconn ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาแพลตฟอร์ม MIH 
(Mobility-In-Harmony) ผสานกับองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของ ปตท. ทั้งนี้ Horizon 
Plus คาดว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 
2565 และเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 

• PTT: 16 ก.ย. 2564 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผล
ประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 34,276 ล้านบาท 

• GPSC: 16 ก.ย. 2564 โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผน (Unplanned 
Outage) ตั้งแต่ 14 ส.ค. 2564 ซึ่ง GPSC อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมและตรวจสอบสาเหตุร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรและบริษัทประกันภัย โดยคาดว่าจะสามารถกลับ 
มาเริ่มดำเนินการผลิตตามปกติได้ภายใน ก.พ. 2565 ทั้งนี้การหยุดเดินเครื่องดังกล่าวไม่กระทบต่อการ
ขายไฟฟ้าและไอน้ำ ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม 

• PTT: 18 ก.ย. 2564 บริษัท PTT Regional Treasury Center PTE. LTD. (“PTT RTC”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ ปตท. ที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ดำเนินการปิดบริษัทแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ในการปิดบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว และไม่ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.   

• PTTEP: 21 ก.ย. 2564 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (“ARV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1,000,000 บาท และ 
ARV ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด (“โรวูล่า”) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจด้านการสำรวจ ตรวจสอบ 

และซ่อมแซมอุปกรณ์ใต้ทะเล โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
- บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (“สไกลเลอร์”) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจสอบโครงสร้าง

พื้นฐานในอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ประโยชน์จาก
อากาศยานไร้คนขับ 

- บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (“วรุณา”) จัดตั้งขึ ้นเพื่อให้บริการเครื ่องบินไร้คนขับและ
เทคโนโลยีดาวเทียมในการสำรวจพื้นที่และประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตร
อัจฉริยะและการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน 
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- บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด (“แคริว่า”) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพ ที่นำ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการส่งเสริม
และสร้างข้อมูลเชิงลึกให้แก่กลุ่มผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มธุรกิจในด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

ตุลาคม 2564 • PTT: 5 ต.ค. 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้ SMH จัดตั้งบริษัท พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค 
จำกัด โดยร่วมทุนกับ บริษัท Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (“TGES”) (บริษัทย่อย 
ซึ่ง Tokyo Gas Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60 ล้านบาท โดย SMH และ 
TGES ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ 15 พ.ย.  
2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
ผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 

• OR: 5 ต.ค. 2564 คณะกรรมการ OR อนุมัติให้บริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) 
Pte. Ltd. (“SGHoldCO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินการจัดต้ังกองทุนส่วน
บุคคล (Private Fund) ร่วมกับกลุ ่มบริษัท 500 Startups (“500 Startups”) โดยจดทะเบียนในรัฐ
เดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Limited Partnership ภายใต้ชื่อ ORZON VENTURES, 
L.P. (“ORZON VENTURES”) โดยมีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถเพิ่ม
มูลค่าการลงทุนเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ในภายหลัง ซึ่ง SGHoldCO จะมีสัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 99 และร้อยละ 1 จะถือโดยบริษัทและบุคคล กลุ่มบุคคลของบริษัท 500 Startups โดยมี
วัตถุประสงค์เป็น Venture Capital เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั้งในประเทศไทย
และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ New S-Curve ซึ่งถือ
เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจของ OR 

• PTTEP: 21 ต.ค. 2564 ได้ปิดบริษัท Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited บริษัท
ย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว โดยมิได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. 

• PTTEP: 27 ต.ค. 2564 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตสำหรับธุรกิจ renewable 
energy โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
- บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดย

บริษัท อีพ-ีเทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
- บริษัท ฟิวเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดย

บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

• OR: 27 ต.ค. 2564 คณะกรรมการจัดการ OR อนุมัติให้ Modulus เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด (“ISGC”) ในวงเงินไม่เกิน 192 ล้านบาท โดยภายหลัง
การเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ 
ISGC มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน ISGC โดย ISGC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ KOUEN และแบรนด์อื่นๆ การลงทุนคร้ังนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโต
ร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ  
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• GPSC: 29 ต.ค. 2564 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยผ่าน GRSC ได้แก่บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล  
ซินเนอร์ยี่ ไต้หวัน จำกัด เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564 โดย GRSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุน
ชำระเริ่มแรก 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน 

พฤศจิกายน 2564 • PTT: 1 พ.ย. 2564 เพื่อช่วยเหลือด้านราคาพลังงานให้แก่ประชาชน ปตท. ตรึงราคาขายปลีก NGV 
สำหรับกลุ่มรถแท็กซี่ในเขต กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ 13.62 บาท/กก. ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 – 15 มี.ค. 
2565 และราคาขายปลีก NGV ของรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ 15.59 บาท/กก. ตั้งแต่ 16 พ.ย. 2564 – 15 มี.ค. 
2565 

• PTT: 25 พ.ย. 2564 คณะกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (“PTT Tank”) (บริษัทย่อย ซึ่ง 
ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 
จำก ัด (มหาชน) (“GULF”)  และ CHEC OVERSEA INFRASTRUCTURE HOLDING PTE.  LTD 
(“CHEC OVERSEA”) ในนาม บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (“GPC”) ด้วยทุน 
จดทะเบียน 4,000 ล้านบาท โดย PTT Tank ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 CHEC OVERSEA ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 30 และ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อประกอบกิจการ
ท่าเรือ การบริการจอด เทียบ บรรทุก ขนถ่ายสินค้าแก่เรือเดินทะเล รวมถึงคลังสินค้า สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของ ปตท. ในการขยายธุรกิจด้าน Logistics & Infrastructure และเป็นการ
สนับสนุนการเติบโตของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

• PTT: 29 พ.ย. 2564 คณะกรรมการบริษัท Alpha Com ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท รี แอค จำกัด โดย 
Alpha Com ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 29 ล้านบาท เพื่อเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้าน
พลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางกา๊ซเรือนกระจก (Climate Neutrality) ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ให้แก่บริษัทท่ีมีเป้าหมายและต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียน 

ธันวาคม 2564 • PTT: 2 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (“PTTER”) 
(บริษัทย่อย ซึ ่ง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100) จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท East Mediterranean Gas 
S.A.E (“EMG”)  ซึ่ง PTTER ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ให้กับบริษัท Snam S.p.A ด้วยมูลค่าประมาณ 
50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้ EMG ส้ินสภาพการเป็นบริษัทร่วมของ PTTER 

• PTTEP: 3 ธ.ค. 2564 บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ลงนามใน
สัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm In/Farm Out Agreement) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ในแปลง
สัมปทาน Area C จากบริษัท Eni Sharjah B.V. ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทบนบก
ตั้งอยู่ในตอนกลางของรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

• PTT: 16 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (ปี 2565-2569) ของ ปตท. และ
บร ิษ ัทท ี ่  ปตท. ถ ือห ุ ้นร ้อยละ 100 วงเง ินรวม 102,165 ล้านบาท โดยลงทุนในธ ุรก ิจหลัก  
(Core Businesses) เช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของงบ
การลงทุน 5 ปี ประมาณร้อยละ 65 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional 
Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 238,032 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ การลงทุนในด้าน
พลังงานหมุนเวียนเพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 
12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 โครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร การลงทุนใน
ธุรกิจ Life science ธุรกิจโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจกา๊ซ
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ธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel) โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ) และการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว
อย่างครบวงจร (LNG Value Chain) ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

• OR: 27 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการ OR อนุมัติให้ Modulus เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
ของ บริษัท คามุ คามุ จำกัด (“KAMU”) ในวงเงินไม่เกิน 480 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าลงทุน
ดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KAMU มีสัดสว่น
การถือหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดใน KAMU โดย KAMU เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มชาแบรนด์ 
คามุที การลงทุนครั้งนี้เพื ่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโต
ร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ 

มกราคม 2565 • PTT & GPSC: 11 ม.ค. คณะกรรมการ Arun Plus อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ GPSC ในนาม
บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (“NUOVO PLUS”) ด้วยทุนจดทะเบียน 4,200 ล้านบาท และมีทุนชำระ
เริ่มแรก 1,050 ล้านบาท ซึ่ง Arun Plus และ GPSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และสนับสนุนการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ (Battery 
Value Chain) รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
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ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของปตท.และบริษัทย่อยตามกลุ่มธุรกิจ 
ข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับงวด 4Q2564 เปรียบเทียบกับ 4Q2563 และ 3Q2564 และปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

สรุปได้ดังนี้  
%เพิม่

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 407,174 558,888 688,837 69.2% 23.3% 1,615,665 2,258,818 39.8%

: ส ำรวจและผลิตฯ 40,124 58,295 63,189 57.5% 8.4% 160,401 219,068 36.6%

: ก๊ำซ 91,600 115,933 132,464 44.6% 14.3% 403,626 464,038 15.0%

: ถ่ำนหิน 2,740 4,947 5,774 >100.0% 16.7% 10,779 16,983 57.6%

: น  ำมัน 110,036 117,274 158,265 43.8% 35.0% 430,605 513,895 19.3%

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 162,618 287,583 378,076 >100.0% 31.5% 656,218 1,146,564 74.7%

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 191,071 254,978 310,044 62.3% 21.6% 728,568 1,037,276 42.4%

: ธุรกิจใหม่และโครงสร้ำงพื นฐำน 18,313 19,438 24,263 32.5% 24.8% 76,226 81,262 6.6%

: อ่ืนๆ 891 938 889 (0.2%) (5.2%) 3,439 3,558 3.5%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
71,614 110,522 101,271 41.4% (8.4%) 225,672 427,956 89.6%

: ส ำรวจและผลิตฯ 25,659 42,961 47,419 84.8% 10.4% 110,044 164,365 49.4%

: ก๊ำซ 16,202 23,388 19,200 18.5% (17.9%) 54,942 86,497 57.4%

: ถ่ำนหิน 901 2,051 2,943 >100.0% 43.5% 3,176 7,158 >100.0%

: น  ำมัน 5,261 4,158 4,513 (14.2%) 8.5% 18,098 20,807 15.0%

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
1,032 3,409 (54) <(100.0)% <(100.0)% (766) 10,740 >100.0%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
265 1,942 1,449 >100.0% (25.4%) 3,024 5,436 >100.0%

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 18,743 30,260 23,573 25.8% (22.1%) 20,638 120,733 >100.0%

: ธุรกิจใหม่และโครงสร้ำงพื นฐำน 5,028 5,178 4,423 (12.0%) (14.6%) 22,160 20,918 (5.6%)

: อ่ืนๆ (794) (868) (1,125) (41.7%) (29.6%) (2,669) (3,349) (25.5%)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 34,823 39,295 33,851 (2.8%) (13.9%) 139,880 146,790 4.9%
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 36,791 71,227 67,420 83.3% (5.3%) 85,792 281,166 >100.0%

: ส ำรวจและผลิตฯ 8,946 23,060 33,439 >100.0% 45.0% 45,035 94,303 >100.0%

: ก๊ำซ 11,400 18,695 14,411 26.4% (22.9%) 35,696 67,768 89.8%

: ถ่ำนหิน 642 1,617 2,257 >100.0% 39.6% 1,303 5,404 >100.0%

: น  ำมัน 3,827 2,673 2,939 (23.2%) 10.0% 12,713 14,899 17.2%

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
961 3,357 (108) <(100.0)% <(100.0)% (1,054) 10,536 >100.0%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
194 1,890 1,395 >100.0% (26.2%) 2,736 5,232 >100.0%

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 9,944 20,403 13,662 37.4% (33.0%) (16,554) 81,788 >100.0%

: ธุรกิจใหม่และโครงสร้ำงพื นฐำน 2,445 2,420 1,682 (31.2%) (30.5%) 11,703 10,182 (13.0%)

: อ่ืนๆ (956) (983) (1,241) (29.8%) (26.2%) (3,099) (3,801) (22.7%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1,677 2,233 1,937 15.5% (13.3%) 4,178 9,010 >100.0%

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ) 9,038 876 9,250 2.3% >100.0% 11,917 13,286 11.5%

ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ์ (4,584) (11,768) (172) 96.2% 98.5% 2,266 (31,958) <(100.0)%

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 8,811 (6,405) 5,139 (41.7%) >100.0% 9,270 (6,469) <(100.0)%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)       34,977     55,729 65,019 85.9% 16.7% 93,652 247,821 >100.0%

ต้นทุนทางการเงิน 7,426 7,470 7,153 (3.7%) (4.2%) 28,536 28,163 (1.3%)

ภาษีเงินได้ 8,342 15,408 19,648 >100.0% 27.5% 25,166 67,590 >100.0%

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 13,147 23,653 27,544 >100.0% 16.5% 37,766 108,363 >100.0%

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 0.46 0.82 0.97 >100.0% 18.3% 1.32 3.79 >100.0%

2564 3Q2564  4Q2564 
%เพิม่ (ลด)

2563 4Q2563 หน่วย : ล้านบาท
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2,258,818

/ 

ผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA และกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) สำหรับผลการดำเนินงาน 

ปี 2564 สรุปได้ดังนี ้   
5 

 

   

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 
 

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม(ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (เหรียญสหรัฐ/BOE) 36.9 44.3 46.9 27.1% 5.9% 38.9 43.5 11.8% 

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED) 381,285 417,167 420,965 10.4% 0.9% 354,052 416,141 17.5% 

 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564  

ใน 4Q2564 PTTEP มีรายได้จากการขายจำนวน 63,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,894 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 จาก 3Q2564 

เนื่องจาก ราคาขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จาก 44.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 3Q2564 เป็น 46.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE 

ใน 4Q2564 จากทั้งราคาน้ำมันและราคาก๊าซฯที่ปรับสูงขึ้น อีกทั้งปริมาณการขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จาก 417 ,167 

BOED ใน 3Q2564 เป็น 420,965 BOED ใน 4Q2564 โดยหลักจากโครงการมาเลเซียที่มีการขายน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นและโครงการพื้นท่ี

พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียที่ผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้น สุทธิกับโครงการซอติก้าที่ปริมาณการขายลดลงจากการปิดเพื่อ

ซ่อมบำรุง  

EBITDA ใน 4Q2564 มีจำนวน 47,419 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 4,458 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 จาก 3Q2564 โดยหลักจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตัดจำหน่ายลดลง โดยหลักจากโครงการบงกช 

ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานใน 4Q2564 มีจำนวน 33,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,379 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.0 จาก 

3Q2564 

20%

28%

5%
3%

38%

5%
1%

24%

29%

5%

4%

33%

4%
1%

13%

30%

15%

33%

6% 2%
1%

ก๊าซฯ* น้ำมัน* PTTEP ปิโตรเคมีและการกลั่น อื่นๆ** 

หน่วย : ล้านบาท 
 ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

ตำมสว่นงำน 

 
EBITDA   

 

 
รำยได ้

ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้างพื้นฐาน การค้าระหว่างประเทศ* 
*รวมส่วนท่ีปตท.ดำเนินการเองและบริษัทในกลุ่มปตท.  **ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

 

427,956 281,166 
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ผลการดำเนินงานภาพรวมของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้มีการรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 6,142 ล้านบาท ของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในขณะที่ 3Q2564 ไม่มีการรับรู้

รายการดังกล่าว 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

ใน 4Q2564 PTTEP มีรายได้จากการขายจำนวน 63,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,065 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.5 จาก 4Q2563 

จาก ราคาขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 จาก 36.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 4Q2563 เป็น 46.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 

4Q2564 อีกทั้งปริมาณการขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 จาก 381,285 BOED ใน 4Q2563 เป็น 420,965 BOED ใน 4Q2564 

โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจ และโครงการมาเลเซียที่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลง

เอช   

EBITDA ใน 4Q2564 มีจำนวน 47,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,760 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.8 จาก 4Q2563 โดยหลักจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตัดจำหน่ายลดลง โดยหลักจากโครงการบงกช 

ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานใน 4Q2564 มีจำนวน 33,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,493 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 

100.0 จาก 4Q2563  

ผลการดำเนินงานภาพรวมของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ามีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 

12,465 ล้านบาท โดยหลักจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและจากโครงการโอมาน แปลง 61 อีกทั้งยังมีขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 4,816 ล้านบาท โดย 4Q2564 รับรู้ขาดทุนของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในขณะท่ี 4Q2563 

รับรู้ขาดทุนของโครงการเยตากุน  

ผลการดำเนินงานของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

ในปี 2564 PTTEP มีรายได้จากการขายจำนวน 219,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58,667 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.6 จากปี 2563 

เนื่องจากปริมาณการขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จาก 354 ,052 BOED ในปี 2563 เป็น 416,141 BOED ในปี 2564 โดย

หลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงโครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 และ

โครงการอาทิตย์ ที ่ผู ้ซื ้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ ่มขึ ้น และโครงการมาเลเซีย -แปลงเอชที่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในเดือน

กุมภาพันธ์ ปี 2564 ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จาก 38.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ BOE ในปี 2563 เป็น 43.5 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ในปี 2564 

EBITDA ในปี 2564 มีจำนวน 164,365 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 54,321 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.4 จากปี 2563 โดยหลักจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานในปี 2564 มีจำนวน 94,303 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 49,268 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากปี 2563 แม้ว่า ค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จากรายได้จากการขายใน

ประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อ

ธุรกิจ และโครงการเอส 1 ที่มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น แม้ว่าโครงการบงกชลดลง  
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ผลการดำเนินงานภาพรวมของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น และมีการรับรู้กำไรจากการซือ้

ธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 จำนวน 10,694 ล้านบาท แม้ว่า ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 22,764 ล้านบาท 

โดยหลักจากผลการดำเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นและจากโครงการโอมาน แปลง 61 และมีผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 10,476 

ล้านบาท โดยหลักจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนในโครงการ

สำรวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล จำนวน 4,455 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 6,142 ล้านบาท ในปี 

2564 จากโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในขณะท่ีปี 2563 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนใหญ่จากโครงการ

มาเรียนา ออยล์ แซนด์ และโครงการเยตากุน จำนวน 1,369 ล้านบาท   

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้  

หน่วย : ตัน  4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 760,777 815,058 767,362 0.9% (5.9%) 2,947,307 3,113,277 5.6% 
Ethane 568,430 520,591 512,947 (9.8%) (1.5%) 2,198,542 2,181,272 (0.8%) 
Propane 239,192 205,175 201,818 (15.6%) (1.6%) 853,025 953,395 11.8% 
NGL 161,453 144,541 143,620 (11.0%) (0.6%) 603,433 617,011 2.3% 
Pentane 6,621 8,929 11,440 72.8% 28.1% 37,161 43,057 15.9% 

รวม 1,736,473 1,694,294 1,637,187 (5.7%) (3.4%) 6,639,468 6,908,012 4.0% 

 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกกา๊ซฯ แต่ละชนิดเป็นดังนี้ 
หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  

4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 1/ 423 648 807 90.8% 24.5% 400 639 59.7% 
LDPE 2/,3/ 1,239 1,398 1,592 28.5% 13.9% 1,010 1,516 50.1% 
LLDPE 2/,3/ 983 1185 1285 30.7% 8.4% 867 1200 38.4% 
HDPE 2/,3/ 1,000 1,138 1,252 25.2% 10.0% 880 1,182 34.3% 
Propane4/ 418 648 822 96.7% 26.9% 397 648 63.2% 

หมายเหตุ      1/ ราคาก๊าซฯ LPG ตลาดโลก (Contract Price Saudi Aramco) ใช้อ้างอิงสำหรับราคาขายให้กับกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี คำนวณจากสัดส่วนของ Propane และ Butane                                        

ในอัตราส่วนเท่ากับ 50:50   

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot Price)  
 3/ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่กับ GC โดยผลิตภัณฑ์ Ethane มีสูตรราคาอ้างอิงจาก HDPE LDPE และ LLDPE มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 

2563  
 4/ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่กับ GC โดยผลิตภัณฑ์ Propane อ้างอิงราคา Propane ในตลาดโลก (Contract Price Saudi Aramco)  

มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจำนวน 132,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  16,531 ล้านบาท หรือ ร้อย

ละ 14.3 จาก 3Q2564  โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ มีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น ตาม Pool Gas ที่ปรับเพิ่มขึ้น  

ประกอบกับ ราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามราคาขายที่อ้างอิงราคาน้ำมันเตาที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณ

การขายก๊าซฯเฉลี่ย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 66 MMSCFD หรือร้อยละ 1.6  จาก 4,224 MMSCFD ใน 

3Q2564  เป็น 4,158 MMSCFD ใน 4Q2564 โดยหลักจากลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้า ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่ลดลงส่วนใหญ่
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จากความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนที่ลดลงจากปัจจัยฤดูกาล รวมถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับแผน

บริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าบางโรงด้วยน้ำมันเตาและดีเซลแทนก๊าซฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซฯใน

ตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ใน 4Q2564 ผู้ผลิตส่งมอบก๊าซฯได้น้อยลงเนื่องจากแหล่งก๊าซฯที่อยู่ในช่วงปลายสัมปทานและ

การปิดซ่อมบำรุง 

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามราคาปโิตรเคมีใน

ตลาดที่ใช้อ้างอิง แม้ว่า ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ัน

ตัวของก๊าซฯ) ลดลง จาก 1,694,294 ตันใน 3Q2564  เป็น 1,637,187 ตันใน 4Q2564  หรือร้อยละ 3.4 จากเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดย

หลักจากปริมาณขาย LPG ปรับลดลงตามความต้องการของลูกค้าภาคปิโตรเคมีจากการบริหารจัดการต้นทุนราคาให้มีประสิทธิภาพ 

และปริมาณขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ลดลงจากที่แหล่งก๊าซฯ บางแหล่งอยู่ในช่วงปลายสัมปทาน 

 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 4Q2564 มีจำนวน 19,200 ล้านบาท ลดลง 4,188 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.9 และกำไร

จากการดำเนินงานตามส่วนงาน มีจำนวน 14,411 ล้านบาท ลดลง 4,284 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 22.9 โดยหลักจาก กำไรขั้นต้นที่ลดลง

ของธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ จากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับใน 4Q2564 มี

การรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งคืนผลประโยชน์ Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมา แก่ภาครัฐตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) ประมาณ 2,700 ล้านบาท  ขณะทีไ่ด้รับส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ประมาณ 1,700 

ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาอ้างอิง แม้ว่า

ปริมาณการขายลดลง และต้นทุนสูงขึ้น ตามราคาก๊าซฯ ในอ่าว ท่ีเพิ่มขึ้น 

  นอกจากนี้ ธุรกิจ NGV มีขาดทุนเพิ่มขึ้น จากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ

การคงราคาขายปลีก NGV สำหรับกลุ่มรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ได้รับสิทธิ์ (โครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน)  

คงราคาที่ 13.62 บาท/กก. ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 15 มีนาคม 2565 และคงราคาที่ 15.59 บาท/กก. ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2564 

- 15 มีนาคม 2565 สำหรับลูกค้าทั่วไปเพื่อช่วยเหลือด้านราคาพลังงานให้แก่ประชาชน   

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจำนวน 132,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  40,864 ล้านบาท หรือ  

ร้อยละ 44.6 จาก 4Q2563  โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตาม Pool 

Gas ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเตา แม้ว่าปริมาณการขายก๊าซฯ เฉล่ีย  

(ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 97 MMSCFD หรือร้อยละ 2.3 จาก 4,255 MMSCFD ใน 4Q2563 เป็น 4,158 

MMSCFD ใน 4Q2564 โดยหลักจากโรงแยกก๊าซฯซึ่งผู้ผลิตส่งมอบก๊าซฯได้น้อยลง เนื่องจากแหล่งก๊าซที่อยู่ในช่วงปลายสัมปทาน 

รวมถึงกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าลดลงจากที่ กฟผ. ปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าภาพรวม

เพิ่มขึ้น ทั้งจากภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว 

ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามราคา  

ปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิง แม้ว่า ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วย

ควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซฯ) ลดลง จาก 1,736,473 ตันใน 4Q2563 เป็น 1,637,187 ตันใน 4Q2564  หรือร้อยละ 5.7  โดยหลักจาก



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
26 

4Q2564 
   

 

ผลิตภัณฑ์ Ethane และ Propane ตามปริมาณก๊าซฯที่ผู้ผลิตส่งมอบได้น้อยลง ส่งผลให้กำลังการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ ลดลง เมื่อ

เทียบกับ 4Q2563  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 4Q2564 มีจำนวน 19,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,998 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.5 และกำไร

จากการดำเนินงานตามส่วนงาน มีจำนวน 14,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  3,011 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.4  โดยหลักจากกำไรขั้นตน้ของ

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามราคาที่ใช้อ้างอิง แม้ว่าปริมาณการขายลดลง และต้นทุนค่า

เนื้อก๊าซฯสูงขึ้นตามราคาก๊าซฯ ในอ่าวที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ มี EBITDA ลดลงโดยหลักจากกลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรมที่ต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคา Pool Gas ในอัตราที่มากกว่าราคาขายที่อ้างอิงราคาน้ำมันเตาที่เพิ่มขึ้น 

รวมถึงการรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งคืนผลประโยชน์ Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมา แก่ภาครัฐตามมติ กบง. ขณะที่ได้รับส่วนลดจาก

ปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ตามกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามธุรกิจ NGV มีขาดทุนเพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่า

เนื้อก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้นตามราคา Pool Gas ประกอบกับการคงราคาขายปลีก NGV เพื่อช่วยเหลือด้านราคาพลังงานให้แก่ประชาชน

ดังกล่าวข้างต้น 

ผลการดำเนินงานปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจำนวน 464,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60,412 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 15.0 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาปิโตรเคมี

ในตลาดที่ใช้อ้างอิง และปริมาณการขายผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ัน

ตัวของก๊าซฯ) เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ จาก  6,639,468  ตันในปี 2563 เป็น  6,908,012  ตันในปี 2564  หรือร้อยละ 4.0  โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ LPG และ Propane ที่มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น  

ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้น ตาม Pool Gas ที่เพิ่มขึ้น และราคาขายเฉล่ีย

ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเตาอ้างอิง ประกอบกับปริมาณการขายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 

1 ลูกบาศก์ฟุต) เพิ่มขึ้น 43  MMSCFD จาก 4,394 MMSCFD ใน ปี 2563 เป็น 4,437 MMSCFD ใน ปี 2564 หรือร้อยละ 1.0 โดยหลัก

จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปี 2563 

   EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2564 มีจำนวน 86,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,555 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.4 และกำไร

จากการดำเนินงานตามส่วนงาน มีจำนวน 67,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,072 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.8 โดยหลักจากกำไรขั้นตน้ของ

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามราคาที่ใช้อ้างอิง ประกอบกับปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเกือบทุก

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ลดลงตามราคาก๊าซในอ่าวที่ลดลง นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นของธุรกิจจัดหาและจัด

จำหน่ายก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเตา ปริมาณการขาย ที่เพิ่มขึ้น และ

ส่วนลดที่ได้รับจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) แม้ว่าต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคา Pool 

Gas อย่างไรก็ตามในปี 2564 มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งคืนผลประโยชน์ Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมา แก่ภาครัฐตามมติ กบง. และ

ธุรกิจ NGV มีขาดทุนเพิ่มขึ้น จากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ท่ีเพิ่มขึ้นมาก ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าวข้างต้น  
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ธุรกิจถ่านหิน 

  4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 % เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ราคาอ้างอิง Newcastle 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

67.3 167.5 183.9 >100.0% 9.8% 60.4 137.3 >100.0% 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 52.0 88.6 95.3 83.3% 7.6% 53.8 83.0 54.3% 
ต้นทุนเงินสด (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 35.9 51.1 50.2 39.8% (1.8%) 42.9 49.2 14.7% 
ปริมาณขาย  (ล้านตัน) 1.7 1.6 1.8 5.9% 12.5% 6.4 6.1 (4.7%) 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ใน 4Q2564 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจำนวน 5,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 827 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 เมื่อเทยีบ

กับ 3Q2564 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียเพิ่มขึ้น 6.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 7.6 จาก 88.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

ตันใน 3Q2564 มาอยู่ที่ 95.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 4Q2564 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากปัญหา

การขาดแคลนพลังงานในจีน และความต้องการใช้ถ่านหินท่ัวโลกที่เพิ่มขึ้นหลักจากประเทศจีนและอินเดีย เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว 

ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งอุปทานถ่านหินท่ีลดลง นอกจากนี้ปริมาณขาย

ถ่านหินเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 12.5 จาก 1.6 ล้านตัน ใน 3Q2564 มาอยู่ที่ 1.8 ล้านตัน ใน 4Q2564 โดยหลักจากความ

ต้องการทีเ่พิ่มขึ้นจากประเทศจีนและเป็นไปตามแผนการผลิตที่เพิ่มขึ้น  

ใน 4Q2564 EBITDA มีจำนวน 2,943 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 892 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.5 โดยหลักเป็นผลมาจากกำไรขั้นตน้

ที่เพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น โดยกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานใน 4Q2564 มีจำนวน 2,257 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 640 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.6 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจถ่านหินปรับตัวดีขึ้น 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

ใน 4Q2564 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจำนวน 5,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,034 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0

เมื่อเทียบกับ 4Q2563 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถ่านหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 43.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 83. 3 จาก 52.0 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 4Q2563 มาอยู่ที่ 95.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 4Q2564 ตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นตามกล่าว

ข้างต้น รวมทั้งปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 5.9 จาก 1.7 ล้านตัน ใน 4Q2563 มาอยู่ที่ 1.8 ล้านตัน ใน 

4Q2564 โดยหลักจากความต้องการเพิ่มขึ้นจากประเทศจีน 

ใน 4Q2564 EBITDA มีจำนวน 2,943 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,042 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 4Q2563 โดย

หลักจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าต้นทุนค่าทำเหมืองปรับเพิ่มขึ้นตามราคาถ่านหินและน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้น และ

กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานใน 4Q2564 มีจำนวน 2,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,615 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 ส่งผล

ให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจถ่านหินปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ใน 4Q2563 มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 

ถ่านหินจำนวน 7,441 ล้านบาท ในขณะท่ี 4Q2564 ไม่มีรายการดังกล่าว 
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ผลการดำเนินงานของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

ในปี 2564 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจำนวน 16,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,204 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.6 เมื่อเทียบ

กับปี 2563 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถ่านหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 29.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 54. 3 จาก 53.8 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตัน ในปี 2563 มาอยู่ที่ 83.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาขาดแคลน

พลังงานในหลายประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.3 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.7 จาก 6.4  

ล้านตัน ในปี 2563 มาอยู่ที่ 6.1 ล้านตัน ในปี 2564 โดยหลักจากการหยุดดำเนินการของแหล่ง Sebuku ตั้งแต่ต้นปี 2564 แม้ว่า

ปริมาณการผลิตจากแหล่ง Jembayan จะเพิ่มขึ้นตามแผนธุรกิจ 

ในปี 2564 EBITDA มีจำนวน 7,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,982 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากปี 2563 โดยหลักจาก

กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น แม้ปริมาณขายจะลดลงตามที่กล่าวข้างต้น และกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน

ในปี 2564 มีจำนวน 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,101 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 อีกทั้งในปี 

2563 มีบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถ่านหินจำนวน 8,773 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 ไม่มีรายการดังกล่าว ส่งผลให้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจถ่านหินปรับตัวดีขึ้น 
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2. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ปลาย 

กลุ่มธุรกิจน้ำมนั 

 4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉลี่ย* (หน่วย: ล้านลิตร) 6,282 5,217 6,476 3.1% 24.1% 24,400 23,145 (5.1%) 
ราคาเฉลี่ย  
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบารเ์รล) 

     
   

น้ำมันเบนซิน 48.7 83.4 93.8 92.6% 12.5% 46.7 80.3 71.9% 
น้ำมันอากาศยาน 47.0 77.0 88.6 88.5% 15.1% 44.7 75.1 68.0% 
น้ำมันดีเซล 48.3 77.1 89.8 85.9% 16.5% 48.4 76.0 57.0% 

          *เฉพาะปริมาณขายน้ำมันเฉลี่ยในประเทศ 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจน้ำมันมีรายได้จากการขายจำนวน 158,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40,991 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 35.0 

จาก 3Q2564 โดยหลักจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น 1,259 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 24.1 จาก 5,217 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 356,681 บาร์เรล

ต่อวัน ใน 3Q2564 เป็น 6,476 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 442,757 บาร์เรลต่อวัน ใน 4Q2564 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ดีเซลและเบนซิน 

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย การเปิดรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการเดินทาง

กลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงสิ้นปี ประกอบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มธุรกิจ 

Non-oil รายได้เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 

ใน 4Q2564 EBITDA มีจำนวน 4,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3Q2564 จำนวน 355 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 โดยหลักจาก

กลุ่มธุรกิจ Non-oil และธุรกิจน้ำมันที่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามรายได้ขายดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น   

สำหรับกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานใน 4Q2564 มีจำนวน 2,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 266 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 10.0 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจน้ำมันปรับตัวดีขึ้น 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจน้ำมันมีรายได้จากการขายจำนวน 158,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48,229 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.8 

จาก 4Q2563 จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น  และปริมาณขายโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น 194     

ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 3.1 จาก 6,282 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 429,494 บาร์เรลต่อวัน ใน 4Q2563 เป็น 6,476 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 

442,757  บาร์เรลต่อวัน ใน 4Q2564 จากผลิตภัณฑ์ดีเซลและน้ำมันเตาเป็นหลัก เนื ่องจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้ความต้องการ

เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มธุรกิจ Non-oil รายได้เพิ่มขึ้น โดยหลักจากปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายเครือขา่ย

ธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม 
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ใน 4Q2564 EBITDA มีจำนวน 4,513 ล้านบาท ลดลง 748 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14.2 จาก 4Q2563 โดยหลักจากธุรกิจ

น้ำมัน ตามกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรของผลิตภัณฑ์ดีเซลลดลง จากการตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการตามที่ภาครัฐขอความ

ร่วมมือเพื่อบรรเทาภาระภาคประชาชนจากภาวะราคาพลังงานในตลาดโลกปรับสูงขึ้น แม้กลุ่มธุรกิจ Non-oil มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 

สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ขายและบริการของธุรกจิค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึน้ 

ทำให้ EBITDA ปรับตัวลดลง สำหรับกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน ใน 4Q2564 มีจำนวน 2,939 ล้านบาท ลดลง 888 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 23.2 ตาม EBITDA ที่ลดลง ทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจน้ำมันปรับตัวลดลงเช่นกัน 

ผลการดำเนินงานของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

              ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจน้ำมันมีรายได้จากการขายจำนวน 513,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83,290 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 

19.3 จากปี 2563 จากการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยน้ำมันสำเร็จรูปซึ่งปรับเพิ่มตามราคาน้ำมันในตลาดโลก แม้ว่าปริมาณขาย

โดยรวมปรับลดลง 1,255 ล้านลิตร หรือร้อยละ 5.1 จาก 24,400 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 420,478 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2563 เป็น 

23,145 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 398,851 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2564 โดยหลักจากน้ำมันอากาศยาน เบนซิน และดีเซล เนื่องจากในชว่ง

ต้นปี 2563 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และในช่วง 3Q2563 เริ่มมีการกลับมาเดินทางจากการผ่อน

คลายมาตรการการควบคุมของภาครัฐ สำหรับกลุม่ธุรกิจ Non-oil รายได้เพิ่มขึ้น โดยหลักจากปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย

เครือข่ายธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม 

              ในปี 2564 EBITDA มจีำนวน 20,807 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จำนวน 2,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0 จากกลุม่ธุรกิจ

น้ำมันทีเ่พิม่ขึ้น โดยหลักจากกำไรขั้นต้นเฉล่ียต่อลิตรของเบนซินและดีเซลที่เพิม่ขึ้น รวมถงึค่าใชจ้า่ยดำเนินงานสุทธิลดลงตามปรมิาณ

ขายที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจ Non-oil มี EBITDA ปรับตัวลดลงจากค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายที่

เพิ่มขึ้น แมก้ำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึน้ตามรายได้ขายและบริการของธุรกิจคา้ปลีกอาหารและเครื่องดืม่ที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายสาขา ทั้งนี้

กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานในปี 2564 มีจำนวน 14,899 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2,186 ล้านบาท หรือร้อยละ 

17.2 ตาม EBITDA ที่เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจนำ้มันปรับตวัดีขึ้น 

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

หน่วย : ล้านลิตร  4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉลี่ย 18,741 16,906 25,082 33.8% 48.4% 75,527 79,134 4.8% 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศมรีายได้จากการขายจำนวน 378,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  90,493 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 31.5 จาก 3Q2564 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ประกอบกับ ปริมาณขายของ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้น 8,176 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 48.4 จาก 16,906 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,155,845 บาร์เรล

ต่อวันใน 3Q2564 เป็น 25,082 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,714,829 บาร์เรลต่อวันใน 4Q2564 ส่วนใหญ่จากปริมาณการนำเข้าน้ำมนัดบิ

เพื่อขายให้กับโรงกล่ันในประเทศ (out-In trading)และการค้าน้ำมันดิบระหว่างประเทศ (out-out trading ) ที่เพิ่มขึ้นจากการฟ้ืนตัวของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามอัตราการฉีดวคัซีนท่ี
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เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั่วโลกเพิ่มขึ้น รวมถึงการนำเข้า LNG และการค้า LNG 

ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการในช่วงฤดูหนาว  

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยงใน 4Q2564 มีจำนวน 1,449 ล้านบาท 

ลดลง 493 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4 โดยหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (Mark-to -market) แม้ว่าจะมกีาร

ซื้อ-ขายข้ามภูมิภาคในจังหวะเวลาที่เหมาะสมควบคู่กับการบริหารความเส่ียงราคาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 1,395 ล้านบาท ลดลง 

จำนวน 495 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.2 ตาม EBITDA ที่ลดลง 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563  

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจำนวน 378,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215,458 ล้านบาท 

หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 4Q2563 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับปรมิาณขาย

ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้น 6,341 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 33.8 จาก 18,741 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,281,302

บาร์เรลต่อวันใน 4Q2563 เป็น  25,082 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,714,829 บาร์เรลต่อวันใน 4Q2564 ส่วนใหญ่จากปริมาณการนำเข้า

น้ำมันดิบเพื่อขายให้กับโรงกลั่นในประเทศ (out-In trading) การค้าน้ำมันดิบระหว่างประเทศ และปริมาณการค้าน้ำมันสำเร็จรูปและ 

ปิโตรเคมีนอกประเทศ (out-out trading) ที่เพิ่มขึ้นจากการฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศดังกล่าวข้างต้นรวมถึงการนำเข้า LNG และการค้า LNG ระหว่างประเทศ ท่ีเพิ่มขึ้น 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยงใน 4Q2564 มีจำนวน 1,449 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 1,184 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลักจาก ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและคอนเดนเสทใน

ประเทศที่เพิ่มขึ้นตามสูตรราคาที่อ้างอิงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการซื้อ-ขายข้ามภูมิภาคใน

จังหวะเวลาที่เหมาะสมควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงราคาที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานตามส่วน

งานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 1,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,201 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 

ผลการดำเนินงานของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

 ปี 2564 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจำนวน 1,146,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  490,346 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 74.7 จาก ปี 2563  เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับปริมาณขาย เพิ่มขึ้น 3,607 

ล้านลิตร หรือร้อยละ 4.8 จาก 75,527 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,297,979 บาร์เรลต่อวันใน ปี 2563 เป็น 79,134 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 

1,363,694 บาร์เรลต่อวันใน ปี 2564  ส่วนใหญ่จากการค้าน้ำมันดิบระหว่างประเทศ (out-out trading) และการนำเข้า LNG และ

การค้า LNG ระหว่างประเทศ รวมทั้งปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อขายให้กับโรงกลั่นในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ ปริมาณการ

ขายน้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ  

แพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศดังกล่าวข้างต้น 

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยงใน ปี 2564 มีจำนวน 5,436 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 2,412 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.8 โดยหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย
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ผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามสูตรราคาที่อ้างอิงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 

รวมทั้งกำไรต่อหน่วยของการค้า LNG, LPG และ Aromatics ที่สูงขึ้น  รวมถึงจากการซื้อ-ขายข้ามภูมิภาคในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงราคาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในปี 

2564 อยู่ที่ 5,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.2 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและการกลั่น   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

Market GRM 1.6 2.1 5.5 >100.0% >100.0% 1.0 2.9 >100.0% 
Inventory gain (loss) excl. NRV 1.5 3.3 1.8 20.0% (45.5%) (1.7) 3.3 >100.0% 
Hedging gain (loss)  (0.6) (2.2) (1.4) <(100.0%) 36.4% 0.3 (1.1) <(100.0%) 
Accounting GRM 2.5 3.2 5.9 >100.0% 84.4% (0.4) 5.1 >100.0% 
Refinery Utilization rate (%) 95.3% 87.5% 101.5% 6.2% 14.0% 96.2% 95.2% (1.0%) 

*จากโรงกลั่น 3 แห่ง คือ TOP, GC และ IRPC 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 4Q2563 3Q2564 4Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

โอเลฟินส์         

Naphtha (MOPJ) 408 676 745 82.6% 10.2% 380 646 70.0% 
HDPE 1,000 1,138 1,252 25.2% 10.0% 880 1,182 34.3% 
LDPE 1,239 1,398 1,592 28.5% 13.9% 1,010 1,516 50.1% 
LLDPE 983 1,185 1,285 30.7% 8.4% 867 1,200 38.4% 
PP 1,142 1,250 1,335 16.9% 6.8% 992 1,321 33.2% 
อะโรเมติกส์         

Condensate 368 616 683 85.6% 10.9% 350 596 70.3% 
PX (TW) 561 919 893 59.2% (2.8%) 577 859 48.9% 
PX (TW) – Condensate 192 303 210 9.4% (30.7%) 227 263 15.9% 
BZ 529 993 945 78.6% (4.8%) 485 914 88.5% 
BZ – Condensate 161 377 262 62.7% (30.5%) 136 318 >100.0% 

 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีรายได้จากการขายจำนวน 310,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55,066 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 21.6 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักจากราคาขายเฉล่ียปรับตัวสูงขึ้นตามราคาอ้างอิง

ในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับอัตราการใช้กำลังการกลั่นของกลุ่มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.5 ใน 3Q2564 เป็นร้อยละ 101.5  

ใน 4Q2564 ตามอุปสงค์ของน้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเปิดประเทศและคลายมาตรการ Lockdown อีกทั้งใน 3Q2564 GC 

ปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นตามแผนเป็นเวลา 25 วัน IRPC ปิดซ่อมบำรุงหน่วยผลิต Hyvahl ของโรง RDCC เป็นเวลา 45 วัน รวมถึง TOP 

ปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด  

ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายในระดับที่ใกล้เคียงกับ 3Q2564 ทั้งนี้กลุ่มโอเลฟินส์มีปริมาณขายลดลงตาม

อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลง แม้ว่าราคาขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยหลักจากราคาเม็ดพลาสติก PE ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคา

น้ำมันดิบ รวมทั้งอุปสงค์ปรับเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ   
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EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันใน 4Q2564 มีจำนวน 23,573 ล้านบาท ลดลง 6,687 ล้านบาท จาก 30,260 

ล้านบาท ใน 3Q2564 และใน 4Q2564 มีกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานจำนวน 13,662 ล้านบาท ลดลง 6,741 ล้านบาท จาก 

20,403 ล้านบาท ใน 3Q2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ผลการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีลดลง จากผลการดำเนินงานของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ลดลง เนื่องจากส่วนต่าง

ราคาผลิตภัณฑ์ PX และ BZ กับวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง จากอุปสงค์ของผู้ผลิตปลายน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ 

และสไตรีนโมโนเมอร์ที่ลดลงจากนโยบายควบคุมการใช้พลังงานในประเทศจีน  รวมทั้งกลุ่มโอเลฟินส์ลดลงเช่นกัน

เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบแนฟทาและ LPG ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาเม็ดพลาสติก PE และจากปริมาณขายที่ลดลง

ตามอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลง โดยหลักจาก GC จากทั้งโรงโอเลฟินส์ และโพลีเมอร์ที่มีการหยุดซ่อมบำรุงตาม

แผนของโรง HDPE 14 วัน โรง LDPE 15 วัน และโรง LLDPE 20 วัน ใน 4Q2564 

• ในขณะท่ีผลการดำเนินงานของธุรกิจการกลั่นเพิ่มขึ้น โดยค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) เพิ่มขึ้นจาก 3.2 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 3Q2564 เป็น 5.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จาก Market GRM ที่เพิ ่มขึ ้นจาก 2.1 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q2564 เป็น 5.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 4Q2564  จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์

ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown  ในประเทศต่างๆ  อย่างไรก็ดี กำไรจากสต๊อกน้ำมัน

ลดลง (ใน 4Q2564 มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ใน 3Q2564 เท่ากับ 3.3 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) ขณะทีป่ริมาณขายที่เพิ่มขึ้นตามกล่าวข้างต้น 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีรายได้จากการขายจำนวน 310,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118,973 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 62.3 จากธุรกิจการกล่ันมีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉล่ียปรับตัวสูงขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้อัตรา

การใช้กำลังการกลั่นของกลุ่มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.3 ใน 4Q2563 เป็นร้อยละ 101.5 ใน 4Q2564 และมีปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจาก

เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการผ่อนคลายการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยกลุ่มโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์เม็ด

พลาสติก PE ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามตามราคาน้ำมันดิบ จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown  และกลุ่มอะโรเมติกส์มีรายได้จากการ

ขายโดยรวมสูงขึ้น จากราคาผลิตภัณฑ์ PX และ BZ ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ แม้ว่าปริมาณขายลดลงจากอัตราการใช้กำลัง

การผลิตที่ลดลงตามภาวะตลาด 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นใน 4Q2564 มีจำนวน 23,573 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 4,830 ล้านบาท จาก 

18,743 ล้านบาทใน 4Q2563 และใน 4Q2564 มีกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานจำนวน 13,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,718 ล้าน

บาท จาก 9,944 ล้านบาทใน 4Q2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ผลการดำเนินงานของธุรกิจการกลั่นเพิ่มขึ้น โดยค่าการกลั่นทางบัญชี (Accounting GRM) เพิ่มขึ้นจาก 2.5 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2563 เป็น 5.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จาก Market GRM ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.6 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรลใน 4Q2563 เป็น 5.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 4Q2564  จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรบัตัว
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สูงขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในประเทศต่างๆ  นอกจากนี้กำไรจากสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ใน 

4Q2564 มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ใน 4Q2563 เท่ากับ 1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล) 

• อย่างไรก็ดีผลการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีลดลง จากผลการดำเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ที่ลดลง จากส่วนต่าง

ราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาแนฟทาและ LPG ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาเม็ดพลาสติก PE 

ทีเ่พิ่มขึ้นและปริมาณขายปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงใน 4Q2564 ตามกล่าวข้างต้น   

ผลการดำเนินงานของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีรายได้จากการขายจำนวน 1,037,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308,708 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 42.4 จากธุรกิจการกล่ันท่ีมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมนัท่ีปรับตัวสูงขึน้  อย่างไรก็ดีอัตราการใช้กำลังการกล่ัน

ของกลุ่มลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 96.2 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 95.2 ในปี 2564 เนื่องจาก GC มีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในปี 2564 

ตามที่กล่าวข้างต้น 

นอกจากนี้ธุรกิจปิโตรเคมีก็มีรายได้โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น โดยหลักจากรายได้ของกลุ่มโอเลฟินส์ เนื่องจากราคาผลิตภณัฑ์

เม็ดพลาสติก PE ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ รวมทั้งปริมาณขาย PP ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้รายได้จากกลุ่มอะโรเมติกส์ก็เพิ่มขึ้น

ตามราคาผลิตภัณฑ์ BZ และ PX ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดบิ และปริมาณขายPX และ BZ เพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มเศรษฐกิจทีด่ขีึน้ 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นในปี 2564 มีจำนวน 120,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100,095 ล้านบาท จาก 

20,638 ล้านบาทในปี 2563 และในปี 2564 มีกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานจำนวน 81,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98,342 ล้านบาท 

จากขาดทุน 16,554 ล้านบาทในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ผลการดำเนินงานของธุรกิจการกลั่นเพิ่มขึ้น โดย Accounting GRM เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 0.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 

บาร์เรลในปี 2563 เป็นกำไร 5.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2564 จากกำไรจากสต๊อกน้ำมันที ่เพิ ่มขึ้น  

(ในปี 2564 มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 3.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ปี 2563 เป็นขาดทุน 1.7 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรล) รวมทั้ง Market GRM เพิ่มขึ้นจาก 1.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2563 เป็น 2.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลในปี 2564 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยหลักจากส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินกับ

น้ำมันดิบท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

• ผลการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากทั้งผลการดำเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่ม          

อะโรเมติกส์ที่เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นตาม

ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว รวมทั้งกลุ่มอะโรเมติกส์มีปริมาณขายที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อทียบกับปี 2563 เนื่องจาก GC มีปิด

ซ่อมบำรุงตามแผนของโรงอะโรเมติกส์แห่งที่ 2 เป็นเวลา 19 วัน ในปี 2563 
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3. กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 

 4Q2563  3Q2564 4Q2564  
%เพิ่ม (ลด) 

2563 2564 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟ้า  (GWh) 4,984 4,659 5,295 6.2% 13.7% 19,667 20,148 2.4% 

ปริมาณขายไอน้ำ (พันตัน) 3,739 3,866 3,741 0.1% (3.2%) 13,871 15,090 8.8% 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน มีรายได้จากการขายจำนวน 24,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,825 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 24.8 โดยหลักจาก GPSC จากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ที่มีปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  

และรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP)  ที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าศรีราชาตามแผนเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) จากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพิ่มขึ้น เนื่องจากหยุดซ่อมบำรุงนอกแผนงานในไตรมาสก่อน 

EBITDA ใน 4Q2564 มีจำนวน 4,423 ล้านบาท ลดลง 755 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 โดยหลักจาก GPSC ที่มีกำไรขั้นต้น

ลดลง แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น โดยกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ลดลงจากต้นทุน

ราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำให้ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงจากหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงาน

ของลูกค้าอุตสาหกรรมในไตรมาสนี้ ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานใน 4Q2564 มีจำนวน 1,682 ล้านบาท ลดลงจาก

ไตรมาสก่อน 738 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.5 ซึ่งผลการดำเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานลดลง โดยหลักจาก 

GPSC ที่มีผลการดำเนินงานรวมลดลงตาม EBITDA ที่ลดลง ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีลดลง เนื่องจาก

ปริมาณน้ำลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง แม้ว่ามีการรับรู้รายได้ค่าชดเชยจากประกันภัยของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน

ระยะที่ 5 บางส่วนในไตรมาสนี ้

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

ใน 4Q2564 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน มีรายได้จากการขายจำนวน 24,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,950 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 32.5 โดยหลักจาก GPSC ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้า IPP ที่มีรายได้ค่า EP เพิ่มขึ้นตามแผนเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. 

และจากโรงไฟฟ้า SPP ที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นตามราคาขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ปรับตัวสูงขึ้น 

EBITDA ใน 4Q2564 มีจำนวน 4,423 ล้านบาท ลดลง 605 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.0 โดยหลักจาก GPSC ที่มีกำไรขั้นต้น

ลดลงตามกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้า SPP จากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น และโรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะ

ที่ 5 หยุดซ่อมแซม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงาน

ตามส่วนงานใน 4Q2564 มีจำนวน 1,683 ล้านบาท ลดลง 763 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.2 ตาม EBITDA ที่ลดลงข้างต้น ส่งผลให้ 

ผลการดำเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานลดลง โดยหลักจาก GPSC ที่มีผลการดำเนินงานรวมลดลงตาม 

EBITDA ที ่ลดลง รวมถึงเง ินปันผลรับจากบริษัท ราชบุร ีเพาวเวอร์ จำกัด ( RPCL) และส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

ไซยะบุรีที่ลดลง แม้ว่ามีการรับรู้รายได้ค่าชดเชยจากประกันภัยของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานระยะที่ 5 บางส่วนในไตรมาสนี้ 
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ผลการดำเนินงานของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานมีรายได้จากการขายในปี 2564 จำนวน 81,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,036 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6.6 โดยหลักจาก GPSC ที่มีรายได้จากโรงไฟฟ้า SPP เพิ ่มขึ ้นตามปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำรวมที่เพิ่มขึ ้น รวมถึง

โรงไฟฟ้า IPP ที่รายได้ค่า EP เพิม่ขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้น 

EBITDA ในปี 2564 มีจำนวน 20,918 ล้านบาท ลดลง 1,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 โดยหลักจากกำไรขั้นต้นของ GPSC

ที่ลดลงตามกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้า SPP ที่ลดลงจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีสูงขึ้น ประกอบกับกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้า 

IPP ลดลงเนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานในไตรมาส 1 และหยุดซ่อมบำรุงนอกแผนงานในไตรมาส 2 และ 3 

ทำให้รายได้ค่า AP และรายได้ค่า EP ลดลง ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานในปี 2564 มีจำนวน 10,182 ล้านบาท ลดลง 

1,521 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.0 ตาม EBITDA ที่ลดลงตามกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานภาพรวมของกลุ่มธุรกิจใหม่และ

โครงสร้างพื้นฐานลดลง โดยหลักจาก GPSC ซึ่งมีผลการดำเนินงานรวมลดลง แม้ว่าส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีจะ

เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำที่มากกว่าปี 2563 ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
37 

4Q2564 
   

 

 ภาพรวมผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ใน 4Q2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 688,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3Q2564 จำนวน 129,949 

ล้านบาท หรือร้อยละ 23.3 ส่วนใหญ่จากรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน และธุรกิจน้ำมันที่

เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกทั้ง รายได้ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้น โดย

หลักจากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตามราคาอ้างอิงของธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ รวมถึง ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แม้ปริมาณ

ขายก๊าซฯ ในภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 

EBITDA ใน 4Q2564 มีจำนวน 101,271 ล้านบาท ลดลง 9,251 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 โดยหลักจากผลการดำเนินงานที่

ลดลงของกลุ ่มธุรกิจธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั ่น จากส่ วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั ้งสาย 

อะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ที่ลดลง ขณะที่ธุรกิจการกลั่นมีผลการดำเนินงานดีขึ้นจาก ค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) เพิ่มขึ้น

จาก 3.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 3Q2564 เป็น 5.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2564 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วน

ใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น  ทั้งนี้กำไรจากสต๊อกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. ลดลงประมาณ 3,400 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ ้นใน

อัตราที่น้อยกว่าในไตรมาสก่อน ประกอบกับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลงเช่นกัน โดยหลักจากธุรกิจจัดหา

และจัดจำหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจ NGV ที่มีต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ปรับสูงขึ้นมากกว่าราคาขาย แม้ว่าธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ จะมีผลการ

ดำเนินงานที่ดีขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ้างอิงนอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจสำรวจ

และผลิตปิโตรเลียมปรับตัวดีขึ้น โดยหลักจากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายใน 4Q2564 มีจำนวน 33,851 ล้านบาท ลดลง 5,444 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 โดยหลัก

จากโครงการบงกชของ PTTEP 
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ใน 4Q2564 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 1,937 ล้านบาท ลดลง 296 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 13.3 ส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานตามการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงของ
โรงไฟฟ้าไซยะบุรี ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำที่ลดลงตามฤดูกาล  

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 4Q2564 มีจำนวน 172 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 11,596 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.5 จากใน 

3Q2564 ที่มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 11,768 ล้านบาท โดยหลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ของสัญญาประกัน

ความเส่ียงราคาน้ำมันของ GC TOP PTTT และ PTTEP เนื่องจากราคาซื้อขายน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าไตรมาสก่อน 

ใน 4Q2564 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,139 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ ้น 11,544 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0  

โดยหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นตามค่าเงินบาท ณ 

ส้ินไตรมาสที่ปิดแข็งค่าขึ้น ขณะที่ค่าเงินบาท ณ ส้ิน ไตรมาสก่อนปิดอ่อนค่าลง (4Q2564 เงินบาทแข็งค่า 0.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 

ขณะที่ 3Q2564 เงินบาทอ่อนค่า 1.87 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

ต้นทุนทางการเงินใน 4Q2564 มีจำนวน 7,153 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ 3Q2564 

ใน 4Q2564 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recurring Items) สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุน

จำนวน 6,931 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิภาษีของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 7,000 ล้านบาท โดย

หลักจาก โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุนของ PTTEP  และทรัพย์สินของธุรกิจ NGV ของ ปตท. รวมถึง การด้อยค่า

โครงการ U.S. Petrochemical ของ GC นอกจากนี้ ปตท.มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งคืนผลประโยชน์ Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมา 

แก่ภาครัฐตามมติ กบง. ประมาณ 2,700 ล้านบาท ประกอบกับ การรับรู้ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัท Emery 

ประมาณ 1,000 ล้านบาท ของ GC สุทธิกับส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ประมาณ 1,700 

ล้านบาท ของ ปตท. และ การรับรู ้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน ธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ในอียิปต์ ของ PTTER ประมาณ 1,400  

ล้านบาท รวมถึง ผลประโยชน์ที่ได้รับจากคดีความของ ปตท. ประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะที่ใน 3Q2564 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้

เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท.เป็นขาดทุน จำนวน 459 ล้านบาท โดยหลักจากการตัดจำหน่ายอะไหล่เสื่อมสภาพ 

ประมาณ 700 ล้านบาทของ ปตท.  

ภาษีเงินได้ใน 4Q2564 จำนวน 19,648 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 4,240 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.5 โดยหลักมาจากผลการ

ดำเนินงานท่ีดีขึ้นของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ ในไตรมาสนี้ ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 27,544 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 3,891  

ล้านบาท หรือร้อยละ 16.5 จากกำไรสุทธิ จำนวน 23,653 ล้านบาท ใน 3Q2564 

 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

ใน 4Q2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 688,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4Q2563 จำนวน 281,663 

ล้านบาท หรือร้อยละ 69.2 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจ

น้ำมัน และกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในตลาดโลก 

รวมถึงรายได้ของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ปรับขึ้นตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่ปรับเพิ่มขึ้น  
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ใน 4Q2564 EBITDA มีจำนวน 101,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29,657 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.4 โดยหลักจากธุรกิจสำรวจ

และผลิตปิโตรเลียมตามราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น และปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากเข้าซื้อโครงการโอมาน แปลง 61 ในเดือน

มีนาคม 2564 และโครงการมาเลเซียที่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันมีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นตามผลการดำเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นของธุรกิจการกล่ัน โดย Accounting GRM 

เพิ่มขึ้นจาก 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2563 เป็น 5.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2564 ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์

ส่วนใหญ่ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึ้น  แม้ว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

ปิโตรเคมีจะปรับตัวลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบสายโอเลฟินส์ที่ลดลง นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี

ผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ตามราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตามราคาอ้างอิง แม้ต้นทุนก๊าซฯจะสูงขึ้น

ดังกล่าวข้างต้น  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 33,851 ล้านบาท ใน 4Q2564 ลดลง 972 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 โดยหลักจาก

โครงการบงกชของ PTTEP 

 

 

ใน 4Q2564 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 1,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 15.5 ส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมแีละการกล่ันท่ีปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจากราคาของ

ผลิตภัณฑ์ Acrylonitrile (AN) และ Polyvinyl Chloride (PVC) ท่ีปรับตัวสูงขึ้น   

ใน 4Q2564 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 172 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 4,412 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.2 จากใน 4Q2563 

ที่มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 4,584 ล้านบาท โดยหลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ของสัญญาประกันความเสี่ยง

ราคาน้ำมันท่ีลดลงของ PTTT GC PTTEP และ TOP 

ใน 4Q2564 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,139 ล้านบาท ลดลง 3,672 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.7 โดยหลักมาจากกำไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นน้อยกว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อน (4Q2564 เงินบาทแข็งค่า 0.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ 4Q2563 เงินบาทแข็งค่า 1.62 บาทต่อเหรียญ

สหรัฐฯ) 

ต้นทุนทางการเงิน ใน 4Q2564 มีจำนวน 7,153 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ 4Q2563 
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ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษทัร่วม  

 

 

1,677 
1,937 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
40 

4Q2564 
   

 

ใน 4Q2564 มีการรับรู้รายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recurring Items) สุทธติามสัดส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุนจำนวน 

6,931 ล้านบาทตามที่กล่าวข้างต้น ขณะที่ใน 4Q2563 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษีตามสัดส่วนปตท. ขาดทุน 

จำนวน 7,696 ล้านบาท โดยหลักจาก การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สุทธิภาษี ประมาณ 8,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จาก

เหมืองถ่านหินของ PTTGM และโครงการเยตากุนของ PTTEP 

ภาษีเงินได้ใน 4Q2564 จำนวน 19,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,306 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลักมาจาก

ภาษีเงินได้ของการดำเนินงานปกติใน 4Q2564 เพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นของกลุ่ม ปตท.   

จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ ในไตรมาสนี้ ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 27,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,397  

ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากกำไรสุทธิ จำนวน 13,147 ล้านบาท ใน 4Q2563 
 

ผลการดำเนินงานของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

ในปี 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 2,258,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 643,153 

ล้านบาท หรือร้อยละ 39.8 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยหลักจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน รวมถึงธุรกิจ

น้ำมัน จากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากปีก่อน 
EBITDA ในปี 2564 มีจำนวน 427,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202,284 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.6 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตร

เคมีและการกล่ันท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก Accounting GRM ทีป่รับเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 0.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน ปี 2563 เป็น

กำไร 5.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2564 รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบที ่ปรับสูงขึ ้นทั ้งสาย  

โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ นอกจากนี้ในปี 2564 มีกำไรสต๊อกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 46,000 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบท่ี

ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีปี 2563 มีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันประมาณ 19,000 ล้านบาท ในส่วนของผลการดำเนินงานของธุรกิจสำรวจและ

ผลิตปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหลักจากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการ

ดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และ ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ ตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉล่ีย 

ที่สูงขึ้น รวมถึง ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีผลการดำเนินงานที่เพิ ่มขึ ้นจาก ส่วนต่างราคาซื้อ -ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและ 

คอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 146,790 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 6,910 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 โดยหลัก

จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของ PTTEP จากการเข้าซื้อโครงการโอมาน แปลง 61 และโครงการเอส 1 ที่มีสินทรัพย์พร้อมใช้

งานเพิ่มขึ้น ขณะทีโ่ครงการบงกชลดลง 

 

 

 

 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
41 

4Q2564 
   

 

 

 

ในปี 2564 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 9,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,832 ล้านบาท หรือ

มากกว่าร้อยละ 100.0 ส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคา

และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ดีขึ้น รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานปรับ

เพิ่มขึ้นเช่นกันตามการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าไซยะบุรี เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 34,224 ล้านบาท จากกำไรจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 2,266 ล้านบาท ในปี 2563 
เป็นขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 31,958 ล้านบาท ในปี 2564 โดยหลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ของสัญญาประกัน
ความเส่ียงราคาน้ำมันของ PTTEP PTTT ปตท. IRPC TOP และ GC เนื่องจากราคาซื้อขายน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น ในปี 2564 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 15,739 ล้านบาท จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 9,270 ล้านบาท ในปี 2563 

เป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 6,469 ล้านบาท ในปี 2564 โดยหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกดิขึ้นจาก

การแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ตามผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง  ขณะที่ปีก่อนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น (ปี 2564 

เงินบาทอ่อนค่า 3.38 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีปี 2563 เงินบาทแข็งค่า 0.12 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

ในปี 2564 มีการรับรู้รายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recurring Items) สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. ขาดทุนจำนวน 

6,945 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิภาษีของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 9,000 ล้านบาท จาก PTTEP 

ปตท. และ GC ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมีรับรู้การตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าบางส่วนของ

โครงการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล ประมาณ 2,900 ล้านบาท ของ PTTEP นอกจากนี้มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย Take or Pay 

ประมาณ 2,700 ล้านบาท ของ ปตท. ประกอบกับ การรับรู้ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างฯ ของ GC ประมาณ 1,000 ล้านบาท และมี

การตัดจำหน่ายอะไหล่เสื่อมสภาพของ ปตท. ประมาณ 700 ล้านบาท สุทธิกับ การรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ล้านบาทของ PTTEP และ มีส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณ

ตามสัญญา (Shortfall) ของปตท. ประมาณ 1,700 ล้านบาท รวมถึง มีการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน ธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ใน

อียิปต์ ของ PTTER ประมาณ 1,400 ล้านบาท และ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากคดีความของ ปตท. ประมาณ 1,000 ล้านบาท  ขณะที่ใน 

2563 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. ขาดทุนจำนวน 9,478 ล้านบาท โดยหลักจาก การรับรู้

(5) (19)

1,253

6,085

901

110

715

474

327

676

987

1,684

2563 2564

ธรุกจิใหมแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐาน

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามนั

ส ารวจและผลติ

ปิโตรเคมแีละการกลัน่

อืน่ๆ

หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษทัร่วม 

 

 

9,010 

4,178 

   >100.0% 
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่ม ปตท. สุทธิภาษีประมาณ 9,000 ล้านบาทเช่นกัน โดยหลักจากเหมืองถ่านหินของ 

PTTGM และ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ และโครงการเยตากุน ของ PTTEP 

ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2564 มีจำนวน 28,163 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563  

ภาษีเงินได้ในปี 2564 จำนวน 67,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42,424 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลักมาจาก 

ผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นของกลุ่ม ปตท.  

จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ ในปี 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 108,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70,597 ล้าน

บาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 37,766 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

           
 

สินทรัพย ์

ณ วันที ่  31 ธันวาคม 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั ้งสิ ้นจำนวน 3,078,019 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจาก                              

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 533,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.0 เป็นผลจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 132,476 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 สาเหตุหลักมาจาก  

-  โดยหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะส้ัน ลดลง 55,284 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสด

จ่ายซื้อธุรกิจโครงการโอมาน แปลง 61 ของ PTTEP และการลงทุนใน CAP รวมถึงมีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ในโครงการ

พลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ของ TOP ประกอบกับ ปตท. มีการลงทุนในท่อส่งก๊าซฯเส้นท่ี 5 แม้มีเงิน

สดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของ OR และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวของ GC 

-    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 85,715 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเพิ่มขึ้น โดยหลักจาก ปตท. GC 

PTTT OR และ TOP  

-    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 75,467 ล้านบาท จากปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น  

จาก GC TOP IRPC ปตท. และ OR 

: เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 76,508 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.5 โดยหลักจากการลงทุนใน CAP ของ TOP และการลงทุนใน 

Avaada ของ GPSC 

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 132,697 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 โดยหลักจาก PTTEP จากการซื้อธุรกิจในโครงการ

โอมาน แปลง 61 และจากการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างในโครงการ CFP ของ TOP  รวมทั้งจากการเข้าซื้อ Allnex ของ GC 

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 192,155 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.5 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

และค่าความนิยม จากการเข้าซื้อ Allnex ของ GC 

431,800 
623,955 

1,292,717 

1,425,414 

98,736 

175,244 720,930 

853,406 

1,285,845 
1,472,940 

795,503 

949,825 

462,835 

655,254 

3,078,019

2,544,1832,544,183

สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ 
หน่วย : ล้านบาท  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  
(รวมส่วนท่ีถึงกำหนดชำระใน 1 ปี) 

หน้ีสินอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
 

 31 ธ.ค. 2564 
 

 

21.0% 

3,078,019 
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หนี้สนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 1,605,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563

จำนวน 346,741 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 192,419 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.6 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านราคาที่เพิ่มขึ้น 

โดยหลักจาก GC ปตท. และ PTTT 

: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 154,322 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.4 เป็นผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น 

จำนวน 135,362 ล้านบาท โดยหลักจาก GC ปตท. และ TOP ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น จำนวน 7,520 ล้านบาท โดยหลัก

จาก PTTT และ GC 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 1,472,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  

ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 187,095 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 จากผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 108,363 

ล้านบาท ทั้งนี้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 62,438 ล้านบาท โดยหลักจากการเพิ่มทุนของ OR และกำไรสุทธิของ

บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น 

 

สภาพคลอ่ง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 
19,302 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จำนวน 332,032 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 312,730 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้  

 

             หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 322,425  
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (385,308) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 46,190  
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 2,737  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (5,015) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างงวด-สุทธิ                                                     (18,971) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไว้เพื่อขาย (331) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 332,032  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 312,730  
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กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 322,425 ล้านบาท โดยมาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 

219,658 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งรายการ

หลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมจำนวน 146,790 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 

28,163 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 18,978 ล้านบาท ทั้งนี้รายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง ได้แก่ 

กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม 10,694 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

9,010 ล้านบาท และปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงานสุทธิที ่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจำนวน 40,267  

ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 50,648 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจำนวน 385,308 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 

: เงินจ่ายลงทุนซื้อธุรกิจและเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 263,750 ล้านบาท โดยหลักจากการเข้าซื้อ Allnex ของ GC 

การจ่ายลงทุนในการเข้าซื้อโครงการโอมาน แปลง 61 ของ PTTEP และจากการลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นของ TOP และ GPSC 

 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจาก

การสำรวจและประเมินค่า รวมจำนวน 142,252 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการสำรวจ

และผลิตปิโตรเลียม โครงการเอส 1 โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการจี 2/61 การลงทุนของ TOP ในโครงการ CFP และ

โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ( TOP SPP) การลงทุนของ GC ในโครงการ Olefins 

Reconfiguration โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือหนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) และการลงทุนของ ปตท. 

ในโครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5  

: เงินรับสุทธิจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น รวมจำนวน 34,304 ล้านบาท โดยหลักจากปตท. มีเงินรับ 

35,741 ล้านบาท จากการครบกำหนดของเงินฝากประจำ ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาล 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 46,190 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก  

 : เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 93,760 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. GC และ TOP 

 : เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 53,800 ล้านบาท โดยหลักจาก OR  

: เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันสุทธิ 5,648 ล้านบาท โดยหลักจาก PTTT และ GC 

: เงินปันผลจ่าย 78,469 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. GC PTTEP 

: เงินจ่ายต้นทุนทางการเงิน 29,752 ล้านบาท  โดยหลักจาก GC TOP PTTEP GPSC และ ปตท. 
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อัตราส่วนทางการเงนิและกำไรต่อหุน้ของ ปตท. และบริษัทย่อย  
 

อัตราส่วนทางการเงิน หนว่ย 2563        2564 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.42 1.73 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.77 1.13 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 11.33 14.43 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 31.77 24.95 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 10.76 11.69 
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 33.45 30.79 
    
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร    
อัตรากำไรขั้นต้น % 10.46 16.67 
อัตรากำไรสุทธิ % 2.47 6.73 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 4.29 11.47 
    
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน    
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 1.59 5.41 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 3.09 11.19 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.64 0.80 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.62 0.64 
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 9.74 12.54 
    
กำไรสุทธิต่อหุ้น     
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 1.32 3.79 
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หมายเหตุ:   

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หาร หน้ีสินหมุนเวยีน 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนชัว่คราว+ลูกหนีก้ารค้า 
หาร หนี้สินหมุนเวียน  

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ = รายได้จากการขายและการให้บรกิาร หาร ลูกหนี้การค้าเฉล่ีย 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 360 หาร อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี = ต้นทุนขายและการให้บรกิาร หาร เจ้าหน้ีการคา้เฉล่ีย 

ระยะเวลาชำระหนี ้ = 360 หาร อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 

อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น หาร รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 

อัตรากำไรสุทธ ิ = กำไรสุทธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไรสุทธิ หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ หาร สินทรัพย์รวมเฉล่ีย 

อัตราส่วนผลตอบแทนจาก 
สินทรัพย์ถาวร 

= กำไรสุทธิ หาร สินทรัพย์ถาวรรวมเฉล่ีย 

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ = รายได้จากการขายและการให้บรกิาร หาร สินทรัพย์รวมเฉล่ีย 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

อัตราส่วนความสามารถชำระ
ดอกเบี้ย 

กำไรสุทธิต่อหุ้น                                           

= 

  
= 

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน+ภาษจี่ายจากการดำเนินงาน  หาร 
เงินสดจา่ยต้นทุนทางการเงิน 

กำไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามญั หาร จำนวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ีย
ถ่วงนำ้หนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
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 แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2565  

เศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากปี 2564 โดยเฉพาะครึ่งแรกของปี จากหลายประเทศกลับมา

ดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเทียบกับปลายปี 2564 การขาดแคลนปัจจัยการผลิต การชะงักงัน

ของห่วงโซ่อุปทานโลก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ความเข้มงวดของรัฐบาลจีนในการจำกัดการปล่อย

สินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์  และธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มใช้นโยบายการเงิน ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม คาดว่าปัจจัยกดดันดังกล่าว

จะคลี่คลายในช่วงครึ ่งหลังของปี หลังหลายประเทศควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ จนนำไปสู่การทยอยผ่อนคลาย

มาตรการจำกัดการเดินทางและเปิดประเทศมากขึ้น  ประกอบกับความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนได้เป็นวงกว้าง และความก้าวหน้า

ในการรักษาโรค ตลอดจนแรงสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจากมาตรการทางการคลังจากภาครัฐ แม้เม็ดเงินมีแนวโน้มลดลงจากปี

ก่อน ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั้งสายพันธุ์ที่ระบาดใน

ปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ปัญหาภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลกที่ยืดเยื้อกว่าคาด ซึ่งอาจส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นมาก 

ภาวะการเงินโลกที่อาจตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน  ทั้งนี้ IMF ณ เดือน

มกราคม 2565 ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ที่ระดับร้อยละ 4.4  

ตามรายงานของ IHS ณ เดือนมกราคม 2565 ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น 4.0 MMBD  

ไปอยู่ที่ระดับ 100.8 MMBD ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะไม่

ส่งผลกระทบมากต่อความต้องการใช้น้ำมันดิบ แต่มีแรงกดดันจากอุปทานที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากกลุ่ม OPEC+ และผู้ผลิต

อื่นๆ นอกกลุ่ม OPEC รวมถึงการผลิตน้ำมันดิบที่อาจจะเพิ่มขึ้นของประเทศอิหร่านหากการเจรจาข้อตกลงยุติโครงการนิวเคลียร์ของ

อิหร่านประสบความสำเร็จ และยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านได้ ทั้งนี ้คาดว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

81-86 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และค่าการกล่ันอ้างอิงสิงคโปร์คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4-6.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564  ในสายโอเลฟินส์ มีแนวโน้มทรงตัวจากการขึ้นใหม่ของกำลังการ

ผลิต แม้ว่าอุปสงค์จะเริ่มฟื้นตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  ในขณะท่ีสายอะโรเมติกส์ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ราคา

น้ำมันดิบและแนฟทา ทั้งนี้ส่วนต่างระหว่างผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กับแนฟทามีแนวโน้มลดลงจากอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

• ราคากลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ในปี 2565 มีแนวโน้มทรงตัวเทียบกับปี 2564 โดยคาดว่าราคา HDPE และ PP จะ

เคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ในกรอบ 1,215 – 1,265 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และ 1,290 -1,340 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามลำดับ 

จากแผนอุปทานใหม่ในเอเชียที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2565 ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นไปตามแผนงานและส่วนที่ล่าช้ามาจาก 

4Q2564 แม้ว่าอุปสงค์จะเริ่มฟื้นตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

• ราคากลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ในปี 2565 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าราคา BZ และ PX จะเคลื่อนไหวเฉล่ียอยู่ใน

กรอบ 960-1,010 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และ 980-1,030 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามลำดับ ตามคาดการณ์ต้นทุน

น้ำมันดิบและแนฟทาที่สูงขึ ้น อย่างไรก็ตามส่วนต่างระหว่างผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กับแนฟทามีแนวโน้มลดลงจาก
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อุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นในจีนและปริมาณสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยกดดัน แม้ว่าแนวโน้มอุปสงค์ในภูมิภาค

เอเชียจะปรับตัวดีขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ ้นจากปี 2564 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชนท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการเร่งฉีดวัคซีนท่ีครอบคลุมมากขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจนทำ

ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินได้เป็นปกติมากขึ้น หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายและเริ่มมี

ผลกระทบในวงจำกัด ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางทั้งจากไทยที่จะเปิดรับ

นักท่องเที่ยวผ่านระบบ Test & Go อีกครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 และจากประเทศต้นทาง สำหรับการส่งออกสินค้ามีแนวโน้ม

ขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา และการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2565 นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนจากการ

ใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง แต่คาดว่าเม็ดเงินจะปรับลดลงจากปีก่อน ทั้งจากงบประมาณและจากการกระตุ้นเพิ่มเติมผ่าน พ.ร.ก.

เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยถ่วงจากความไม่แน่นอนของนโยบายที่อาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของ 

COVID-19 ภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน แรงกดดันเงินเฟ้อด้านต้นทุน และภาระหนี้สะสมที่ทำให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมี

แนวโน้มใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง โดยแนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยยังมปีัจจัยเส่ียงจากการกลายพันธุ์ของไวรัส ภาวะการเงินโลก

ที่เริ่มตึงตัว ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โอกาสผิดนัดชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และความเส่ียงทางการเมือง

ในประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ เดือนมกราคม 2565 ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 ว่าจะขยายตัวที่ 

ร้อยละ 4.0  
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แผนงานและโครงการท่ีสำคัญ 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ : ความคืบหน้าโครงการที่สำคัญ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

• ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้   
• ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนธันวาคม 2564 : ร้อยละ 86.71 (รวมการก่อสร้างทั้ง 3 ส่วน) 
• กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ปี 2565 

โครงการ LNG:  
ปัจจุบัน ปตท. มีสัญญาซื้อ LNG ระยะยาวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จำนวนทั้งสิ้น 5.2 ล้านตันต่อปี และมี

ความพร้อมในการจัดหา LNG เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• โครงการ LNG Receiving Terminal 2: 
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนธันวาคม 2564 :  ร้อยละ 92.46 

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

• มีกำหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ 2.5 ล้านตันต่อปี ในช่วงกลางปี 2565 และอีก 5 ล้านตันต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน เดือนธันวาคม ปี 2565  

• โครงการ LNG Receiving Terminal อื่นๆ (LNG Receiving Terminal 3):  
• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่าง

สัญญาร่วมทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอมา โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และ 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70) เป็นผู้ดำเนินการถมทะเล มูลค่าการ
ลงทุนร่วมกันในส่วนของการถมทะเลประมาณ 12,900 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และสิทธิใน
การก่อสร้าง LNG Terminal 3 ช่วงที่ 1 ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านตัน เป็นเงินลงทุนประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาด
ว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการประมาณปี 2570 
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สรุปแผนการหยุดซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2564 

 
Plant 1Q2564 2Q2564 3Q2564 4Q2564 

GSP #2 SD 
(1 -2  ม.ค. : 2 วัน) 

   

GSP #3  TD 70% 
(12 เม.ย. : 1 วัน) 

SD 
(23 – 30 ก.ย.: 8 วัน) 

SD 
(1 –6 ต.ค.: 6 วัน) 

GSP #5 TD 27-50% 
(1 – 9 ม.ค. : 9 วัน) 

TD 50% 
(17 - 27 เม.ย. : 11 วัน) 

  

GSP #6  TD 20% 
(13 เม.ย. : 1 วัน) 

Major SD 
 (1 – 26 ก.ค.: 26 วัน) 

SD 
(7 -15 ต.ค. : 9 วัน) 

ESP TD 40% 
(1 -2  ม.ค. : 2 วัน) 

 TD 60% 
(23 – 30 ก.ย.: 8 วัน) 

TD 60% 
(1 –6 ต.ค.: 6 วัน) 

สรุปแผนการหยุดซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2565  

 

Plant 1Q2565 2Q2565 3Q2565 4Q2565 
GSP #2  

 
TD 

(1-23 พ.ค. : 23 วัน) 
  

GSP #3  TD 
(1-23 พ.ค. : 23 วัน) 

  

GSP #4   Major SD 
 (1-20 ก.ย. : 20 วัน) 

 

GSP #5   
 

 Minor SD 
(ธ.ค.15 วัน) 

ESP  Major SD 
 (1-23 พ.ค. : 23 วัน) 

  

*TD : Turndown (ลดกำลังการผลิต) 
**SD : Shutdown (หยุดการผลิต) 

  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
52 

4Q2564 
   

 

สรุปการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท. ในปี 2564 

ปตท. มีความมุ ่งมั ่นในการบริหารจัดการองค์กรไปสู ่ความยั ่งยืนตามปณิธาน PTT by PTT (Powering Thailand’s 

Transformation by Partnership & Platform, Technology for All และ  Transparency & Sustainability)  โดยกำหนด “ท ิศทาง 

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน” ไว้ใน “แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ปตท. ปี พ.ศ. 2564-2568” มุ่งเน้นการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญใน 3 มิติ คือ ทิศทางกลยุทธ์

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E): โลกเราต้องรักษ์ ทิศทางกลยุทธ์ด้านสังคม (Social: S): สังคมไทยเราต้องอุ้มชู และ

ทิศทางกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแล (Governance: G): ผลดำเนินงานเราต้องเลิศ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานไว้

อย่างชัดเจน  

ในปี 2564 ซึ่งประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระเร่งด่วนท่ีทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ อีกทั้งประเทศไทยได้

แสดงจุดยืนในการยกระดับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ โดยประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทาง

คาร์บอน ภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2608 ปตท. ในฐานะบริษัท

พลังงานแห่งชาติ จึงได้นำประเด็นดังกล่าวมาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการทิศทางกลยุทธ์ระยะยาว และ

แผนวิสาหกิจเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน  ดังนี้ 

• กำหนดเป้าหมายและทิศทางการลงทุนระยะยาวเพิ่มความหลากหลายของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน โดย

เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และเร่งการลงทุนในกลุ่มพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่นอกเหนือจาก

พลังงาน เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ดังนี้  

- New growth: เป้าหมายการสร้างกำไรจากธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่นอกเหนือจากพลังงานให้มากกว่า

ร้อยละ 30 ภายในปี 2573 

- Business growth: เป้าหมายของธุรกิจ LNG มีขนาด Portfolio 9 ล้านตันต่อปี ธุรกิจไฟฟ้า 8 กิกะวัตต์ และธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน 12 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 

- Clean growth: เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลุ่ม ปตท. ภายในปี 2573 โดยลดลงร้อยละ 15 เทียบกับ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563  

• กำหนด “แนวทางการดำเนินงาน 3P”  เพื ่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการสำหรับ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้

ดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 

- Pursuit of Lower Emissions การดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด เชื่อมโยงกับเป้าหมาย

องค์กร Clean growth ประกอบด้วยการดำเนินโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การ

ดำเนินโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ การใช้

พลังงานไฮโดรเจน และการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิต 

- Portfolio Transformation การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและการเติบโตในธุรกิจใหม่ที่

นอกเหนือจากพลังงาน เชื่อมโยงกับเป้าหมายสร้างการเติบโตจากธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และเป้าหมายเพิ่มกำลัง

การผลิตพลังงานทดแทน 
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- Partnership with Nature and Society การเพิ่มปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศและกักเก็บก๊าซ

เรือนกระจกด้วยวิธีทางธรรมชาติ ผ่านการปลูกและบำรุงรักษาป่าไม้ รวมถึงพื้นที่สีเขียวต่าง ๆ  ท่ัวประเทศร่วมกับภาครฐั

และชุมชนในพ้ืนท่ี  

• ปรับรูปแบบของเป้าหมาย ปตท. และการถ่ายทอดเป้าหมายไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความชัดเจน ในรูปแบบของ 

PTT Group carbon emission budget เพื ่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทางตรงและทางอ้อมในระยะ 5 ปี 

(2565-2569)  โดยของ ปตท. ไม่เกิน 59.13 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ กลุ่ม ปตท. ไม่เกิน 234.45 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

โดย กลุ่ม ปตท. ได้จัดเตรียมแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2565-2569) วงเงินรวมประมาณ 9.4 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ตามกรอบวิสัยทัศน์ใหม่ และร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประกอบด้วยการลงทุนในพลังงานอนาคต อาทิ พลังงาน

หมุนเวียน ระบบการกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ศึกษาการใช้พลังงานจากไฮโดรเจน และลงทุนนอกธุรกิจพลังงาน อาทิ ธุรกิจ

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต พร้อมต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ปรับธุรกิจน้ำมันให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ที่

เปล่ียนไป ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์  หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการดำเนินการ

จำหน่ายการลงทุนในธุรกิจที่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจถ่านหิน เป็นต้น  

จากการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2564 ปตท. ยังคงเป็นสมาชิกในดัชนี

ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และ

ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 

Investment: THSI) รวมถึงได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งเปน็

ผลจากการได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนความเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาด

ใหญ่ของประเทศไทยที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง กลุ่ม ปตท. ได้

ร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรของกลุ่ม ปตท. และครอบครัวใ ห้มีความปลอดภัย 

ด้วยการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ภารกิจในการสร้างความ

มั่นคงทางพลังงานของประเทศต้องหยุดชะงัก อีกทั้งได้สนับสนุนความช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างเต็มความสามารถและต่อเนื่อง 

ภายใต้ “โครงการลมหายใจเดียวกัน” ของกลุ่ม ปตท. ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไปเพื่อลดอตัรา

การติดเชื้อและรักษาชีวิตของผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการเพิ่มอัตราการ

จ้างงานของกลุ่ม ปตท. ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐ 
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สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2564 ตามทิศทางกลยุทธ์ใน 3 มิติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ

ด้านการกำกับดูแล ดังนี้ 

Environmental: โลกเราต้องรักษ ์

พัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Absolute Greenhouse Gas Emission) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 
และ Scope 2) ของกลุ่ม ปตท. ในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมาย 

30.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (กลุ่ม ปตท.)1  
11.29 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ปตท.) 1  

• การเพิ่มพื้นท่ีป่า ตลอดจนคาร์บอนเครดิตท่ีได้จากการปลูกป่า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ความร่วมมือกับภาครัฐและเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ร่วมจัดทำข้อเสนอในการประชุมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา กาศ
และการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน และเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Carbon Neutral ประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งโดย องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น  

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE)  

• การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจมีโครงการนำร่องที่สำคัญ อาทิ การพัฒนานวัตกรรม
ต้นแบบการทำ Lube Container Upcycling เป็นกรวยจราจร การพัฒนานวัตกรรมเครื่องต้นแบบรับแก้วพลาสติก
คาเฟ่อเมซอน (แก้วแลกยิ้ม) เพื ่อคัดแยกและจัดเก็บแก้วพลาสติกประเภท “ PET” ผลิตเป็นแก้ว Tumbler 
Upcycling เป็นต้น 

• ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่กำจัดโดยวิธีการฝังกลบเท่ากับ 0 เป็นไปตามเป้าหมาย 

Social: สังคมไทยเราต้องอุ้มชู 

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานทีด่ี และคำนงึถึงหลกัสทิธิมนุษยชน  

• อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Accident: LTA) ของพนักงานและผู้รับเหมาเท่ากับ 0 เป็นไปตามเป้าหมาย 

• อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน (Total Recordable Injuries Rate: TRIR) 
ของพนักงานเท่ากับ 0 และของผู้รับเหมาเท่ากับ 0.05 เป็นไปตามเป้าหมาย 

• ข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของ ปตท. เท่ากับ 0 เป็นไปตามเป้าหมาย (Zero Human Rights Incidents)  
 

สร้างคุณค่าร่วมกัน และยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชนและสังคม 

• 2% งบประมาณการดำเนินงานด้านสังคม เทียบจากกำไรจากการดำเนินงาน หรือกำไรสุทธิ เป็นไปตามเป้าหมาย 

• 36% สัดส่วนงบประมาณบริจาคสาธารณะเทียบกับงบประมาณในการดำเนินงานด้านสังคมรวม 

• 25,489 คน ได้รับการจ้างงานจากโครงการ Restart Thailand 

 
1
 ข้อมูลอยู่ระหว่างการสอบทานความถูกต้องโดยหน่วยงานอิสระภายนอก 
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• 25 พื้นท่ีท่ัวประเทศ ได้รับการส่งเสริมและยกระดับการทำเกษตรกรรมจากการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมสร้างรอยย้ิม กลุ่ม 
ปตท.: Smart Farming 

• 255 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการนวัตกรรมสร้าง
รอยย้ิม กลุ่ม ปตท.: Smart Marketing  

• 1,167,613 ไร่ พื้นท่ีป่าและพื้นท่ีสีเขียวท่ีปลูกและดูแลรักษาโดยสถาบันปลูกป่า ปตท. สะสม (ตั้งแต่ ปี 2537-2564)  

• 2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี พื้นท่ีป่าท่ีปลูกและดูแลโดยสถาบันปลูกป่า ปตท. สามารถช่วยกักเก็บก๊าซเรือน

กระจก และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 

Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

• 82% Human Capital Index (HCI) ซึ ่งสูงกว่าเป้าหมายที ่กำหนดไว้ที ่ 78% โดยพิจารณาจากระดับทักษะ
ความสามารถ (Competence) ระดับความผูกพัน (Engagement)  และโอกาสในการหมุนเวียนหน้างานเพื่อสร้างประสบการณ์
สำหรับการเติบโต (Rotation) 

• 80% คะแนนความผูกพันของพนักงานสูงกว่าคู่เทียบ APAC Best Employer in Oil and Gas business ซึ่งอยู่ท่ี 74% 

Governance: ผลการดำเนินงานเราต้องเลิศ 

ปฏิบัติตามหลกัการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม  

• การปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 
และกลุ่ม ปตท. รวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พร้อม
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ให้ทัดเทียมระดับสากล 

• ไม่พบการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

• เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) โดยผลการประเมินอยู่ที่ 94.26 

คะแนน (อยู่ในระดับ A) 

• ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) 

• ผลการประเมินวัฒนธรรมองค์กรของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ
องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) มีระดับคะแนนท่ีสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ท้ังด้านการกำกับดูแลกิจการที่

ดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89 เป็นร้อยละ 96 ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88 เป็นร้อย
ละ 97 และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 97 
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 ภาคผนวก 

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 

ธุรก ิจก ๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจก ๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTTNGD)  

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

ธุรกิจถ่านหิน ประกอบด้วย บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด 

(PTTGM)  

ธุรกิจน้ำมัน คือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน (OR)  

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 

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

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)  

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 

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

ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT DIGITAL) 

ธุรกิจอื ่นๆ ประกอบด้วย บริษัท บิซ ิเนส เซอร์ว ิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ( BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  

และ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) 


