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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่1 สิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 

 บทสรุปผู้บริหาร 

                     ในไตรมาส 1 ปี 2565 (1Q2565) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ าหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 142,701 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 41,430 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.9 

จากไตรมาส 4 ปี 2564 (4Q2564)ที่จ านวน 101,271 ล้านบาท โดยหลักจากผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและการกล่ัน ที่ธุรกิจการกลั่นมีผลการด าเนินงานดีขึน้จากค่าการกลั่นทางบญัชี (Accounting GRM) ที่เพิ่มขึ้นจาก 5.9 

เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2564 เป็น 8.8 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ใน 1Q2565 จากก าไรสต๊อกน ้ามนัทีเ่พิ่มขึน้ และส่วนต่าง

ราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรบัตวัสูงขึน้ ทัง้นีก้  าไรสต๊อกน า้มนัของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึน้ประมาณ 20,000 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัไตรมาส

ก่อนตามราคาน ้ามนัดิบทีป่รบัเพิ่มขึน้ ในขณะทีผ่ลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรบัตวัลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์และ

วตัถุดิบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ทัง้สายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ทีล่ดลง กลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมปรบัตวัดี

ขึน้ โดยหลกัจากราคาขายเฉลีย่และปริมาณขายเฉลีย่ทีเ่พิ่มขึน้ อย่างไรก็ดกีลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐานมีผลการด าเนนิงาน

ลดลงโดยหลกัจากธุรกิจไฟฟ้าทีม่ีตน้ทุนค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรบัตวัสูงขึน้อย่างมาก รวมทัง้ปริมาณขายไฟฟ้าและไอน ้าที่

ปรบัตวัลดลง ก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 1Q2565 มีจ านวน 25,571 ล้านบาท ลดลง 1,973 ล้านบาท หรือร้อยละ 

7.2  จาก 4Q2564 ที่จ านวน 27,544 ล้านบาท เนื่องจากใน 1Q2565 มีผลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์เพิ่มขึ้นมากโดยหลกัจาก

สญัญาประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัและผลิตภณัฑ์ เนือ่งจากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหนา้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ รวมถึงมีค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้

เพิ่มขึน้ แมว้่ารายไดจ้ากการขาย และ EBITDA จะเพิ่มขึน้ นอกจากนีม้ีการรบัรูร้ายการทีไ่ม่ไดเ้กิดขึน้ประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ 

ปตท. ใน 1Q2565 เป็นก าไรจ านวน 929 ลา้นบาท โดยหลกัจากการรบัรูส่้วนลดจากปริมาณที่ผูผ้ลิตส่งไดไ้ม่ถึงปริมาณตามสญัญา 

(Shortfall) ประมาณ 700 ลา้นบาท ของ ปตท. และจากการรบัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน Ichinoseki Solar Power 1 GK 

ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ขณะที ่ใน 4Q2564 มีการรบัรูร้ายการทีไ่ม่ไดเ้กิดขึน้ประจ าสุทธิ

ภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นขาดทนุ จ านวน 6,931 ลา้นบาท โดยหลกัจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย์สทุธิภาษีของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 

7,000 ลา้นบาท และยงัมีรายการอืน่ อาท ิการรบัรูค้่าใชจ้่ายส่งคนืผลประโยชน ์Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมาแก่ภาครฐัสทุธิกบัที่

ไดร้ับส่วนลด Shortfall ของ ปตท. และการรับรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ในอียิปต์ ของ บริษัท พีทีที  

เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER)   

    ใน 1Q2565 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 142,701 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 39,704 ล้านบาท หรือร้อยละ 

38.5 จากไตรมาส 1 ปี 2564 (1Q2564) ที่จ านวน 102,997 ล้านบาท โดยหลกัจากกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตาม

ราคาขายเฉลีย่ และปริมาณขายเฉลีย่ทีเ่พิ่มขึน้ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันเพิ่มขึน้ 

จากธุรกิจการกลั่นทีม่ีผลการด าเนินงานดีขึ้นจาก Accounting GRM ทีเ่พิ่มขึน้จาก 6.9 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ใน 1Q2564 เป็น 

หน่วย : ล้ำนบำท 1Q2564 4Q2564 1Q2565 
% เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
ยอดขำย 477,837 688,837 758,465 58.7% 10.1% 
EBITDA 102,997 101,271 142,701 38.5% 40.9% 
ก ำไรสุทธิ 32,588 27,544 25,571 (21.5%) (7.2%) 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 1.14 0.97 0.89 (21.9%) (8.2%) 
รำคำน ้ำมันดิบดูไบเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐฯต่อบำรเ์รล) 60.0 78.3 95.6 59.3% 22.1% 
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8.8 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ใน 1Q2565 จากก าไรสต๊อกน ้ามนัที่เพิ่มขึน้ ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรบัตวัสูงขึ้น รวมทัง้

ปริมาณขายทีเ่พิ่มขึน้ ทัง้นีก้  าไรสต๊อกน า้มนัของกลุ่มปตท. เพิ่มขึน้ประมาณ 11,000 ลา้นบาทตามราคาน า้มนัดบิทีป่รบัเพิ่มขึน้ในอตัรา

ที่มากกว่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวลดลงจากส่วนต่างราคา

ผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ ทัง้สายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ทีป่รบัตวัลดลง อย่างไรก็ดีกลุ่มธุรกิจใหม่

และโครงสร้างพืน้ฐานมีผลการด าเนนิงานลดลงโดยหลกัจากธุรกิจไฟฟ้าทีต่น้ทุนค่าก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหินปรบัตวัสูงขึน้อย่างมาก 

ส่งผลใหอ้ตัราก าไรจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมลดลง ก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 1Q2565 จ านวน 

25,571 ล้านบาท ลดลง 7,017 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5 จาก 1Q2564 ที่ 32,588 ล้านบาท เนือ่งจาก มีขาดทุนตราสารอนพุนัธ์

เพิ่มขึน้มากตามกล่าวขา้งตน้ และภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ แมว้่าจะมี EBITDA ทีเ่พิ่มขึน้ และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็

ตามมีการรบัรูร้ายการทีไ่ม่ไดเ้กิดขึน้ประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นก าไรลดลง โดยใน 1Q2565 มีการรบัรูร้ายการทีไ่ม่ได้

เกิดขึน้ประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นก าไรจ านวน 929 ลา้นบาทตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ขณะทีใ่น 1Q2564 มีการรบัรูร้ายการ

ทีไ่ม่ไดเ้กิดขึน้ประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นก าไรจ านวน 4,874 ลา้นบาท โดยหลกัจากการรบัรูก้ าไรจากการซือ้ธุรกิจใน

ราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ลา้นบาทสุทธิกบัการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์บางส่วนใน

โครงการส ารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิลประมาณ 2,900 ลา้นบาท ของ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

(PTTEP)  

                            สถานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,315,950 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

237,931 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่มีสินทรัพย์รวมจ านวน 3,078,019 ล้านบาท สาเหตุหลกัจาก

สินคา้คงเหลือ และลูกหนีก้ารคา้ทีเ่พิ่มขึน้ตามปัจจยัดา้นราคาและปริมาณของผลิตภณัฑ์ทีเ่พิ่มขึน้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

และเงินลงทุนระยะสัน้เพิ่มขึ้นโดยหลักจากเงินกูย้ืมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่หนีส้ินรวมมีจ านวน 1,815,259 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 210,180  

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.1 โดยหลกัจากเงนิกูย้ืมระยะยาวและการออกหุน้กูใ้นระหว่างงวด รวมทัง้หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ และเจา้หนี ้

การคา้ทีเ่พิ่มขึน้จากปริมาณซือ้และราคาทีเ่พิ่มขึน้ นอกจากนีส่้วนของผูถ้ือหุน้มีจ านวน 1,500,691 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27,751 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 1.9 โดยหลกัจากก าไรสทุธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2565 
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ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2565  

เศรษฐกิจโลกใน 1Q2565 ฟ้ืนตัวต่อเนื่องจาก 4Q2564 จากมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดยรวม 

ที่ผ่อนคลายแม้จ านวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มสูงขึน้ โดยหลายประเทศใช้นโยบายอยู่ร่วมกับ  COVID-19  

หลังความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง ท่ามกลางความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน เป็นวงกว้างและวัคซีนเข็มกระตุ้นที่เพิ่มขึน้

ต่อเนื่อง ในขณะที่การด าเนินมาตรการควบคุมการระบาดภายใตน้โยบายการจัดการ COVID-19 เป็นศูนยใ์นประเทศจีนที่เขม้งวด 

มากขึน้ หลังพบยอดผูต้ิดเชือ้รายใหม่เพิ่มสูงสุดในรอบ 2 ปีในเดือนมีนาคม 2565 ประกอบกับสงครามระหว่างประเทศรสัเซียและ

ประเทศยูเครนที่เริ่มตน้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มความกดดันปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตและการชะงักงันของ  

ห่วงโซ่อปุทานโลก รวมถึงกดดนัราคาสินคา้โภคภณัฑใ์หป้รบัสงูขึน้ โดยเฉพาะราคาพลงังาน ส่งผลใหปั้ญหาเงินเฟ้ือที่อยู่ในระดบัสงูอยู่

แลว้เรง่ตวัขึน้ต่อเนื่องในหลายประเทศ โดยธนาคารกลางหลายแห่งกลบัมาใชน้โยบายการเงินท่ีเขม้งวดขึน้ รวมถึงธนาคารกลางสหรฐัฯ  

(the Federal Reserves: the Fed) ในการประชมุเดือนมีนาคม 2565 ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 0.00-0.25 สู่ระดบัรอ้ยละ 

0.25-0.50 ทัง้นี ้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนเมษายน 2565 ปรบัลดประมาณการ

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลงสู่ระดับรอ้ยละ 3.6 จากที่ประมาณการไวเ้ดิม ณ เดือนมกราคม 2565 ที่ระดับ 

รอ้ยละ 4.4 

ตามรายงานของส านักที่ปรึกษา IHS Markit (IHS) ณ เดือนเมษายน 2565 ความตอ้งการใชน้ า้มันของโลกใน 1Q2565 

เฉล่ียอยู่ที่ 98.1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั (MMBD) ลดลงเมื่อเทียบกับ 4Q2564 ที่ 100.2 MMBD แต่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ 1Q2564 ที่ 93.5 

MMBD ผลจากราคาน า้มนัดิบและผลิตภณัฑท์ี่อยู่ในระดบัสงู ดว้ยความกงัวลในสถานการณร์ะหว่างประเทศรสัเซียและประเทศยเูครน 

และผลจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศจีน  

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/บำรเ์รล 1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ราคาน า้มนัดบิดไูบเฉลี่ย 60.0 78.3 95.6 59.3% 22.1% 

Gasoline Crack Spread 7.1 15.4 17.8 >100% 15.6% 

Diesel Crack Spread 4.7 11.4 19.6 >100% 71.9% 

FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (3.4) (6.9) (8.3) <(100%) (20.3%) 

GRM-Singapore Crack 1.8 6.1 8.0 >100% 31.1% 

รำคำน ้ำมันดิบดูไบใน 1Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ 95.6 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ปรบัเพิ่มขึน้จาก 4Q2564 ที่ระดบั 78.3 เหรียญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และจาก 1Q2564 ที่ระดบั 60.0 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากความกงัวลมาตรการคว ่าบาตรประเทศรสัเซียอาจ

ส่งผลใหอุ้ปทานของน า้มันดิบลดลงไดสู้งสุดถึง 3 MMBD และกลุ่ม OPEC+ คงมติใหป้รบัเพิ่มก าลังการผลิต 0.4 MMBD ในแต่ละ

เดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการทดแทนก าลงัการผลิตที่ลดลงของประเทศรสัเซีย อีกทัง้อปุทานน า้มนัดิบจากอิหรา่นยงัไม่ปรบัเพิ่มดว้ยความ

ล่าชา้ของการเจรจาขอ้ตกลงยตุิโครงการนิวเคลียร ์อย่างไรก็ตามเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 สมาชิกของ International Energy Agency 

(IEA) มีมติที่จะปล่อยน า้มันดิบจากคลังส ารองเชิงยุทธศาสตรข์องประเทศสมาชิก รอบที่ 1 รวม 60 MMBD ในเดือนเมษายน - 

พฤษภาคม 2565 เพื่อชดเชยการหายไปของอปุทาน 
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รำคำน ้ำมันส ำเร็จรูปตลำดจรสิงคโปร ์ 

• ส่วนต่างราคาระหว่างน ้ำมันเบนซินและน ้ำมันดิบดูไบ (Gasoline Crack Spread) ใน 1Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ 17.8 

เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิ่มขึน้จาก 4Q2564 ที่ระดบั 15.4 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และจาก 1Q2564 ที่ระดบั 7.1 

เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลโดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากความตอ้งการใชท้ี่อยู่ในระดบัสงูจากการผ่อนคลายมาตรการ 

Lockdown และผลจากอุปทานที่ปรบัลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงกลั่นซึ่งส่งผลใหป้ริมาณส ารองน า้มนัเบนซิน

ลดต ่าลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศจีนและราคาน า้มนัเบนซนิที่

ปรบัเพิ่มขึน้สงูในปัจจุบนั ส่งผลใหค้วามตอ้งการการบริโภค/การใชน้ า้มนัเบนซินอาจลดลง ซึ่งเป็นแรงกดดนัส่วนต่าง

ราคา 

• ส่วนต่างราคาระหว่างน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันดิบดูไบ (Diesel Crack Spread) ใน 1Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ 19.6 เหรียญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิ่มขึน้จาก 4Q2564 ที่ระดบั 11.4 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และจาก 1Q2564 ที่ระดบั 4.7 เหรียญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล โดยมีปัจจยัหลกัจากความกงัวลต่อสถานการณค์วามตงึเครียดระหว่างประเทศรสัเซียและประเทศ

ยูเครนซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่ออุปทานน า้มนัดีเซลในภูมิภาคยุโรปส่งผลใหอ้ปุทานตึงตวั นอกจากนีย้งัมีปัจจยัสนบัสนนุ

จากอุปทานที่ปรบัลดลงจากโรงกลั่นเขา้สู่ช่วงการหยุดซ่อมบ ารุง ส่งผลใหป้ริมาณส ารองน า้มันดีเซลอยู่ในระดับต ่า  

อย่างไรก็ตามราคาน า้มนัดีเซลที่อยู่ในระดบัสงู ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อที่ปรบัสงูขึน้จะเป็นตวักดดนัความตอ้งการใช้

น า้มนัดีเซลโดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมและเป็นแรงกดดนัส่วนต่างราคา 

• ส่วนต่างราคาระหว่างน ้ำมันเตำซัลเฟอร์สูงและน ้ำมันดิบดูไบ (High-Sulfur Fuel Oil 3.5% Crack Spread) ใน 

1Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ -8.3 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ลดลงจาก 4Q2564 ที่ระดบั -6.9 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล และ

จาก 1Q2564 ที่ระดบั -3.4 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล โดยมีปัจจยักดดนัจากความตอ้งการใชท้ี่ปรบัลดลงจากการผ่าน

ช่วงฤดูรอ้นของภูมิภาคตะวนัออกกลาง และเอเชียใต ้อุปทานที่ปรบัสงูขึน้โดยเฉพาะอุปทานจากประเทศรสัเซีย  และ

ราคาน า้มนัดิบท่ีอยู่ในระดบัสงูในระยะนี ้ 

ค่ำกำรกลั่นของโรงกลั่นประเภท Cracking อา้งอิงที่สิงคโปรใ์น 1Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ 8.0 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเพิ่มขึน้

จาก 4Q2564 ที่ระดับ 6.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบารเ์รล และจาก 1Q2564 ที่ระดับ 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบารเ์รล จากอุปสงคข์อง

ผลิตภัณฑท์ี่อยู่ในระดับสูงหลังการผ่อนคลายนโยบาย Lockdown โดยเฉพาะอย่างยิ่งน า้มันเบนซิน และน า้มันดีเซล ดา้นอุปทาน 

ความกงัวลสถานการณค์วามตงึเครียดระหว่างประเทศรสัเซียและประเทศยเูครนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่ออปุทานของผลิตภณัฑห์ากมี

การเขา้แทรกแซง อีกทั้งการเขา้สู่ช่วงซ่อมบ ารุงของโรงกลั่นหลายแห่งในระยะนีส่้งผลใหเ้กิดภาวะอุปทานตึงตวั อย่างไรก็ตามราคา

น า้มนัดิบท่ีอยู่ในระดบัสงูจะเป็นตวักดดนัค่าการกลั่นโดยเฉล่ีย 
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หน่วย : เหรียญสหรฐัฯ/ตนั 1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพ่ิม(ลด) 

YoY QoQ 
HDPE: CFR SEA 1,145 1,252 1,330 16.2% 6.2% 
PP: CFR SEA - Film 1,365 1,335 1,387 1.6% 3.9% 
BZ: FOB Korea 753 945 1,073 42.5% 13.5% 

BZ: -Naphtha 196 200 196 - (2.0%) 
PX: CFR Taiwan  766 893 1,087 41.9% 21.7% 

PX-Naphtha 209 148 210 0.5% 41.9% 
Naphtha (MOPJ) 557 745 877 57.5% 17.7% 

 

ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทัง้สายโอเลฟินสแ์ละอะโรเมติกส ์ใน 1Q2565 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จาก 4Q2564 โดยมีปัจจยัจากราคา

น า้มนัดิบและแนฟทาที่ปรบัตวัสงูขึน้ โดยการเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ของตน้ทนุการผลิตท าใหผู้ผ้ลิตหลายแห่งจ าเป็นตอ้งลดอตัราการผลิต

ลงเนื่องจากผลก าไรท่ีต ่า ในขณะท่ีราคาผลิตภณัฑป์ลายทางที่สงูกดดนัความตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภค 

• กลุ่มผลิตภัณฑโ์อเลฟินส:์ ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสงู (High density polyethylene: HDPE) และโพลีโพร

ไพลีน (Polypropylene: PP) ปรบัตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั 4Q2564 ตามราคาน า้มนัดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึน้ ประกอบ

กับอุปทานลดลงบางส่วนจากการลดก าลงัการผลิตและการปิดซ่อมบ ารุงก่อนก าหนดเนื่องจากก าไรที่ต  ่า อย่างไรก็

ตามความตอ้งการซือ้ที่ลดลงโดยเฉพาะในจีนและอาเซียนในช่วงเทศกาลตรุษจีน การบังคับใชม้าตรการควบคุม

มลพิษของรฐับาลจีนในช่วงกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว และการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นปัจจยัที่

กดดนัราคาตลาด 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์: ราคาเบนซีน (Benzene: BZ) ปรับเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ 4Q2564 แต่ตน้ทุนราคา

น า้มันดิบและแนฟทาที่ปรับสูงขึน้มากกว่าราคา BZ ส่งผลใหส่้วนต่างระหว่างราคา BZ กับ แนฟทาปรบัตัวลดลง 

เนื่องจากความตอ้งการซือ้จากผูผ้ลิตสไตรีนโมโนเมอร ์(Styrene monomer: SM) ที่ลดลง ท่ามกลางตน้ทนุการผลิตที่

สงูขึน้อย่างมาก ระดบัสินคา้คงคลงัในจีนอยู่ในระดบัสงู ประกอบกบั Arbitrage จากเอเชียไปสหรฐัฯ ยงัคงปิด ส าหรบั

ราคา PX และส่วนต่างระหว่างราคา PX กับ แนฟทาฟ้ืนตัวดีขึน้จากระดับที่ต  ่าใน 4Q2564 จากราคาน า้มันดิบ

และแนฟทาที่เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ และมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการผลิตที่ลดลงจากการลดก าลังการผลิต

หลายแห่งในเอเชียเนื่องจากผลก าไรท่ีต ่า และความตอ้งการใชแ้นฟทาเพื่อใชเ้ป็นส่วนผสมในน า้มนัส าเรจ็รูปเบนซินที่

ราคาดีขึน้ท าใหผู้ผ้ลิตลดการผลิต PX ลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินคา้คงคลงัของ PX ในจีนที่สงู ความตอ้งการซือ้ที่

ลดลงของตลาดปลายน า้ทัง้กรดเทเรฟทาลิกบริสทุธ์ิ (purified terephthalic acid: PTA) และเสน้ใย Polyester ในจีน

ที่ชะลอตวัเป็นปัจจยักดดนัการเพิ่มขึน้ของราคา 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แลว้ ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสายโอเลฟินส์ และอะโรเมติกสป์รบัตวัเพิ่มขึน้ ตามราคา

น า้มนัดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึน้อย่างมาก ท่ามกลางความกังวลของตลาดต่อสถานการณส์งครามระหว่างประเทศรสัเซียและประเทศ

ยูเครนที่รุนแรงขึน้ และการใชม้าตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อประเทศรสัเซีย ประกอบกับความตอ้งการซือ้ที่ทยอยฟ้ืนตวั
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ตามเศรษฐกิจโลกและความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนทั่วโลก ส่งผลใหม้าตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศ

ผ่อนคลายกว่าปีที่ผ่านมา  

เศรษฐกิจไทยใน 1Q2565 ฟ้ืนตัวต่อเนื่องจาก 4Q2564 โดยการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องตามการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรบัตัวเพิ่มขึน้จากมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่อน

คลาย ท่ามกลางตวัเลขผูต้ิดเชือ้รายใหม่ที่เพิ่มขึน้ แต่ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจยงัอยู่ในวงจ ากัด การท่องเที่ยวปรบัตวัดีขึน้

ตามนโยบายเปิดประเทศที่การกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนเข้าไทยแบบ Test & GO ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 หลังระงับการ

ลงทะเบียนชั่วคราวตัง้แต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐยังเป็นปัจจัย

สนับสนุนเศรษฐกิจต่อไป แมเ้ม็ดเงินจะทยอยปรบัลดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของสงครามระหว่างประเทศรสัเซียและประเทศ

ยูเครนที่ประทุขึน้ตัง้แต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ท าใหร้าคาพลงังาน และเงินเฟ้อดา้นอุปทานเร่งตวั ซึ่งส่งผลใหก้ าลงัซือ้ของภาค

ครวัเรือนและอัตราก าไรของภาคธุรกิจลดลง ทั้งนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2565 ปรบัลดประมาณการแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 เป็นขยายตวัรอ้ยละ 3.2 จากที่เดิมประมาณการ ณ เดือนธันวาคม 2564 ที่ขยายตวัรอ้ยละ 3.4  
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เหตุการณ์ส าคัญไตรมาส 1 ปี 2565 ถึงปัจจุบัน  

สรุปเหตกุารณท์ี่ส  าคญั (non-recurring items) ไตรมาส 1 ปี 2565 ถึงปัจจบุนัมีรายละเอยีดดงันี ้

มกรำคม 2565 • PTT: 1 ม.ค. เพื่อช่วยเหลือดา้นราคาพลังงานใหแ้ก่ประชาชน ปตท. ขยายระยะเวลาในการตรงึราคา
ขายปลีก NGV ตัง้แต่ 1 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2565 ส าหรบักลุ่มรถแท็กซี่ในเขต กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ 
13.62 บาท/กก. และราคาขายปลีก NGV ของรถยนตท์ั่วไปอยู่ที่ 15.59 บาท/กก. รวมถึงขยายระยะเวลา
การช่วยเหลือส่วนลดค่าซือ้ก๊าซหุงตม้แก่ผูม้ีรายไดน้อ้ยที่เป็นรา้นคา้ หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตร
สวสัดิการแห่งรฐั จ านวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565  

• PTT & GPSC: 11 ม.ค. คณะกรรมการบริษัท อรุณ พลสั จ ากัด (ARUN PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ ปตท. 
ถือหุน้ทัง้หมด ไดอ้นุมตัิการจดัตัง้บริษัทร่วมทุนกับ GPSC ในนามบริษัท นูออโว พลสั จ ากัด (NUOVO 
PLUS) ดว้ยทุนจดทะเบียน 4,200 ลา้นบาท และมีทุนช าระเริ่มแรก 1,050 ลา้นบาท ซึ่ง Arun Plus และ 
GPSC ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 และ 49 ตามล าดบั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความเป็นไปไดแ้ละ
สนบัสนนุการลงทนุในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ (Battery Value Chain) รองรบัอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า
ตามนโยบายขับเคล่ือนอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงาน
หมุนเวียน และการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ต่อมา เมื่อวันที่ 28 ก.พ คณะกรรมการบริษัท NUOVO 
PLUS ไดม้ีมติอนมุตัิการซือ้ทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแบตเตอรี่จากบรษิทัในกลุ่ม ปตท. ภายในวงเงนิ
รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,900 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทรพัยสิ์นดงัต่อไปนี ้ 
1. ทรพัยสิ์น ค่าใชจ้่าย สัญญา และขอ้ตกลงต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน

ก าลงัการผลิตเริ่มตน้ 30 MWh ต่อปี ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จ.ระยอง จาก GPSC  
2. หุน้สามญัรอ้ยละ 100 ในบริษัท GPSC-SG Holding Company ประเทศสิงคโปร ์ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย

ของ GPSC ซึ่งถือหุ้นรอ้ยละ 11.1 ในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่ก าลงัการผลิต 1 GWh ต่อปี รวมถึง
สญัญาและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จาก GPSC 

3. งานพัฒนาภายใต้โครงการ VISESS ของ ปตท.  และ บริษัท อัลฟ่า คอม จ ากัด (Alpha Com) 
(บรษิัทย่อย ท่ี ปตท. ถือหุน้ทัง้หมด)  

กุมภำพนัธ ์2565 • PTT: 3 ก.พ. บริษัท ARUN PLUS ไดจ้ดัตัง้บรษิัท ฮอริษอน พลสั จ ากัด (Horizon Plus) แลว้เสร็จ ตาม
มติคณะกรรมการบริษัท ARUN PLUS ที่ไดอ้นุมัติใหม้ีการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนกับบริษัท ล่ียี่ อินเตอร์
เนชั่นแนล อินเวสเมนท ์จ ากัด (Lin Yin) (บริษัทย่อยที่บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดสัทรี จ ากัด (Foxconn) 
ถือหุน้ทัง้หมด) เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ทัง้นี ้Horizon Plus มีทนุจดทะเบียนไม่เกิน 
3,220 ล้านบาท โดย Arun Plus และ Lin Yin ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 60 และ 40 ตามล าดับ ทั้งนี ้ 
Horizon Plus คาดว่าสามารถเริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 

• GPSC: 7 ก.พ. GPSC ไดม้ีการลงนามในสญัญาขายหุน้ทั้งหมดจ านวนรอ้ยละ 100 ในบริษัท อิจิโนเซกิ
โซล่า พาวเวอร์1 จีเค (Ichinoseki Solar Power 1 GK หรือ ISP1) ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko 
Hatsudensho GK คิดเป็นมลูค่าประมาณ 3,860 ลา้นเยน (เทียบเท่าประมาณ 1,119 ลา้นบาท) ทั้งนี ้
การด าเนินการดงักล่าวเป็นการบรหิารการลงทนุใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธข์อง GPSC เพื่อที่จะมุ่งขยาย
สดัส่วนก าลงัการผลิตของพลงังานสะอาดในประเทศเป้าหมาย 
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• PTT & TOP: 17 ก.พ. คณะกรรมการบริษัทของ ปตท. และ ของ TOP มีมติอนุมัติการปรบัโครงสรา้ง
การถือหุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. โดยให ้TOP จ าหน่ายหุน้สามญั ของ GPSC ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ ปตท. และ/หรือ บริษัท สยาม แมนเนจเมน้ทโ์ฮลดิง้ จ ากัด (SMH)(บริษัทที่ ปตท. 
ถือหุ้นทั้งหมด) เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 304,098,630 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 10.78 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ GPSC เป็นราคารวมทัง้สิน้ประมาณ 22,351 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นราคาก่อนหกัเงินปันผลของ GPSC หลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก่อนวนัโอนหุน้ (หากมี) โดย 
TOP จะน าเงินที่ได้รับไปช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ ปตท. และธนาคารพาณิชย์ ส าหรับการรับความ
ช่วยเหลือดา้นการเงินเพื่อเงินกูย้ืมระยะสัน้ (Bridging Loan) เพื่อรองรบัการเขา้ลงทุน ใน PT Chandra 
Asri Petrochemical Tbk ทัง้นีภ้ายหลงัธุรกรรมการปรบัโครงสรา้งฯ ดงักล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุน้ 
GPSC ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.23 และ TOP จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• TOP: 17 ก.พ. คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 2,751,200,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 23,151,478,730 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน ไม่เกิน 275,120,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ10 บาท ซึ่ง
มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อระดมทนุส าหรบัการด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งทางการเงินระยะยาว
ของ TOP โดยก าหนดโครงสรา้งการระดมทนุดว้ยวิธีการดงันี ้ 
(1) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 239,235,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ10 
บาท ใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่ว ไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  
(2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) โดยผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพยข์อง  TOP อาจพิจารณา
จัดสรรหุน้ ของ TOP จ านวนไม่เกิน 35,885,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ10 บาท ในกรณีที่มีผูจ้องซือ้
หุน้สามัญเพิ่มทุนของ TOP เกินกว่าจ านวนที่เสนอขายตาม (1) ขา้งตน้ โดย ปตท. จะเป็น ผูใ้หย้ืมหุน้
สามญัเพื่อส่งมอบใหผู้จ้องซือ้  

มีนำคม 2565 • PTTEP: 1 มี.ค. 2565 บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ไดด้  าเนินการตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาซือ้ขายสิทธิ (Farm In/Farm Out Agreement) เพื่อเข้าซือ้สัดส่วนการ
ลงทุนรอ้ยละ 25 ในแปลงสมัปทาน Area C จากบริษัท Eni Sharjah B.V. แลว้เสร็จ ซึ่งแปลง สมัปทาน 
Area C เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทบนบกตัง้อยู่ในตอนกลางของรฐัชารจ์าห ์ประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

• PTTEP: 14 มี.ค. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (PTTEPI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP 
และเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมา  จะเป็นผู้ด  าเนินการในโครงการยาดานา 
ภายหลังจากที่ บริษัท TotalEnergies EP Myanmar (TotalEnergies) ไดแ้จ้งขอยุติการเป็นผู้ร่วมทุน
และผูด้  าเนินการในโครงการดงักล่าว เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2565 โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูร้ว่มทนุ
ของโครงการแลว้ และจะมีผลในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี ้หลังจาก TotalEnergies ยุติการเป็นผู้
ร่วมทุนและเป็นผู้ด  าเนินการแลว้ สัดส่วนการลงทุนในโครงการยาดานาจะเป็นดังนี ้บริษัท Unocal 
Myanmar Offshore Company Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Chevron) ร ้อยละ 41.1016 บริษัท 
PTTEPI รอ้ยละ 37.0842 และเป็นผูด้  าเนินการ และ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) รอ้ย
ละ 21.8142 อย่างไรก็ดี โครงการยาดานา เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความส าคญั โดยมีปริมาณขาย
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เฉล่ียที่ 770 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวัน และส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นรอ้ยละ 11 
ของ ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในประเทศไทย และรอ้ยละ 50 ของความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ
ของ ประชาชนเมียนมา การตัดสินใจเข้าเป็นผู้ด  าเนินการในโครงการนี ้จะสามารถช่วยรกัษาความ
ต่อเนื่องในการจดัหาก๊าซธรรมชาติใหก้ับทัง้สองประเทศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังาน และ
สรา้งความมั่นคงทางพลงังานในระยะยาว  

• PTTEP: 23 มี.ค. บรษิัท PTTEP HK Offshore Limited หรือ PTTEP HKO ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ PTTEP 
ร่วมกับ บริษัท SapuraOMV Upstream (Sarawak)  Inc.  ชนะการประมูลและได้รับสิทธิในการ
ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ SB412 ซึ่งตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลของรฐัซาบาห ์
ประ เทศมาเลเซีย  โดยได้ลงนามในสัญญาแบ่ ง ปันผลผลิตกับ Petroliam Nasional Berhad 
(PETRONAS) ตามสดัส่วนการลงทนุส าหรบับรษิัท PTTEP HKO ที่รอ้ยละ 60 (ผูด้  าเนินการ) และบรษิัท 
SapuraOMV ที่รอ้ยละ 40  

• PTTEP: 31 มี.ค. PTTEP ไดปิ้ดบรษิัทย่อยที่ไม่ไดด้  าเนินการแลว้ ไดแ้ก่ บรษิัท PTTEP Sadang Limited 
โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการ โดยมิไดส่้งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของ PTTEP แต่อย่างใด 

เมษำยน 2565 • PTTEP: 1 เม.ย. PTTEP ได้ปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ด  าเนินการแล้ว ได้แก่ บริษัท Partex Services 
Portugal – Serviços para a Indústria Petrolífera, S.A. (PSP) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2565
เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ โดยมิไดส่้งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ PTTEP แต่อย่างใด  

• PTT: 7 เม.ย. 2565 บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จ ากัด (อินโนบิก) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุน้ทัง้หมด)  ซึ่ง
เขา้ร่วมลงทุนกับ Aztiq HK Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Aztiq Investment Group ไดเ้ขา้ซือ้หุน้
ทั้ ง หมดขอ ง  Alvogen Emerging Markets Holdings Limited ซึ่ ง เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ น หลั ก ใ น  Lotus 
Pharmaceutical Company Limited (Lotus)  รวมถึ ง ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Alvogen Malta (Out-
Licensing) Holding Limited ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดของ บริษัท Adalvo Limited (Adalvo) ที่ประกอบ
ธุรกิจดา้นสิทธิในการวางตลาดยา ผ่านเครือข่ายทั่วโลกแลว้เสรจ็ ส่งผลใหอ้ินโนบิกจะถือหุน้ทางออ้มใน
บริษัท Lotus ที่สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 37 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ และถือหุน้ประมาณรอ้ย
ละ 60 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ในบริษัท Adalvo โดยการลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามกลยุทธใ์น
ธุรกิจ New S-curve ของ ปตท.ที่ตอ้งการขยายไปในธุรกิจใหม่ ดา้น Life Science ทั้งนี ้Lotus ด าเนิน
ธุรกิจหลักในการคิดคน้พัฒนา (R&D) ผลิตและจ าหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs)  
ที่ครอบคลมุหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเรง็ และโรคระบบประสาท  

• PTT: 8 เม.ย. ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 หุน้ละ 
2.00 บาท จ านวน 28,562,996,250 หุ้น รวมเป็นประมาณ 28,563 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่ง ปตท.ไดด้  าเนินการจ่ายให้ผู้ถือหุน้
เรียบรอ้ยแล้ว หุ้นละ 1.20 บาท เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2564 และเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ  
6 เดือนหลงัของปี 2564 อีกหุน้ละ 0.80 บาท โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 29 เม.ย. 2565 

• PTT & PTTEP: 20 เม.ย. ปตท. ในฐานะผูซ้ือ้ และ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
(ปตท.สผ. อีดี) (บริษัท ย่อยของ PTTEP) ซึ่งเป็นผูด้  าเนินการของโครงการ จี1/61 และ จี 2/61 ร่วมกับ 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ ในฐานะผู้ขาย ไดร้่วมลงนามในสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติคอนเดนเสท 
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และน า้มนัดิบ เสรจ็สิน้แลว้ โดย ปตท.สผ. อีดี จะเริ่มเป็นผูด้  าเนินการภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิตของ 
ทัง้สองโครงการตัง้แต่วนัที่ 24 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป ปตท.สผ. อีดี ไดล้งนามในขอ้ตกลงกับ บริษัท 
เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ บริษัท Mubadala Petroleum (Thailand) 
Holdings Limited ส่งผลใหบ้รษิัทเป็นผูล้งทนุ เพียงผูเ้ดียวในโครงการ จี1/61 และเป็นผูร้บัรายไดร้วมถึง
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการ โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
เพื่อใหโ้ครงการ จี1/61 สามารถผลิตปิโตรเลียมไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่วางไว ้และช่วยสรา้ง
ความมั่นคงทางพลงังานใหก้บัประเทศ 
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ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของปตท.และบริษัทย่อยตามกลุ่มธุรกิจ 

ขอ้มลูผลการด าเนินงานส าหรบังวด 1Q2565 เปรียบเทียบกบั 1Q2564 และ 4Q2564 สรุปไดด้งันี ้ 

YoY QoQ

ยอดขาย 477,837 688,837 758,465 58.7% 10.1%

: ส ำรวจและผลิตฯ 42,754 63,189 68,149 59.4% 7.8%

: ก๊ำซ 102,714 132,464 169,216 64.7% 27.7%

: ถ่ำนหิน 3,125 5,774 4,651 48.8% (19.4%)

: น ำ้มนั 118,890 158,265 177,909 49.6% 12.4%

: กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 226,098 378,076 482,985 >100.0% 27.7%

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 224,429 310,044 361,248 61.0% 16.5%

: ธรุกิจใหม่และโครงสรำ้งพืน้ฐำน 18,078 24,263 28,954 60.2% 19.3%

: อ่ืนๆ 869 889 975 12.2% 9.7%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
102,997 101,271 142,701 38.5% 40.9%

: ส ำรวจและผลิตฯ 31,824 47,419 53,465 68.0% 12.8%

: ก๊ำซ 21,775 19,200 19,520 (10.4%) 1.7%

: ถ่ำนหิน 1,230 2,943 1,836 49.3% (37.6%)

: น ำ้มนั 6,531 4,513 6,686 2.4% 48.1%

: กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ
- ไม่รวมกำรปรบัปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง
3,975 (54) 15,625 >100.0% >100.0%

- รวมกำรปรบัปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง
1,138 1,449 1,219 7.1% (15.9%)

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 33,492 23,573 45,162 34.8% 91.6%

: ธรุกิจใหม่และโครงสรำ้งพืน้ฐำน 5,436 4,423 2,927 (46.2%) (33.8%)

: อ่ืนๆ (650) (1,125) (471) 27.5% 58.1%
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 35,036 33,851 37,145 6.0% 9.7%
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 67,961 67,420 105,556 55.3% 56.6%

: ส ำรวจและผลิตฯ 15,327 33,439 36,431 >100.0% 8.9%

: ก๊ำซ 17,178 14,411 15,089 (12.2%) 4.7%

: ถ่ำนหิน 897 2,257 1,390 55.0% (38.4%)

: น ำ้มนั 5,127 2,939 5,177 1.0% 76.1%

: กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ
- ไม่รวมกำรปรบัปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง
3,926 (108) 15,502 >100.0% >100.0%

- รวมกำรปรบัปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง
1,089 1,395 1,096 0.6% (21.4%)

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 23,984 13,662 34,457 43.7% >100.0%

: ธรุกิจใหม่และโครงสรำ้งพืน้ฐำน 2,897 1,682 143 (95.1%) (91.5%)

: อ่ืนๆ (759) (1,241) (584) 23.1% 52.9%

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1,947 1,937 1,949 0.1% 0.6%

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย(์กลับรายการ) (5) 9,250 (5)               - <(100.0)%

ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ (7,398) (172) (48,979) <(100.0)% <(100.0)%

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน (4,330) 5,139 5,712 >100.0% 11.2%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)       65,327        65,019 66,023 1.1% 1.5%

ต้นทุนทางการเงิน 6,438 7,153 7,445 15.6% 4.1%

ภาษีเงินได้ 11,683 19,648 21,874 87.2% 11.3%

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 32,588 27,544 25,571 (21.5%) (7.2%)

ก าไรสุทธิต่อหุน้(บาท/หุน้) 1.14 0.97 0.89 (21.9%) (8.2%)

 1Q2564  4Q2564
%เพิ่ม (ลด)

 1Q2565หน่วย : ล้านบาท
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758,465 

ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) ส าหรบัผลการด าเนินงาน 

ปี 2565 สรุปไดด้งันี ้   
5 

 

   

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำต ิ
 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 

ราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉลี่ย (เหรียญสหรฐัฯ/BOE) 40.4 46.9 51.4 27.2% 9.6% 

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED) 382,877 420,965 427,368 11.6% 1.5% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564  

ใน 1Q2565 PTTEP มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 68,149 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4,960 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.8 จาก 4Q2564 

เนื่องจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.6 จาก 46.9 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ BOE ใน 4Q2564 เป็น 51.4 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ BOE 

ใน 1Q2565 ประกอบกบัปรมิาณการขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.5 จาก 420,965 BOED ใน 4Q2564 เป็น 427,368 BOED ใน 

1Q2565  โดยหลกัจากโครงการอาทิตยท์ี่ผูซ้ือ้รบัก๊าซธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ และโครงการซอติกา้ที่ปิดซ่อมบ ารุงในไตรมาสก่อน 

สทุธิกบัโครงการมาเลเซียมีการขายน า้มนัดิบลดลง 

EBITDA ใน 1Q2565 มีจ านวน 53,465 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6,046 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.8 จาก 4Q2564 โดยหลักจาก

รายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกับค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานลดลง โดยหลกัจากโครงการบงกชมีกิจกรรมซ่อม

บ ารุงลดลง และโครงการมาเลเซียตามปริมาณการขายที่ลดลง อย่างไรก็ตามค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ โดย

หลกัจากโครงการบงกช และรายไดอ้ื่น ๆ ลดลง ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาสก่อนมีการรบัรูร้ายไดจ้ากการปรบัเพิ่มสดัส่วนลงทุนใน

โครงการมาเลเซีย แปลงเค ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2565 มีจ านวน 36,431 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,992  

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.9 จาก 4Q2564 

13%

11%

5%

37%

31%

2%
1% 14%

14%

5%

34%

32%

1%
13%

37%

14%

5%

28%

2%
1%

ก๊าซฯ* น า้มนั* PTTEP ปิโตรเคมีและการกลั่น อื่นๆ** 

หน่วย : ลา้นบาท 
 ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

ตำมสว่นงำน 

 
EBITDA   

 

 
รำยได ้

ธุรกิจใหมแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐาน การคา้ระหว่างประเทศ* 
*รวมส่วนท่ีปตท.ด าเนินการเองและบริษัทในกลุ่มปตท.  **ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

 

142,701 105,556 
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ผลการด าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมลดลง แมว้่า EBITDA เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการรบัรูข้าดทนุจาก

เครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึน้ 7,864 ลา้นบาท โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนั เนื่องจากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหนา้

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ สทุธิกบัไตรมาสก่อนมีขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 6,142 ลา้นบาท ของโครงการโมซมับิก แอเรีย 1 และ

โครงการเยตากนุ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564 

ใน 1Q2565 PTTEP มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 68,149 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 25,395 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 59.4 จาก 1Q2564 

เนื่องจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.2 จาก 40.4 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ BOE ใน 1Q2564 เป็น 51.4 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ 

BOE ใน 1Q2565 ประกอบกับปริมาณการขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.6 จาก 382,877 BOED ใน 1Q2564 เป็น 427,368 

BOED ใน 1Q2565 โดยหลักจากการเขา้ซือ้โครงการโอมาน แปลง 61 ในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงโครงการมาเลเซีย แปลงเอช  

เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในเดือนกมุภาพนัธ ์2564 และโครงการอาทิตยท์ี่ผูซ้ือ้รบัก๊าซธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ สทุธิกบัโครงการบงกชที่

มีการขายก๊าซธรรมชาติในปรมิาณที่ลดลง 

EBITDA ใน 1Q2565 มีจ านวน 53,465 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21,641 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 68.0 จาก 1Q2564 โดยหลักจาก

รายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหก้ าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2565 มีจ านวน 36,431 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 21,104 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 100.0 จาก 1Q2564  

ผลการด าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมลดลง แมว้่า EBITDA เพิ่มขึน้ เนื่องจากภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ 

10,635 ลา้นบาท โดยหลักจากโครงการในประเทศไทยและประเทศโอมานตามก าไรที่เพิ่มขึน้  ประกอบกับมีการรับรูข้าดทุนจาก

เครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึน้ 5,194 ลา้นบาท โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนั เนื่องจากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหนา้

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ รวมถึง ใน 1Q2564 มีการรบัรูก้  าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 จ านวน 

10,772 ลา้นบาท สุทธิกับ ค่าใชจ้่ายจากการตัดจ าหน่ายสินทรพัยบ์างส่วนในโครงการส ารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล จ านวน 

4,455 ลา้นบาท   

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

รายละเอียดปรมิาณการขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดงันี ้ 

หน่วย : ตัน  1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
LPG 748,260 767,362 807,925 8.0% 5.3% 
Ethane 582,241 512,947 486,571 (16.4%) (5.1%) 
Propane 270,493 201,818 262,167 (3.1%) 29.9% 
NGL 168,303 143,620 133,037 (21.0%) (7.4%) 
Pentane 10,759 11,440 13,383 24.4% 17.0% 

รวม 1,780,056 1,637,187 1,703,083 (4.3%) 4.0% 
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รายละเอียดราคาผลิตภณัฑอ์า้งอิงของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็นดงันี ้
หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  

1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
LPG 1/ 582 807 803 38.0% (0.5%) 
LDPE 2/ 1,533 1,592 1,641 7.0% 3.1% 
LLDPE 2/ 1,146 1,285 1,346 17.5 % 4.7% 
HDPE 2/ 1,145 1,252 1,330 16.2% 6.2% 
Propane 1/ 593 822 803 35.4% (2.3%) 
หมายเหต ุ     1/ ราคาก๊าซฯตลาดโลก (Contract Price Saudi Aramco) ใช้อ้างอิงส  าหรับราคาขายให้กับกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี โดย LPG ค านวณจากสัดส่วนของ Propane และ 

Butane ในอตัราส่วนเท่ากบั 50:50   

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot Price)  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564 

1Q2565 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 169,216 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 36,752 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 

27.7 จาก 4Q2564  โดยหลักจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ มีราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ ตาม Pool Gas ที่เพิ่มขึน้  ประกอบกับ 

ราคาขายเฉล่ียของกลุ่มลกูคา้อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัเตาที่อา้งอิง นอกจากนีป้ริมาณการขายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความรอ้น 

1,000 บีทียูต่อ 1 ลกูบาศกฟ์ุต) เพิ่มขึน้ 264 MMSCFD หรือรอ้ยละ 6.3 จาก 4,158 MMSCFD ใน 4Q2564 เป็น 4,422 MMSCFD ใน 

1Q2565 โดยหลกัจากลกูคา้กลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีความตอ้งการใชก๊้าซฯในการผลิตมากขึน้ เนื่องจากปริมาณน า้ที่ลดลงก่อนเขา้สู่ช่วงฤดู

รอ้นส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าพลงัน า้ผลิตไดน้อ้ยลง  

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้เกือบทุกผลิตภัณฑ์ตามราคา 

ปิโตรเคมีในตลาดที่ใชอ้า้งอิง ประกอบกับ ปริมาณการขายผลิตภัณฑร์วมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ไดจ้าก

หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซฯ) เพิ่มขึน้ จาก 1,637,187 ตัน ใน 4Q2564 เป็น 1,703,083 ตัน ใน 1Q2565 หรือรอ้ยละ 4.0 โดย

หลกัเพิ่มขึน้จากผลิตภณัฑ ์Propane และ LPG ตามความตอ้งการของลกูคา้ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึน้ จากการบรหิารจดัการตน้ทนุราคาใหม้ี

ประสิทธิภาพ ในขณะที่ ปริมาณขายผลิตภัณฑอ์ื่นๆ ลดลง จากการลดก าลังการผลิตลงบางส่วนตามปริมาณการรบัก๊าซฯ ที่ลดลง 

เนื่องจากแหล่งก๊าซฯบางแหล่งอยู่ในช่วงปลายสมัปทาน  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 1Q2565 มีจ านวน 19,520 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 320 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.7 และก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 15,089 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 678 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 4.7 โดยหลกัจาก ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรขัน้ตน้

เพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียที่ปรบัเพิ่มขึน้เกือบทุกผลิตภัณฑต์ามราคาอา้งอิง รวมถึงปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ ตามความตอ้งการลูกคา้ที่

เพิ่มขึน้ แมป้ริมาณการผลิตจะปรบัลดลง ในขณะที่ ก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ ลดลง จากตน้ทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ ท่ีปรบั

เพิ่มขึน้ ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึน้มาก โดยหลกัจากการน าเขา้ LNG มากขึน้ เพื่อทดแทนปริมาณก๊าซฯ ที่ผลิตจากในอ่าวลดลง แมว้่า

ราคาขายและปริมาณการขายเพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ดี ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่น ลดลง จากใน 4Q2564 มีการรบัรูค้่าใชจ้่าย

ส่งคืนผลประโยชน ์Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมา แก่ภาครฐัตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประมาณ 2,700  

ลา้นบาท สทุธิกับส่วนลดจากปริมาณที่ผูผ้ลิตส่งไดไ้ม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 1,700 ลา้นบาท ขณะที่ใน 1Q2565 ไดร้บั

ส่วนลด Shortfall ประมาณ 700 ลา้นบาท  
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ทัง้นี ้ธุรกิจ NGV มีขาดทุนเพิ่มขึน้ จากตน้ทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่ปรบัเพิ่มขึน้ ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับการคงราคา

ขายปลีก NGV ที่ 13.62 บาท/กก. ส าหรบักลุ่มรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีไดร้บัสิทธ์ิ (โครงการเอ็นจีวีเพ่ือลมหายใจเดียวกัน) 

ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 15 มิถุนายน 2565 และคงราคาที่ 15.59 บาท/กก. ส าหรบัลูกคา้ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือดา้นราคาพลังงานใหแ้ก่

ประชาชน ตัง้แต่ 16 พฤศจิกายน 2564 - 15 มิถนุายน 2565 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564 

1Q2565 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 169,216 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 66,502 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 

64.7 จาก 1Q2564 โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ ตาม Pool Gas ที่

เพิ่มขึน้ ประกอบกับราคาขายเฉล่ียของกลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัเตา แมว้่าปริมาณการขายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่า

ความรอ้น 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 197 MMSCFD หรือรอ้ยละ 4.3 จาก 4,619 MMSCFD ใน 1Q2564 เป็น 4,422 

MMSCFD ใน 1Q2565 โดยหลกัจากการที่ผูผ้ลิตส่งมอบก๊าซฯไดน้อ้ยลงเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายสมัปทาน ส่งผลใหป้ริมาณการขาย

ก๊าซฯใหโ้รงแยกก๊าซฯ ลดลง นอกจากนี ้ปริมาณขายของลกูคา้กลุ่มโรงไฟฟ้า ลดลง โดยหลกัจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ปรบัแผนบริหารจัดการเชือ้เพลิงโดยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าบางโรงดว้ยน า้มันเตาและดีเซลทดแทนก๊าซฯเนื่องจากราคา LNG 

น าเขา้ปรบัตวัขึน้สงูมาก ตัง้แต่ในช่วงปลายปี 2564 เป็นตน้มา  

ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์พิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ทุกผลิตภณัฑ ์ตามราคา 

ปิโตรเคมีในตลาดที่ใชอ้า้งอิง แมว้่า ปริมาณการขายผลิตภัณฑร์วมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ไดจ้ากหน่วย

ควบคุมจุดกลั่นตวัของก๊าซฯ) ลดลง จาก 1,780,056 ตนัใน 1Q2564 เป็น 1,703,083 ตนัใน 1Q2565  หรือรอ้ยละ 4.3 โดยปรบัลดลง

เกือบทกุผลิตภณัฑ ์จากที่ผูผ้ลิตส่งมอบก๊าซฯ ไดน้อ้ยลงในช่วงปลายสมัปทาน ส่งผลใหก้ าลงัการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ ลดลง    

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 1Q2565 มีจ านวน 19,520 ลา้นบาท ลดลง 2,255 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.4 และก าไร

จากการด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 15,089 ลา้นบาท ลดลง 2,089 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.2 โดยหลักจากก าไรขั้นตน้ของ

ธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ ลดลง จากตน้ทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ ปรบัเพิ่มขึน้ ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึน้มาก รวมถึงปริมาณการ

ขายที่ลดลง แมว้่าราคาขายเพิ่มขึน้ ดังกล่าวขา้งตน้ ขณะที่ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ทุก

ผลิตภณัฑ ์ตามราคาที่ใชอ้า้งอิง แมว้่าปรมิาณการขายลดลง และตน้ทนุค่าเนือ้ก๊าซฯสงูขึน้ ตามราคาก๊าซฯ ในอ่าวที่ปรบัเพิ่มขึน้   

นอกจากนี ้ธุรกิจ NGV มีขาดทุนเพิ่มขึน้ จากตน้ทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่ปรบัเพิ่มขึน้ ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึน้ ประกอบกบั

การคงราคาขายปลีก NGV เพื่อช่วยเหลือดา้นราคาพลงังานใหแ้ก่ประชาชน ดงักล่าวขา้งตน้ 
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ธุรกิจถ่ำนหนิ 

  1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
ราคาอา้งอิง Newcastle 
(เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 

88.7 183.9 263.8 >100.0% 43.4% 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 67.9 95.3 99.2 46.1% 4.1% 
ตน้ทนุเงินสด (เหรียญสหรฐัฯ/ตนั) 43.6 50.2 60.7 39.2% 20.9% 
ปริมาณขาย  (ลา้นตนั) 1.5 1.8 1.4 (6.7%) (22.2%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564 

ใน 1Q2565 ธุรกิจถ่านหินมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 4,651 ลา้นบาท ลดลง 1,123 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.4 เมื่อเทียบ

กับ 4Q2564 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.4 ลา้นตัน หรือรอ้ยละ 22.2 จาก 1.8 ลา้นตัน ใน 4Q2564 มาอยู่ที่ 1.4 

ลา้นตนั ใน 1Q2565 โดยหลกัจากนโยบายประกาศหา้มส่งออกถ่านหินในช่วงเดือนมกราคม 2565 ของรฐับาลอินโดนีเซีย ท าใหก้าร

ส่งออกสินคา้บางส่วนตอ้งเล่ือนออกไป ประกอบกับประเทศจีนชะลอการน าเขา้ถ่านหินจากปัจจยัดา้นราคา และมาตรการปิดเมือง 

(Lockdown) จากสถานการณ์ COVID-19 แมร้าคาขายถ่านหินเฉล่ียเพิ่มขึน้ 3.9 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตัน หรือรอ้ยละ 4.1 จาก 95.3 

เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 4Q2564 มาอยู่ที่ 99.2 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 1Q2565 ซึ่งเป็นไปตามราคาอา้งอิง Newcastle ที่เพิ่มขึน้ โดย

หลกัจากความกังวลดา้นอุปทานที่ลดลงจากผลกระทบของสงครามระหว่างประเทศรสัเซียและประเทศยูเครน และนโยบายการหา้ม

ส่งออกของรฐับาลอินโดนีเซีย รวมทั้งจากสถานการณก์ารขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในเอเชียเหนือ ส่งผลให้ความตอ้งการถ่านหิน

ทดแทนมีมากขึน้ 

ใน 1Q2565 EBITDA มีจ านวน 1,836 ลา้นบาท ลดลง 1,107 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 37.6 โดยหลักเป็นผลมาจากก าไร

ขัน้ตน้ที่ลดลงตามปริมาณขายที่ปรบัลดลงจากที่กล่าวขา้งตน้  โดยก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2565 มีจ านวน 1,390 

ลา้นบาท ลดลง 867 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 38.4 ตาม EBITDA ที่ลดลง และขาดทุนจากตราสารอนุพนัธท์ี่เพิ่มขึน้ตามราคาถ่านหินที่ 

Newcastle ที่สงูขึน้ ส่งผลใหภ้าพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจถ่านหินปรบัตวัลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564 

ใน 1Q2565 ธุรกิจถ่านหินมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 4,651 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,526 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 48.8 เมื่อเทียบ

กับ 1Q2564 สาเหตุหลกัมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียเพิ่มขึน้ 31.3 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั หรือรอ้ยละ 46.1 จาก 67.9 เหรียญสหรฐัฯ 

ต่อตัน ใน 1Q2564 มาอยู่ที่ 99.2 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตันใน 1Q2565 ตามราคาอา้งอิง Newcastle ที่เพิ่มขึน้ตามกล่าวขา้งตน้ แมว้่า

ปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.1 ลา้นตนั หรือรอ้ยละ 6.7 จาก 1.5 ลา้นตนั ใน 1Q2564 มาอยู่ที่ 1.4 ลา้นตนั ใน 1Q2565 โดยหลกัจาก

นโยบายการหา้มส่งออกถ่านหินของรฐับาลอินโดนีเซียตามกล่าวขา้งตน้ 

ใน 1Q2565 EBITDA มีจ านวน 1,836 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 606 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 49.3 จาก 1Q2564 โดยหลกัจากก าไร

ขัน้ตน้ท่ีเพิ่มขึน้ตามราคาขายถ่านหินเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ แมว้่าตน้ทนุค่าท าเหมืองปรบัเพิ่มขึน้ตามราคาถ่านหินและน า้มนัดีเซลที่สงูขึน้ และ

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2565 มีจ านวน 1,390 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 493 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 55.0 ส่งผลใหภ้าพรวม

ผลการด าเนินงานของธุรกิจถ่านหินปรบัตวัดีขึน้ 
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลำย 

กลุ่มธุรกิจน ้ำมัน 

 1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉล่ีย* (หน่วย: ลา้นลิตร) 5,910 6,476 6,724 13.8% 3.8% 
รำคำเฉล่ีย (หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล)      
น า้มนัเบนซิน 67.1 93.8 113.3 68.9% 20.8% 
น า้มนัอากาศยาน 63.3 88.6 111.8 76.6% 26.2% 
น า้มนัดีเซล 64.8 89.8 115.1 77.6% 28.2% 

        *เฉพาะปริมาณขายน า้มนัเฉลี่ยในประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564 

ใน 1Q2565 กลุ่มธุรกิจน า้มนัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 177,909 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 19,644 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 12.4 

จาก 4Q2564 โดยหลักจากราคาน า้มนัในตลาดโลกโดยเฉล่ียปรบัเพิ่มขึน้จากความกังวลที่อุปทานจะลดลงจากมาตรการคว ่าบาตร

ประเทศรสัเซีย ประกอบกับปริมาณขายเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 248 ลา้นลิตร หรือ รอ้ยละ 3.8 จาก 6,476 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 442,757 

บารเ์รลต่อวนั ใน 4Q2564 เป็น 6,724 ลา้นลิตร หรือเทียบเท่า 469,928 บารเ์รลต่อวนั ใน 1Q2565 โดยหลักจากดีเซลที่เพิ่มขึน้จาก

ราคาขายปลีกที่สถานีบริการ OR ยงัต ่ากว่าแบรนดอ์ื่นจากการชะลอการขึน้ราคา และน า้มนัอากาศยานเพิ่มขึน้จากการเดินทางและ

ขนส่งทางอากาศที่เพิ่มขึน้ ส าหรบักลุ่มธุรกิจ Non-oil มีรายไดข้ายลดลงจากไตรมาสก่อน จากอุปสงคท์ี่ลดลงตามปัจจยัฤดูกาลเมื่อ

เทียบกบัไตรมาสที่แลว้ที่เป็นช่วงวนัหยดุยาวตามเทศกาล และการจดักิจกรรมการส่งเสรมิการขายลดลง ส่งผลใหป้รมิาณขายลดลง 

ใน 1Q2565 EBITDA มีจ านวน 6,686 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 4Q2564 จ านวน 2,173 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 48.1 โดยหลกั

จากกลุ่มธุรกิจน า้มนั ที่มีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของภาพรวมก าไรขัน้ตน้เฉล่ียต่อลิตรที่ปรบัเพิ่มขึน้ และค่าใชจ้่ายด าเนินงาน

สุทธิปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยหลักจากค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงคลังและค่าจา้งบุคคลภายนอก ส าหรับก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2565 มีจ านวน 5,177 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจ านวน 2,238 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 76.1 ตาม 

EBITDA ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลใหภ้าพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้มนัปรบัตวัดีขึน้ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564 

ใน 1Q2565 กลุ่มธุรกิจน า้มนัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 177,909 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 59,019 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 49.6 

จาก 1Q2564 จากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไปตามราคาน า้มนัในตลาดโลกที่ปรบัสงูขึน้มาก และปริมาณขายโดยรวมเพิ่มขึน้ 

814 ลา้นลิตร หรือ รอ้ยละ 13.8 จาก 5,910 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 413,039 บารเ์รลต่อวัน ใน 1Q2564 เป็น 6,724 ลา้นลิตร หรือ

เทียบเท่า 469,928 บารเ์รลต่อวนั ใน 1Q2565 จากดีเซลที่ราคาขายปลีกที่สถานีบริการ OR ยงัต ่ากว่าแบรนดอ์ื่นจากการชะลอการขึน้

ราคา ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติปรบัตัวสูงขึน้ ท าใหโ้รงไฟฟ้ามีความตอ้งการดีเซลเป็นเชือ้เพลิงทดแทน น า้มันอากาศยานที่

เพิ่มขึน้จากการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึน้ และน า้มนัเตาที่เพิ่มขึน้จากความตอ้งการใชเ้ป็นเชือ้เพลิงทดแทนเช่นกนั ส าหรบักลุ่มธุรกิจ 

Non-oil รายไดเ้พิ่มขึน้ โดยหลกัจากปรมิาณจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้จากการขยายเครือข่ายธุรกิจคา้ปลีกอาหารและเครื่องดื่ม 
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ใน 1Q2565 EBITDA มีจ านวน 6,686 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 155 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 2.4 จาก 1Q2564 โดยหลกัจากกลุ่ม

ธุรกิจ Non-oil ที่ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ ตามรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ และจากกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ที่มีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ ทัง้ในลาว ฟิลิปปินส ์

และกมัพชูาตามปรมิาณและราคาขายที่เพิ่มขึน้จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ขณะที่ธุรกิจน า้มนั EBITDA ปรบัตวัลดลง จากก าไรขัน้ตน้

เฉล่ียต่อลิตรที่ลดลง โดยหลกัจากผลิตภณัฑด์ีเซลที่ลดลง จากการตรงึราคาขายปลีกหนา้สถานีบริการเพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนใน

ภาวะราคาพลงังานในตลาดโลกปรบัสงูขึน้ และจากน า้มนัอากาศยานที่ลดลงตามโครงสรา้งราคาขายอา้งอิงกบัราคาน า้มนัเดือนก่อน

หนา้ ส าหรบัก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน 1Q2565 มีจ านวน 5,177 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 50 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 1.0 ตาม 

EBITDA ที่เพิ่มขึน้ ท าใหภ้าพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้มนัปรบัตวัเพิ่มขึน้เช่นกนั 

กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

หน่วย : ล้ำนลิตร  1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
ปริมาณขายเฉลี่ย 18,922 25,082 36,235 91.5% 44.5% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564 

ใน1Q2565 กลุ่มธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศมรีายไดจ้ากการขายจ านวน 482,985 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 104,909 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 27.7 จาก 4Q2564 เนื่องจากราคาขายผลิตภณัฑป์รบัตวัเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัในตลาดโลก ประกอบกบั ปรมิาณขายเพิ่มขึน้ 

11,153 ลา้นลิตร หรือ รอ้ยละ 44.5 จาก 25,082 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 1,714,829 บารเ์รลต่อวนัใน 4Q2564 เป็น 36,235 ลา้นลิตร

หรือเทียบเท่า 2,532,400 บารเ์รลต่อวนัใน 1Q2565 ส่วนใหญ่จากปรมิาณการน าเขา้น า้มนัดิบเพื่อขายใหก้บัโรงกลั่นในประเทศรวมถึง

การน าเขา้ LNG เพิ่มขึน้ เพื่อทดแทนการผลิตก๊าซฯในอ่าวที่ลดลงจากช่วงปลายสมัปทานของแหล่งก๊าซฯ 

EBITDA รวมการปรบัปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 1Q2565 มีจ านวน 1,219 ลา้นบาท 

ลดลง 230 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.9 โดยหลกัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุติธรรม (Mark-to-market) แมว้่าส่วนต่าง

ราคาซือ้-ขายผลิตภณัฑเ์พิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัท่ีใชอ้า้งอิง และปรมิาณขายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตาม

ส่วนงานรวมการปรบัปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 1,096 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 299 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21.4 ตาม EBITDA 

ที่ลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564  

1Q2565 กลุ่มธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 482,985 ลา้นบาท เพิ่มขึน้  256,887 ลา้นบาท หรือ

มากกว่ารอ้ยละ 100.0 จาก 1Q2564 เนื่องจากราคาขายผลิตภณัฑป์รบัตวัเพิ่มขึน้ตามกล่าวขา้งตน้ ประกอบกับปริมาณขาย เพิ่มขึน้ 

17,313 ลา้นลิตร หรือ รอ้ยละ 91.5 จาก 18,922 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า  1,322,425 บารเ์รลต่อวนัใน 1Q2564 เป็น  36,235 ลา้นลิตร

หรือเทียบเท่า  2,532,400 บารเ์รลต่อวันใน 1Q2565 ส่วนใหญ่จากปริมาณการน าเขา้น า้มันดิบเพื่อขายให้กับโรงกลั่นในประเทศ  

การน าเขา้ LNG เพื่อทดแทนก๊าซฯ ดงักล่าวขา้งตน้ การน าเขา้ LPG และการคา้น า้มนัส าเร็จรูประหว่างประเทศ (out-out trading) ที่

เพิ่มขึน้จากการฟ้ืนตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศ 
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EBITDA รวมการปรบัปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 1Q2565 มีจ านวน 1,219 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 81 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.1 โดยหลกัจากรายไดแ้ละปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ รวมถึงส่วนต่างราคาซือ้-ขาย

ผลิตภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ตามสตูรราคาที่อา้งอิงราคาน า้มนัท่ีปรบัตวัสงูขึน้ แมว้่ามีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการปรบัมลูค่ายตุิธรรม (Mark-to-

market) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรบัปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 1,096 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

จ านวน 7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.6 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบำรเ์รล 1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

Market GRM 1.9 5.5 6.1 >100.0% 10.9% 
Inventory gain (loss) excl. NRV 5.1 1.8 10.3 >100.0% >100.0% 
Hedging gain (loss)  (0.1) (1.4) (7.6) <(100.0%) <(100.0%) 
Accounting GRM 6.9 5.9 8.8 27.5% 49.2% 
Refinery Utilization rate (%) 95.7% 101.5% 100.7% 5.0% (0.8%) 

*จากโรงกลั่น 3 แห่ง คือ TOP, GC และ IRPC 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
 

1Q2564 4Q2564 1Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

 YoY QoQ 

โอเลฟินส ์       

Naphtha (MOPJ)  557 745 877 57.5% 17.7% 
HDPE  1,145 1,252 1,330 16.2% 6.2% 
LDPE  1,533 1,592 1,641 7.0% 3.1% 
LLDPE  1,146 1,285 1,346 17.5% 4.7% 
PP  1,365 1,335 1,387 1.6% 3.9% 
อะโรเมติกส ์       

Condensate  513 683 836 63.0% 22.4% 
PX (TW)  766 893 1,087 41.9% 21.7% 
PX (TW) – Condensate  253 210 251 (0.8%) 19.5% 
BZ  753 945 1,073 42.5% 13.5% 
BZ – Condensate  240 262 238 (0.8%) (9.2%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564 

ใน 1Q2565 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 361,248 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 51,204 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 16.5 โดยหลักจากธุรกิจการกลั่นมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้  สาเหตุหลักจากราคาขายเฉล่ียปรับตัวสูงขึน้ตามราคา

ผลิตภณัฑอ์า้งอิงในตลาดโลกที่ปรบัตวัสงูขึน้ แมว้่าอตัราการใชก้ าลงัการกลั่นของกลุ่มลดลงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 101.5 ใน 4Q2564 

เป็นรอ้ยละ 100.7  ใน 1Q2565  

ธุรกิจปิโตรเคมีมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้เช่นกัน จากกลุ่มโอเลฟินสท์ี่ราคาขายผลิตภัณฑป์รบัตวัเพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก

ราคาเม็ดพลาสติก PE ที่ปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ รวมทัง้ปรมิาณขายเพิ่มขึน้ตามอตัราการใชก้ าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้เนื่องจาก

มีการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงโพลิเมอร ์ของ GC ใน 4Q2564  ในขณะท่ีรายไดจ้ากกลุ่มอะโรเมติกสค์่อนขา้งทรงตวัจากไตรมาส
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ก่อนหนา้ แมว้่าปริมาณขายโดยรวมลดลง จากการปรบัแผนลดการผลิตใหส้อดคลอ้งกับสภาวะตลาด ขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์

ปรบัตวัสงูขึน้ 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นใน 1Q2565 มีจ านวน 45,162 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21,589 ลา้นบาท จาก 

23,573 ลา้นบาท ใน 4Q2564 และใน 1Q2565 มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานจ านวน 34,457 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 20,795           

ลา้นบาท จาก 13,662 ลา้นบาท ใน 4Q2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ผลการด าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่นเพิ่มขึน้ โดยค่าการกลั่นทางบญัชี (Accounting GRM) เพิ่มขึน้จาก 5.9 เหรียญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 4Q2564 เป็น 8.8 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 1Q2565 จากก าไรจากสต๊อกน า้มนัที่เพิ่มขึน้ 

(ใน 1Q2565 มีก าไรจากสต๊อกน า้มนั 10.3 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในขณะท่ีใน 4Q2564 เท่ากบั 1.8 เหรียญสหรฐัฯ 

ต่อบารเ์รล) รวมทัง้  Market GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 5.5 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 4Q2564 เป็น 6.1 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ

บารเ์รลใน 1Q2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑส่์วนใหญ่ปรบัตัวสูงขึน้ แมว้่า Crude Premium ปรบัตัวสูงขึน้ และ

ปรมิาณขายลดลง 

• ในขณะที่ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีลดลง จากผลการด าเนินงานของกลุ่มอะโรเมติกสท์ี่ลดลง เนื่องจาก

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ตามราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึน้ในทิศทางเดียวกับราคา

น า้มันดิบ รวมทั้งปริมาณขายโดยรวมที่ลดลงตามที่ไดก้ล่าวข้างตน้ แม้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบ

ปรบัตวัสงูขึน้จากอปุทานท่ีตงึตวัจากการปรบัลดก าลงัการผลิต PX ในประเทศจีน เนื่องจากตน้ทนุน า้มนัดิบท่ีสงูขึน้และ

ความตอ้งการของสินคา้ปลายทางยงัไม่ฟ้ืนตวั ในขณะท่ีกลุ่มโอเลฟินสม์ีผลประกอบการใกลเ้คียงกับไตรมาสก่อนหนา้ 

จากราคาผลิตภณัฑท์ี่ปรบัเพิ่มขึน้นอ้ยกว่าราคาวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ แมว้่าปรมิาณขายเพิ่มขึน้ตามกล่าวขา้งตน้ นอกจากนี ้

ผลประกอบการในกลุ่มธุรกิจ Performance Materials and Chemicals ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากการเริ่มรบัรูผ้ลประกอบการ

ของบรษิัท Allnex เขา้มาในไตรมาสนี ้

ทัง้นีภ้าพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นใน 1Q2565 ปรบัตวัดีขึน้ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้ แมว้่ามีการ

รบัรูผ้ลขาดทนุจากเครื่องมือทางการเงินโดยหลกัจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564 

ใน 1Q2565 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 361,248 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 136,819 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 61.0 จากธุรกิจการกลั่นที่มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียปรบัตวัสงูขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ นอกจากนีอ้ตัรา

การใชก้ าลงัการกลั่นของกลุ่มเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 95.7 ใน 1Q2564 เป็นรอ้ยละ 100.7 ใน 1Q2565 รวมทัง้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้จาก

เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตวัและการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ 

นอกจากนีธุ้รกิจปิโตรเคมีมีรายไดโ้ดยรวมปรับตัวสูงขึน้เช่นกัน โดยกลุ่มโอเลฟินสเ์พิ่มขึน้เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์เม็ด

พลาสติก PE ที่ปรับตัวสูงขึน้ตามตามราคาน า้มันดิบ จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown รวมทั้งมีปริมาณขายมากขึน้ และ

กลุ่มอะโรเมติกสม์ีรายไดจ้ากการขายโดยรวมสงูขึน้ จากราคาผลิตภณัฑ ์PX และ BZ ที่ปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ แมว้่าปรมิาณ

ขายลดลงจากการปรบัแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาด 
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EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นใน 1Q2565 มีจ านวน 45,162 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11,670 ลา้นบาท จาก 

33,492 ลา้นบาทใน 1Q2564 และใน 1Q2565 มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานจ านวน 34,457 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10,473  

ลา้นบาท จาก 23,984 ลา้นบาทใน 1Q2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ผลการด าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่นเพิ่มขึน้ โดยค่าการกลั่นทางบญัชี (Accounting GRM) เพิ่มขึน้จาก 6.9 เหรียญ

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 1Q2564 เป็น 8.8 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 1Q2565 จากก าไรจากสต๊อกน า้มนัที่เพิ่มขึน้ 

(ใน 1Q2565 มีก าไรจากสต๊อกน า้มนั 10.3 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในขณะท่ีใน 1Q2564 เท่ากบั 5.1 เหรียญสหรฐัฯ 

ต่อบารเ์รล) รวมทัง้  Market GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 1.9 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 1Q2564 เป็น 6.1 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ

บารเ์รลใน 1Q2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ปรบัตวัสงูขึน้จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown  ใน

ประเทศต่างๆ  รวมทัง้ปรมิาณขายเพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้  

• อย่างไรก็ดีผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีลดลง จากผลการด าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินสท์ี่ลดลง เนื่องจาก

ราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึน้น้อยกว่าราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึน้ แม้ว่าปริมาณขายมากขึน้ตามที่กล่าวข้างต้น 

นอกจากนีผ้ลการด าเนินงานของกลุ่มอะโรเมติกสล์ดลงเช่นกัน จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์BZ และ PX กับวตัถดุิบที่

ปรบัตวัลดลง รวมทัง้ปริมาณขายที่ลดลงตามกล่าวขา้งตน้ แมว้่าผลประกอบการในกลุ่มธุรกิจ Performance Materials 

and Chemicals ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากการเริ่มรบัรูผ้ลประกอบการของบรษิัท Allnex เขา้มาในไตรมาสนี ้

ทัง้นีภ้าพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นใน 1Q2565 ปรบัตวัลดลง แมว้่า EBITDA เพิ่มขึน้เนื่องจาก

มีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากเครื่องมือทางการเงินโดยหลกัจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัเพิ่มขึน้มาก 

3. กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 1Q2564  4Q2564 1Q2565  
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟ้า  (GWh) 4,941 5,295 5,220 5.6% (1.4%) 
ปริมาณขายไอน า้ (พนัตนั) 3,705 3,741 3,710 0.1% (0.8%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564 

ใน 1Q2565 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐาน มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 28,954 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4,691 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 19.3 โดยหลกัจาก GPSC ที่รายไดข้องโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) เพิ่มขึน้จากราคา

ไฟฟ้ารวมเฉล่ียและราคาขายไอน า้ใหลู้กคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ ประกอบกับโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power 

Producer: IPP) ที่มีรายไดค้่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้าศรีราชา ตามปริมาณขายและราคาขาย

ไฟฟ้าเฉล่ียใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เพิ่มขึน้  

EBITDA ใน 1Q2565 มีจ านวน 2,927 ลา้นบาท ลดลง 1,496 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 33.8 โดยหลักจาก GPSC ที่มีก าไร

ขัน้ตน้ลดลง แมร้ายไดจ้ะเพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ โดยก าไรขัน้ตน้ของโรงไฟฟ้า SPP ลดลง โดยหลกัจากตน้ทนุค่าก๊าซธรรมชาติและ

ถ่านหินที่ปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก ท าใหอ้ตัราก าไรจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมลดลง ประกอบกับปริมาณขายไฟฟ้าให ้

กฟผ. และปริมาณขายไอน า้ให้ลูกคา้อุตสาหกรรมลดลงดว้ยเช่นกัน ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2565  
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มีจ านวน 143 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 1,539 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 91.5 โดยผลการด าเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจใหม่และ

โครงสรา้งพืน้ฐานลดลง โดยหลกัจาก GPSC ที่มีผลการด าเนินงานโดยรวมลดลง ตาม EBITDA ที่ลดลง แมว้่ามีก าไรจากการขายหุน้ใน

บรษิัท Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) ในไตรมาสนี ้

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564 

ใน 1Q2565 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐาน มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 28,954 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10,876 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 60.2 โดยหลักจาก GPSC ที่มีรายไดเ้พิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้า IPP ที่รายไดค้่า EP ของโรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้าเก็คโค่วนั

เพิ่มขึน้ตามปรมิาณการขายไฟฟ้าให ้กฟผ. และราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียที่เพิ่มสงูขึน้ รวมถึงโรงไฟฟ้า SPP ที่ราคาขายไฟฟ้ารวมเฉล่ียและ

ราคาไอน า้ใหแ้ก่ลกูคา้อตุสาหกรรมปรบัตวัสงูขึน้ 

EBITDA ใน 1Q2565 มีจ านวน 2,927 ล้านบาท ลดลง 2,509 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.2 โดยหลักจาก GPSC ที่ม ี

ก าไรขัน้ตน้ลดลงตามก าไรขัน้ตน้ของโรงไฟฟ้า SPP ที่ลดลงจากตน้ทุนราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก ส่งผล

ใหอ้ตัราก าไรจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมลดลง ประกอบกับปริมาณขายไฟฟ้าให ้กฟผ. ลดลงเล็กนอ้ย ส่งผลใหก้ าไร

จากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2565 มีจ านวน 143 ลา้นบาท ลดลง 2,754 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 95.1 โดยผลการด าเนินงาน

ภาพรวมกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐานลดลง โดยหลกัจาก GPSC ที่มีผลการด าเนินงานรวมลดลงตาม EBITDA ที่ลดลง แมว้่า

จะมีก าไรการขายหุน้ใน ISP1 ก็ตาม 
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 ภาพรวมผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564 

ใน 1Q2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 758,465 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 4Q2564 จ านวน 69,628  

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.1 จากเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายไดข้องกลุ่มธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจน า้มันที่เพิ่มขึน้เป็นผลจากราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑท์ี่เพิ่มขึน้ตามราคาในตลาดโลก รวมถึง

ปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึน้ตามการฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ  

COVID-19  

EBITDA ใน 1Q2565 มีจ านวน 142,701 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 41,430 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 40.9 โดยหลกัจากผลการด าเนินงาน

ที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น จากธุรกิจการกลั่นที่มีผลการด าเนินงานดีขึน้จาก Accounting GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 5.9 

เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 4Q2564 เป็น 8.8 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 1Q2565 จากก าไรจากสต๊อกน า้มนัที่เพิ่มขึน้ และส่วน

ต่างราคาผลิตภัณฑส่์วนใหญ่ปรบัตัวสูงขึน้ ทั้งนีก้  าไรสต๊อกน า้มันของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึน้ประมาณ 20,000 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับ 

ไตรมาสก่อนตามราคาน า้มนัดิบท่ีปรบัเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรบัตวัลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์

และวตัถดุิบของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีส่วนใหญ่ทัง้สายอะโรเมติกสแ์ละโอเลฟินสท์ี่ลดลง กลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมปรบัตวัดีขึน้

โดยหลกัจากราคาขายเฉล่ียและปรมิาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดีกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐานมีผลการด าเนินงานลดลงโดย

หลกัจากธุรกิจไฟฟ้าที่มีตน้ทนุค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก รวมทัง้ปรมิาณขายไฟฟ้าและไอน า้ที่ปรบัตวัลดลง  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายใน 1Q2565 มีจ านวน 37,145 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3,294 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.7 โดยหลกั

จาก PTTEP จากโครงการบงกช และการรบัรูค้่าเส่ือมราคาของ Allnex จาก GC 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(11) (5)

1,393
1,075

3
259

167 174

230 308

155 138

4Q2564 1Q2565

ธรุกจิใหมแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐาน

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามนั

ส ารวจและผลติฯ

ปิโตรเคมแีละการกลัน่

อืน่ๆ

หน่วย : ลา้นบาท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม  

 

 

1,949 
1,937 

   0.6% 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
25 

1Q2565 
   

 

ใน 1Q2565 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 1,949 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 0.6 ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของการรว่มคา้ในกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึน้ จาก Oman LNG LLC 

จากรายไดข้ายที่ปรบัสูงขึน้ตามราคาขายที่ปรบัเพิ่มขึน้ ขณะที่ผลการด าเนินงานของการร่วมคา้ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

ลดลง โดยหลกัจากบรษิัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) ที่ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑก์บัวตัถดุิบของผลิตภณัฑอ์ะคริโลไนไตรล ์

(AN) และปรมิาณขายลดลง รวมทัง้บรษิัท เอ็ชเอ็มซี่ โปลีเมอส ์จ ากดั (HMC) จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑก์บัวตัถดุิบของโพลีโพรพิลีน 

(PP) ลดลง 

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์1Q2565 มีจ านวน 48,979 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 48,807 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 100.0 โดย

หลกัมาจากขาดทนุสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัและผลิตภณัฑ ์เนื่องจากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหนา้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ของ PTTT 

GC PTTEP TOP และ PTTT LDN  

ใน 1Q2565 มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,712 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 573 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.2 โดยหลกัมาจากรบัรูผ้ล

ขาดทุนที่ลดลงของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการแปลงค่าเงินฝากและเงินลงทุนระยะสัน้สกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ ตามค่าเงิน

บาทที่แข็งค่าลดลงเมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน (1Q2565 เงินบาทแข็งค่า 0.13 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ ขณะที่ 4Q2564 

เงินบาทแข็งค่า 0.50 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ)   

ตน้ทนุทางการเงินใน 1Q2565 มีจ านวน 7,445 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบั 4Q2564 

ใน 1Q2565 มีการรบัรูร้ายการที่ไม่ไดเ้กิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นก าไร

จ านวน 929 ลา้นบาท โดยหลกัจากการรบัรูส่้วนลดจากปรมิาณที่ผูผ้ลิตส่งไดไ้ม่ถึงปรมิาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 700 ลา้น

บาท ของ ปตท. และจากการรบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน Ichinoseki Solar Power 1 GK ของ GPSC ขณะที่ ใน 4Q2564 มี

การรบัรูร้ายการที่ไม่ไดเ้กิดขึน้ประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุน จ านวน 6,931 ลา้นบาท จากการดอ้ยค่าสินทรพัย์

สทุธิภาษีของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 7,000 ลา้นบาท โดยหลกัจาก โครงการโมซมับิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุนของ PTTEP และ

ทรพัยสิ์นของธุรกิจ NGV ของ ปตท. รวมถึง การดอ้ยค่าโครงการ U.S. Petrochemical ของ GC นอกจากนี ้ปตท.มีการรบัรูค้่าใชจ้่าย

ส่งคืนผลประโยชน ์Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมาแก่ภาครฐัตามมติ กบง. ประมาณ 2,700 ลา้นบาท ประกอบกบั การรบัรูข้าดทนุ

จากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุในกลุ่มบรษิัท Emery ประมาณ 1,000 ลา้นบาท ของ GC สทุธิกบัส่วนลดจากปรมิาณที่ผูผ้ลิตส่งไดไ้ม่

ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 1,700 ลา้นบาท ของ ปตท. และ การรบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจท่อส่ง

ก๊าซฯ ในอียิปต ์ของ PTTER ประมาณ 1,400 ลา้นบาท รวมถึง ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากคดีความของ ปตท. ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

ภาษีเงินไดใ้น 1Q2565 จ านวน 21,874 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,226 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.3 โดยหลกัมาจากธุรกิจส ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม 

จากที่กล่าวขา้งตน้ส่งผลใหใ้นไตรมาสนี ้ปตท. และบรษิัทย่อยมีก าไรสทุธิ จ านวน 25,571 ลา้นบาท ลดลง 1,973 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 7.2 จากก าไรสทุธิ จ านวน 27,544 ลา้นบาท ใน 4Q2564 
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564 

ใน 1Q2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 758,465 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 1Q2564 จ านวน 280,628 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 58.7 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายไดข้องกลุ่มธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กลุ่ม

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจน า้มันเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลจากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ตามราคาในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขาย

โดยรวมที่เพิ่มขึน้ตามการฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 แมว้่า

ปรมิาณขายก๊าซฯ ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนเนื่องจากผูผ้ลิตแหล่งก๊าซฯ อยู่ในช่วงปลายสมัปทาน นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจ

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีรายไดจ้ากการขายที่สูงขึน้ตามราคาขายเฉล่ีย และปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ โดยหลักจากการเขา้ซือ้

โครงการโอมาน แปลง 61 ในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงโครงการมาเลเซีย แปลงเอช เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในเดือนกมุภาพนัธ ์2564 

ใน 1Q2565 EBITDA มีจ านวน 142,701 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 39,704 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 38.5 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจ

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามราคาขายเฉล่ีย และปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นเพิ่มขึน้ จากธุรกิจการกลั่นที่มีผลการด าเนินงานดีขึน้จาก Accounting GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 6.9 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบารเ์รล ใน 1Q2564 เป็น 8.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบารเ์รล ใน 1Q2565 จากก าไรสต๊อกน า้มันที่เพิ่มขึน้ ส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึน้ รวมทั้งปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ก าไรสต๊อกน า้มันของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึน้ประมาณ 11,000  

ลา้นบาทตามราคาน า้มันดิบที่ปรบัเพิ่มขึน้ในอัตราที่มากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ผลการด าเนินงานของ

ธุรกิจปิโตรเคมีปรบัตวัลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑแ์ละวตัถดุิบของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีส่วนใหญ่ทัง้สายอะโรเมติกสแ์ละโอเลฟินส์

ที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดีกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐานมีผลการด าเนินงานลดลงโดยหลักจากธุรกิจไฟฟ้าที่ตน้ทุนค่าก๊าซ

ธรรมชาติและถ่านหินปรบัตวัสงูขึน้อย่างมากส่งผลใหอ้ตัราก าไรจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อตุสาหกรรมลดลง 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายใน 1Q2565 มีจ านวน 37,145 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,109 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.0 โดยหลกั

จาก GC จากการเข้าซือ้ Allnex ใน 4Q2564 และโครงการ Olefins Reconfiguration (ORP) เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน

มิถนุายน 2564   
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ใน 1Q2565 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทรว่มจ านวน 1,949 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกับ 1Q2564 โดย 

ผลการด าเนินงานของการรว่มคา้ในกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก Oman LNG LLC จากรายไดข้ายที่ปรบั

สูงขึน้ตามราคาขายที่ปรบัเพิ่มขึน้ ขณะที่ผลการด าเนินงานของการร่วมคา้ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นลดลง  โดยหลักจาก  

PTTAC ที่ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์AN กบัวตัถดุิบลดลง 

ใน 1Q2565 มีขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ ์48,979 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ 41,581 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 100.0 

โดยหลกัมาจากขาดทุนสญัญาประกันความเส่ียงราคาน า้มนัและผลิตภณัฑ ์เนื่องจากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหนา้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ของ 

PTTT GC TOP และ PTTEP  

ใน 1Q2565 มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,712 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10,042 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 100.0 โดยหลกั

มาจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการแปลงค่าเงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ ที่ เพิ่มขึน้จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ 

(1Q2565 เงินบาทแข็งค่า 0.13 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ ขณะที่ 1Q2564 เงินบาทอ่อนค่า 1.30 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ) 

ตน้ทุนทางการเงิน ใน 1Q2565 มีจ านวน 7,445 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,007 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 15.6 โดยหลกัจากการออก

หุน้กูข้อง GC และ PTTEP  

ใน 1Q2565 มีการรบัรูร้ายการที่ไม่ไดเ้กิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นก าไร

จ านวน 929 ลา้นบาท ตามที่กล่าวขา้งตน้ ขณะที่ใน 1Q2564 มีการรบัรู ้Non-recurring Items สทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็น

ก าไรจ านวน 4,874 ลา้นบาท โดยหลกัจากการรบัรูก้  าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของโครงการโอมาน แปลง  61 

ประมาณ 7,000 ลา้นบาทสทุธิกับการตดัจ าหน่ายสินทรพัยบ์างส่วนในโครงการส ารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล ประมาณ 2,900 

ลา้นบาท  

ภาษีเงินไดใ้น 1Q2565 จ านวน 21,874 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10,191 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 87.2 โดยหลกัมาจาก PTTEP จาก

โครงการในประเทศไทยและประเทศโอมานตามก าไรท่ีเพิ่มขึน้ 

จากที่กล่าวขา้งตน้ส่งผลใหใ้นไตรมาสนี ้ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจ านวน 25,571 ลา้นบาท ลดลง 7,017 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 21.5 จากก าไรสทุธิ จ านวน 32,588 ลา้นบาท ใน 1Q2564 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

           
 

สินทรัพย ์

ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ ้นจ านวน 3,315,950 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นจาก                              

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 237,931 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.7 เป็นผลจาก 

: สินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ 241,839 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 28.3 สาเหตหุลกัมาจาก  

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสัน้ เพิ่มขึน้ 64,431 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากเงินสดรบัจากเงิน

กูย้ืมจากสถาบนัการเงินโดยหลกัจาก GC ปตท. และ TOP 

-    ลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ 37,198 ลา้นบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยและปรมิาณขายเพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก ปตท. PTTT 

และ GC 

-    สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 70,431 ลา้นบาท จากปัจจยัดา้นราคาและปริมาณของผลิตภณัฑน์ า้มนัดิบ น า้มนัส าเร็จรูป

และปิโตรเคมี ที่เพิ่มขึน้จาก ปตท. TOP IRPC และ GC 

: เงินลงทนุระยะยาวเพิ่มขึน้ 6,506 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.7 โดยหลกัจากการลงทนุใน VNT ของ GC  

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 4,296 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.3 โดยหลกัจากค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด ของ PTTEP แม้

เพิ่มขึน้จากงานระหว่างก่อสรา้งในโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ของ TOP 

: สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นลดลง 6,118 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.0 โดยหลกัจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น ของ GC จากค่าตดั

จ าหน่ายและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

  

623,955 617,837 

1,425,414 1,421,118 

175,244 181,750 

853,406 
1,095,245 

1,472,940 1,500,691 

949,825 
1,089,407 

655,254 
725,852 

3,315,950

3,078,0193,078,019

สินทรัพยร์วม  หนีส้นิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ 
หน่วย : ลา้นบาท  

สินทรพัยห์มนุเวียน 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้  
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 

หนีส้ินอื่น 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

เงินลงทนุระยะยาว  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์

31 ธ.ค. 2564 31 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2564 
 

 31 ม.ีค. 2565 
 

 

7.7% 

3,315,950 
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หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมจ านวน 1,815,259 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2564

จ านวน 210,180 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

: หนีส้ินอื่นเพิ่มขึน้ 70,598 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.8 เนื่องจากหนีส้ินตราสารอนุพันธ์สินคา้โภคภัณฑท์ี่เพิ่มขึน้  โดย

หลักจาก PTTT GC และ PTTEP และเจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้จากปริมาณซือ้และราคาที่เพิ่มขึน้ โดยหลักจาก ปตท. และ PTTT   

: หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 139,582 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.7 เป็นผลจากเงินกูย้ืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ านวน 

74,180 ลา้นบาท และ จากเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูท้ี่เพิ่มขึน้ จ านวน 65,353 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ือหุน้จ านวนรวม 1,500,691 ลา้นบาท เพิ ่มขึน้จาก  

ณ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 27,751 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.9 จากผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนแรก ปี 2565 เป็น

ก าไรสุทธิจ านวน 25,571 ลา้นบาท ทั้งนีม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมเพิ่มขึน้  5,253 ลา้นบาท โดยหลักจากก าไรสุทธิของ

บริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ 
 

สภำพคลอ่ง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ
จ านวน 64,780 ลา้นบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด จ านวน 312,730 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 377,510 ลา้นบาท ทั้งนี ้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี ้  

 

             หน่วย : ลา้นบาท 

 งบกำรเงนิรวม    

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน (26,702)  
กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (38,935) 
กระแสเงินสดสทุธิไดม้าในกิจกรรมจดัหาเงิน 130,895  
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,046  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (1,524) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด-สทุธิ                                                     64,780  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 312,730 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 377,510  
 

 

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 26,702 ลา้นบาท โดยมาจากก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 58,578 

ลา้นบาท ปรบัปรุงดว้ยรายการกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งรายการหลกัที่มผีล

ใหก้ระแสเงินสดเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวมจ านวน 37,145 ลา้นบาท ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ ์35,803 

ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินจ านวน 7,445 ลา้นบาท ทัง้นีร้ายการหลกัที่มีผลใหก้ระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ ก าไรจากการวดัมลูค่า

ยุติธรรมของสญัญาซือ้ขายสินคา้ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 6,327 ลา้นบาท ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2,259 ลา้นบาท และส่วนแบ่งก าไร
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จากเงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษัทร่วม 1,949 ลา้นบาท และปรบัปรุงดว้ยการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยด์  าเนินงานสทุธิที่มีผลให้

กระแสเงินสดลดลงจ านวน 146,250 ลา้นบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 7,082 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 38,935 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 

 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน และสินทรพัยท์ี่เกิดจาก

การส ารวจและประเมินค่า รวมจ านวน 34,646 ลา้นบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนของ PTTEP ในสินทรพัยเ์พื่อการส ารวจ

และผลิตปิโตรเลียมส่วนใหญ่จากโครงการจี 2/61 โครงการเอส 1 โครงการบงกช และโครงการซอติกา้ การลงทุนของ TOP ใน

โครงการ CFP และโครงการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด ( TOP SPP) การลงทุนของ 

PTTLNG ในโครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรือหนองแฟบ การลงทุนของ GC ในโครงการ Olefins 2/2 Modification และการลงทุน

ของ ปตท. ในโครงการท่อส่งก๊าซฯ เสน้ที่ 5 

: เงินจ่ายลงทนุซือ้ธุรกิจและเงินลงทนุระยะยาว จ านวน 6,908 ลา้นบาท โดยหลกัจากการเขา้ซือ้หุน้เพิ่มใน VNT ของ GC  

: เงินรบัสทุธิจากเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ รวมจ านวน 1,340 ลา้นบาท โดยหลกัจาก OR 4,000 ลา้นบาท 

ปตท. 3,000 ลา้นบาท และ GPSC 2,998 ลา้นบาท จากการครบก าหนดของเงินฝากประจ า ในขณะท่ี GC ลงทนุในเงินฝากประจ าและ

ตราสารหนี ้8,487 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าในกิจกรรมจดัหาเงินมีจ านวน 130,895 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก  

 : เงินรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวสทุธิ 138,782 ลา้นบาท โดยหลกัจาก GC ปตท. และ TOP 

 : เงินจ่ายตน้ทนุทางการเงิน 7,825 ลา้นบาท  โดยหลกัจาก GC ปตท. TOP และ GPSC 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  
 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 1Q2564 1Q2565 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ % 18.40 17.76 
อตัราก าไรสทุธิ % 9.88 4.84 
    
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 16.00 19.17 
    
ก าไรสทุธิต่อหุน้     
ก าไรสทุธิต่อหุน้ บาท/หุน้ 1.14 0.89 
    

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-64 31-มี.ค.-65 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.73 1.62 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.13 0.98 
    
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.64 0.73 
 
 

   

หมายเหต:ุ   

อตัราก าไรขัน้ตน้ = ก าไรขัน้ตน้ หาร รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 

อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ หาร รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้         

 

ก าไรสทุธิต่อหุน้   

= 

  
= 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย ตน้ทนุทางการเงิน 
และภาษีเงินได ้(EBITDA)  หาร ตน้ทนุทางการเงิน* 

ก าไรสทุธิที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญั หาร จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัที่
ถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างงวด 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรพัยห์มนุเวียน หาร หนีส้ินหมนุเวยีน 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทนุชั่วคราว+ลกูหนีก้ารคา้ หาร 
หนีส้ินหมนุเวียน  

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ หาร สว่นของผูถ้ือหุน้รวม 

*มีการปรบัเปลีย่นสูตรการค านวณ (จากเดิม อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ = กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน+ภาษีจ่ายจากการด าเนนิงาน หาร เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน) 
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 แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2565  

เศรษฐกิจโลกใน 2Q2565 มีแนวโน้มฟ้ืนตัวชะลอลงจาก 1Q2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

ในประเทศจีนที่ย  ่าแย่ลง โดยยอดผูต้ิดเชือ้รายใหม่ที่พุ่งสงูขึน้ในหลายพืน้ที่เศรษฐกิจส าคญั น ามาซึ่งการบงัคบัใชม้าตรการปิดเมือง

อย่างเขม้งวดเป็นวงกวา้งมากขึน้ และสงครามระหว่างประเทศรสัเซียและประเทศยเูครนท่ีคาดว่าจะยืดเยือ้ รวมถึง มาตรการคว ่าบาตร

ประเทศรสัเซียจากนานาชาติเพิ่มความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจและเพิ่มแรงกดดนัเงนิเฟ้อโลก โดยเฉพาะในสินคา้ที่ประเทศรสัเซีย

และประเทศยเูครนเป็นผูส่้งออกหลกั (เช่น น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ พาราเดียม ขา้วสาลี และขา้วโพด) ซึ่งจะเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งต่อ

การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่  COVID-19 ยังไม่สิน้สุดลง อย่างไรก็ตาม  

อัตราการฉีดวคัซีนครบโดสที่สูงขึน้และการฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้ที่แพร่หลาย ท่ามกลางนโยบายอยู่ร่วมกับ  COVID-19 จะเป็นปัจจยั

สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งนี ้ เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของสถานการณก์าร 

แพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ มาตรการคว ่าบาตรประเทศรสัเซียจากนานาชาติที่อาจรุนแรงขึน้ เสถียรภาพของเศรษฐกิจ

ประเทศจีน และภาวะการเงินโลกที่อาจตงึตวัขึน้อย่างรวดเรว็  

ตามรายงานของ IHS ณ เดือนเมษายน 2565 ความตอ้งการใชน้ า้มนัของโลกใน 2Q2565 คาดว่าจะเพิ่มขึน้จาก 1Q2565 

จ านวน 0.8 MMBD ไปอยู่ที่ระดับ 98.9 MMBD ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก และการเตรียมเข้าสู่ช่วงฤดูกาลขับขี่ในประเทศ

สหรฐัฯและยโุรปซึ่งจะส่งผลใหค้วามตอ้งการใชป้รบัสงูขึน้ ทัง้นีค้าดว่าอปุทานจะเพิ่มขึน้ทัง้จากกลุ่ม OPEC+ และผูผ้ลิตอื่นๆ นอกกลุ่ม 

OPEC รวมทั้งการปล่อยน า้มันดิบจากคลังส ารองเชิงยุทธศาสตรข์องประเทศสมาชิกของ International Energy Agency (IEA) เพื่อ

ชดเชยการขาดหายไปของอปุทานท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามตงึเครียดระหว่างประเทศรสัเซียและประเทศยเูครน โดยคำด

ว่ำรำคำน ้ำมันดิบใน 2Q2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 98 - 103 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำรเ์รล และค่าการกลั่นอา้งอิงสิงคโปรค์ำดว่ำ

จะเฉลี่ยอยู่ที ่10.5 – 11.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำรเ์รล  

ราคาผลิตภัณฑปิ์โตรเคมี ทัง้สายโอเลฟินสแ์ละอะโรเมติกส ์ในไตรมาส 2 ปี 2565 มีแนวโนม้ปรบัตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั

ไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมีปัจจยัส่วนหน่ึงจากราคาน า้มนัดิบและแนฟทาที่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ท่ามกลางสงครามระหว่างประเทศรสัเซยี 

– ประเทศยเูครนท่ียงัคงยืดเยือ้ ประกอบกบัมาตรการคว ่าบาตรท่ีเพิ่มมากขึน้ 

• ราคากลุ่มผลิตภณัฑโ์อเลฟินสใ์นไตรมาส 2 ปี 2565 มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ โดยคาดว่าราคา HDPE และ PP จะเคล่ือนไหว

อยู่ในกรอบ 1,420 – 1,440 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตัน และ 1,430 – 1,450 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตัน ตามล าดับ จากตน้ทุน

วัตถุดิบที่ยังคงสูงและผูผ้ลิตยงัคงลดก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจากอัตราก าไรที่ต  ่า รวมถึงการหยุดซ่อมบ ารุงตาม

ฤดูกาลในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยกดดันตลาดจากก าลังการผลิตที่ขึน้ใหม่ในเอเชียและความ

ตอ้งการซือ้ผลิตภณัฑป์ลายน า้ที่ลดลงจากการ Lockdown ของจีนในหลายเมืองในช่วงตน้ไตรมาส แมว้่ามีแนวโนม้จะ

ฟ้ืนตวัไดใ้นช่วงปลายไตรมาสจากการคลาย Lockdown ในจีน  

• ราคากลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกสใ์นไตรมาส 2 ปี 2565 มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 โดยราคา BZ 

เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 1,160-1,180 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั และราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียที่ระดบั 1,180-1,200 เหรียญสหรฐัฯ 

ต่อตนั จากตน้ทุนราคาน า้มนัดิบและแนฟทาที่คาดว่าจะปรบัสงูขึน้ การปรบัลดก าลงัการผลิตของผูผ้ลิตหลายแห่งใน

เอเชียอย่างต่อเนื่องจากอตัราก าไรท่ีต ่า ประกอบกบัอปุทานท่ีอาจตงึตวัขึน้จากการปิดซ่อมบ ารุงตามฤดกูาล และความ
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ตอ้งการซือ้ผลิตภณัฑป์ลายน า้มีแนวโนม้จะฟ้ืนตวัไดใ้นช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2565 ตามกล่าวขา้งตน้  อย่างไรก็ตาม 

ก าลงัการผลิตที่จะขึน้ใหม่ในประเทศจีนและประเทศอินเดียเป็นปัจจยักดดนัตลาดเพิ่มเติม  

เศรษฐกิจไทยใน 2Q2565 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องจาก 1Q2565 โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดว่า 

จะฟ้ืนตวัต่อเนื่องตามมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดที่ยงัคงผ่อนคลาย ท่ามกลางปัจจยักดดนัจากตวัเลขผูต้ิดเชือ้รายใหม่ที่ยงัอยู่ใน

ระดบัสงูและเงินเฟ้อดา้นอุปทานที่เร่งขึน้จากสงครามระหว่างประเทศรสัเซียและประเทศยเูครนที่ยงัคงยืดยือ้ และมาตรการคว ่าบาตร

ทางเศรษฐกิจต่อประเทศรสัเซียที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้จากไตรสมาสก่อนหนา้ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะทยอยฟ้ืนตวั 

ตามมาตรการควบคมุการเดนิทางที่ผ่อนคลายขึน้เป็นล าดบั โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรการ Test & Go ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

เป็นตน้ไป ท่ามกลางขอ้จ ากัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยวประเทศจีนซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการจดัการ COVID-19 เป็นศูนย ์

ของประเทศจีนที่ยังคงบังคับใชอ้ยู่ และขอ้จ ากัดของนักท่องเที่ยวในประเทศแถบยุโรปและประเทศรสัเซียซึ่งเป็นผลมาจากสงคราม  

การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัว แต่อาจได้รับผลกระทบจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจ ประเทศจีน 

ที่ส่งสญัญาณชะลอลง ขณะที่การใชจ้่ายภาครฐัคาดว่าจะยงัคงมบีทบาทส าคญัแมเ้ม็ดเงินจะทยอยปรบัลดลง ทัง้นี ้ แนวโนม้การฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกิจไทยยงัมีปัจจยัเส่ียงจากเงินเฟ้อที่อาจเร่งขึน้หากความขดัแยง้ระหว่างองคก์ารสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือกบัประเทศ

รสัเซียขยายวงกวา้ง การกลายพนัธุข์องไวรสั COVID-19 ภาวะการเงินโลกที่ตงึตวั โอกาสผิดช าระหนีข้องภาคธุรกิจและภาคครวัเรือนที่

เพิ่มขึน้ และความเส่ียงทางการเมืองในประเทศ 
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แผนงานและโครงการทีส่ าคัญ 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ : ควำมคืบหน้ำโครงกำรทีส่ ำคัญ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

• ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที ่5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้   
• ความคืบหนา้โครงการ ณ เดือนมีนาคม 2565 : รอ้ยละ 87.24 (รวมการก่อสรา้งทัง้ 3 ส่วน) 
• ก าหนดแลว้เสรจ็ เดือนธันวาคม ปี 2565 

โครงกำร LNG:  
ปัจจุบัน ปตท. มีสัญญาซือ้ LNG ระยะยาวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จ านวนทั้งสิน้ 5.2 ลา้นตันต่อปี และมี

ความพรอ้มในการจดัหา LNG เพื่อรองรบัปรมิาณการใชก๊้าซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

• โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 
ความคืบหนา้โครงการ ณ เดือนมีนาคม 2565 :  รอ้ยละ 97.81 

• ที่ประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 มีมติให ้ปตท. ด าเนินการขยายก าลงัการแปรสภาพ LNG ที่ 7.5 
ลา้นตนัต่อปี  

• มีก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ 2.5 ลา้นตันต่อปี ในช่วงกลางปี 2565 และอีก 5 ลา้นตันต่อปี คาดว่าจะแลว้เสร็จ
ภายใน เดือนธันวาคม ปี 2565  

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

สัญญาร่วมทุนหน่วยงานภาครฐัและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ส าหรบัโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตามที่ส  านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอมา โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอรม์ินอล จ ากัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที แทงค ์เทอรม์ินัล จ ากัด ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 30 และ 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 70) เป็นผูด้  าเนินการถมทะเล มูลค่าการ
ลงทนุรว่มกนัในส่วนของการถมทะเลประมาณ 12,900 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2567 และสิทธิใน
การก่อสรา้ง LNG Terminal 3 ช่วงที่ 1 ขนาดไม่ต ่ากว่า 5 ลา้นตนั เป็นเงินลงทนุประมาณ 28,000 ลา้นบาท ซึ่งคาด
ว่าจะพรอ้มเปิดด าเนินการประมาณปี 2570 

 

 

 

 

 

 
 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
35 

1Q2565 
   

 

สรุปแผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2565  

 
Plant 1Q2565 2Q2565 3Q2565 4Q2565 

GSP #2  
 

TD 
(1-23 พ.ค. : 23 วนั) 

  

GSP #3  TD 
(1-23 พ.ค. : 23 วนั) 

  

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

 

GSP #5   
 

 Minor SD 
(5-19 ธ.ค. : 15 วนั) 

ESP  Major SD 
 (1-23 พ.ค. : 23 วนั) 

  

*TD : Turndown (ลดก าลงัการผลิต) 
**SD : Shutdown (หยดุการผลิต) 

  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
36 

1Q2565 
   

 

 ภาคผนวก 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ บรษิัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ  ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTTNGD)  

บรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTLNG) และ บรษิัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTGL) 

ธุรกิจถ่ำนหิน ประกอบดว้ย บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รีซอรส์เซส จ ากัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด 

(PTTGM)  

ธุรกิจน ้ำมัน คือ บรษิัท ปตท. น า้มนัและการคา้ปลีก จ ากดั มหาชน (OR)  

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบดว้ย หน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 

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

ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ประกอบดว้ย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด 

(มหาชน) (TOP) บรษิัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) และ บรษิัท พีทีที แทงค ์เทอรม์ินลั จ ากดั (PTT TANK)  

ธุรกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน ประกอบดว้ย หน่วยธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐาน บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั 

(มหาชน) (GPSC) บรษิัท  พีทีที เอนเนอรย์ี่ โซลชูั่นส ์จ ากดั (PTTES) บรษิัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์จ ากดั (EnCo) และ บรษิัท พีทีที 

ดิจิตอล โซลชูั่น จ ากดั (PTT DIGITAL) 

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท บิซิ เนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากั ด (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  

และ บรษิัท ปตท. ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั (PTT TCC) 


