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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือนและ 6 เดือน                       

สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

 บทสรุปผู้บริหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 (2Q2565) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและ 

ค่าตัดจ าหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 182,768 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 69,602 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 61.5 จาก ไตรมาส 2 ปี 2564 (2Q2564)  ที่จ านวน 113,166 ล้านบาท โดยหลกัจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน

เพ่ิมข้ึนโดยธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานดีข้ึนจาก ก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (Market GRM) ทีเ่พ่ิมข้ึน จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์

ส่วนใหญ่ปรับตวัสูงข้ึนมากและปริมาณขายที่เพ่ิมข้ึน รวมทัง้มีก าไรสต๊อกน ้ามนัเพ่ิมข้ึน ทัง้นีก้ าไรสต๊อกน ้ามนัของกลุ่ม ปตท. เพ่ิมข้ึน

ประมาณ 7,000 ล้านบาทตามราคาน ้ามันดิบที่ปรับเพ่ิมข้ึนในอัตราที่มากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่  

ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตวัลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์และวตัถดิุบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ทัง้สาย  

โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ที่ปรับตวัลดลง และปริมาณขายที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงปิโตรเคมีใน 2Q2565 รวมทัง้

กลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนตามราคาขายเฉลี่ย และปริมาณขายเฉลี่ยทีเ่พ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานลดลงโดยหลกัจากธุรกิจไฟฟ้าทีต่น้ทนุค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรบัตวั

สูงข้ึนอย่างมากส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นของ Small Power Producer (SPP) ลดลง ก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 2Q2565 

จ านวน 38,848 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 14,270 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.1 จาก 2Q2564 ที่จ านวน 24,578 ล้านบาท ตาม EBITDA 

ทีเ่พ่ิมสูงข้ึน รวมทัง้มีการรบัรู้ก าไรจากรายการทีไ่ม่ไดเ้กิดข้ึนประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. ใน 2Q2565 โดยหลกัจากการรับรู้

ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ของ ปตท. ขณะที่ใน 2Q2564  

มีการรบัรู้ขาดทนุจากรายการทีไ่ม่ไดเ้กิดข้ึนประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. โดยหลกัจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในการร่วมคา้ของ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (GC) ประมาณ 1,500 ลา้นบาท แม้ว่าใน 2Q2565 มีผลขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้และขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พ่ิมข้ึน 

ใน 2Q2565 ปตท. และบริษัทย่อย มี EBITDA จ านวน 182,768 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 40,067 ล้านบาท หรือร้อยละ 

28.1 จาก ไตรมาส 1 ปี 2565 (1Q2565) ที่จ านวน 142,701 ล้านบาท โดยหลกัจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันเพ่ิมข้ึนโดย

ธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานดีข้ึนจาก Market GRM ที่เพ่ิมข้ึน จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรับตวัสูงข้ึน อย่างไรก็ดี

ก าไรสต๊อกน ้ามนัลดลง โดยก าไรจากสต๊อกน ้ามนัของกลุ่ม ปตท. ลดลงประมาณ 8,000 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดิบที่ปรับเพ่ิมข้ึน 

ในอตัราทีน่อ้ยกว่าไตรมาสก่อนหนา้ นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจถ่านหินมีผลการด าเนินงานปรับตวั

หน่วย : ล้ำนบำท 2Q2564 1Q2565 2Q2565 
% เพิ่ม (ลด) 

1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ยอดขำย 533,256 758,465 926,954 73.8% 22.2% 1,011,093 1,685,419 66.7% 
EBITDA 113,166 142,701 182,768 61.5% 28.1% 216,163 325,469 50.6% 
ก ำไรสุทธิ 24,578 25,571 38,848 58.1% 51.9% 57,166 64,419 12.7% 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.86 0.89 1.37 59.3% 53.9% 2.00 2.26 13.0% 
รำคำน ำ้มันดิบดูไบเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล) 

66.9 95.6 108.1 61.6% 13.1% 63.5 101.8 60.3% 
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สูงข้ึนจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายที่เพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงกลุ่มธุรกิจน ้ามันและการค้าปลีกมีปริมาณขายและก าไรขัน้ต้นเฉลี่ย 

ต่อลิตรทีเ่พ่ิมข้ึน โดยหลกัจากดีเซลและน ้ามนัอากาศยาน รวมทัง้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน โดยหลกัจาก

ต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ที่ลดลงตามราคา LNG ในตลาดโลก ก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 2Q2565 จ านวน 38,848  

ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 13,277 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.9 จาก 1Q2565 ที่จ านวน 25,571 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เ พ่ิมข้ึน 

นอกจากนี ้ใน 2Q2565 มีผลขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ลดลง ในขณะที่ภาษีเงินได้ เพ่ิมข้ึน โดยหลกัมาจากผลการด าเนินงานทีดี่ข้ึน

ของบริษัทในกลุ่ม รวมทัง้ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากก าไรของการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท 

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ประมาณ 2,100 ล้านบาท ประกอบกบั ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ิมข้ึน 

ทัง้นี ้ใน 2Q2565 มีการรบัรู้ก าไรจากรายการทีไ่ม่ไดเ้กิดข้ึนประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. ใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน  

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 (1H2565)  ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 325,469 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 109,306 

ล้านบาท หรือร้อยละ 50.6 จาก ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 (1H2564) ที่จ านวน 216,163 ล้านบาท โดยหลกัจากกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและการกล่ันที่เพ่ิมข้ึนซ่ึงธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานดีข้ึนจาก Market GRM ที่เพ่ิมข้ึนโดยมีปัจจัยสนบัสนนุจาก

สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน รวมถึงมีปริมาณขายและก าไรสต๊อกน ้ามนัที่เพ่ิมข้ึน ทัง้นีก้ าไร 

สต๊อกน ้ามนัของกลุ่ม ปตท. เพ่ิมข้ึนประมาณ 19,000 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดิบที่ปรับเพ่ิมข้ึนในอตัราที่มากกว่าช่วงเดียวกนัของ 

ปีก่อน ในขณะที่ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตวัลดลงทัง้จากผลการด าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ และกลุ่มอะโรเมติกส์ 

เนือ่งจากราคาผลิตภณัฑ์ปรับตวัเพ่ิมข้ึนนอ้ยกว่าราคาวตัถดิุบทีป่รบัเพ่ิมข้ึน รวมทัง้ปริมาณขายทีล่ดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผน

ของโรงปิโตรเคมีใน 1H2565 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจถ่านหินมีผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 

ตามราคาขายเฉลี่ย และปริมาณขายเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจน ้ามันและการค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศมีผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนตามอปุสงค์ทีเ่พ่ิมข้ึนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคมุ COVID-19 อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจใหม่

และโครงสร้างพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานลดลงโดยหลกัจากธุรกิจไฟฟ้าทีต่น้ทนุค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรบัตวัสูงข้ึนอย่างมาก 

รวมทัง้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการด าเนินงานทีป่รับตวัลดลงจากก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ ซ่ึงมีตน้ทนุ

ค่าเนื้อก๊าซฯ ที่เพ่ิมข้ึนมากตามราคา LNG ในตลาดโลก แม้ว่าธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรเพ่ิมข้ึน จากราคาขายเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุก

ผลิตภณัฑ์ตามราคาปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ใช้อ้างอิง ใน 1H2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 64,419 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 7,253 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 จาก 1H2564 ที่จ านวน 57,166 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพ่ิมสูงข้ึน ขณะที่มีขาดทนุ

จากอตัราแลกเปลี่ยนและขาดทุนจากตราสารอนพุนัธ์เพ่ิมข้ึน รวมทัง้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ มีการรับรู้ก าไรจาก

รายการทีไ่ม่ไดเ้กิดข้ึนประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. ลดลง โดยหลกัจากใน 1H2565 มีการรบัรู้ส่วนลดจากปริมาณทีผู่ผ้ลิตส่ง

ไดไ้ม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 1,600 ลา้นบาท ของ ปตท. ขณะที ่ใน 1H2564 มีการรบัรู้ก าไรจากการซ้ือธุรกิจใน

ราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ล้านบาทสทุธิกบัการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์บางส่วนใน

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

(PTTEP) และการรบัรู้ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในการร่วมคา้ของ GC ประมาณ 1,500 ลา้นบาท            
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สถานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,534,887 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 456,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่มีสินทรัพย์รวมจ านวน 3,078,019 ล้านบาท โดยหลกั

จากสินค้าคงเหลือ และลูกหนีก้ารค้าที่เพ่ิมข้ึนตามปัจจยัด้านราคาและปริมาณของผลิตภณัฑ์ที่เพ่ิมข้ึน ในขณะที่หนีสิ้นรวมมีจ านวน 

1,972,112 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 367,033 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.9 โดยหลกัจากเงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้ในระหว่างงวด 

และเจ้าหนีก้ารคา้ทีเ่พ่ิมข้ึนตามปริมาณการซ้ือและราคาที่เพ่ิมข้ึน รวมทัง้หนีสิ้นตราสารอนพุนัธ์ที่เพ่ิมข้ึน นอกจากนีส่้วนของผูถื้อหุน้มี

จ านวน 1,562,775 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 89,835 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.1 โดยหลกัจากก าไรสทุธิของ ปตท. และบริษัทย่อยใน 1H2565 
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ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2565  

เศรษฐกิจโลกใน 2Q2565 ฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 1Q2565 ตามมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดยรวมที ่

ผ่อนคลายมากขึน้ แต่ชะลอลงจากอตัราเงินเฟ้อที่สงูกวา่คาด โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐฯ ท าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (The Federal 

Reserves: The Fed) ในการประชมุเดือนมิถนุายน ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายร้อยละ 0.75 สูร่ะดบัร้อยละ 1.50 - 1.75 ซึง่เป็นการ

ปรับขึน้มากที่สุดนับตัง้แต่ปี 2537 ส่งผลให้ภาวะการเงินโลกตึงตัวขึน้ ประกอบกับการชะลอลงของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากการ 

แพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศ และการปิดเมืองภายใต้นโยบายการจัดการ COVID-19 เป็นศูนย์อย่างเข้มงวด นอกจากนี ้

เศรษฐกิจโลกยงัได้รับผลกระทบเชิงลบเพิ่มเตมิจากปัญหาความขดัแย้งระหวา่งประเทศรัสเซียและประเทศยเูครนที่ยืดเยือ้ ทัง้นี ้กองทนุ

การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ปรับลดประมาณการอตัราการขยายตวัของ

เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลงสูร่ะดบัร้อยละ 3.20 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนเมษายน 2565 ที่ระดบัร้อยละ 3.60 

ตามรายงานของส านกัที่ปรึกษา S&P Global (ช่ือเดิม IHS Markit หรือ IHS) ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ความต้องการใช้

น า้มันของโลกใน 2Q2565 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 97.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (MMBD) ลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q2565 ที่ระดับ 98.2 MMBD  

จากสถานการณ์ความขดัแย้งระหวา่งประเทศรัสเซียและประเทศยเูครน ความกงัวลด้านการเติบโตของเศรษฐกิจ และราคาน า้มนัดิบ

และผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น า้มนัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ 2Q2564 ที่ระดบั 95.7 MMBD ตามการ 

ฟืน้ตวัของความต้องการใช้น า้มนัของโลกหลงัหลายประเทศผอ่นคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19  

 หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 2Q2564 1Q2565 2Q2565 

%เพิ่ม (ลด) 
1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) YoY QoQ 

ราคาน า้มนัดบิดไูบเฉลี่ย 66.9 95.6 108.1 61.6% 13.1% 63.5 101.8 60.3% 
Gasoline Crack Spread 9.9 17.8 35.0 >100.0% 96.6% 8.5 26.4 >100.0% 
Diesel Crack Spread 5.3 19.6 43.1 >100.0% >100.0% 5.0 31.3 >100.0% 
FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (5.8) (8.3) (3.2) 44.8% 61.4% (4.6) (5.8) (26.1%) 
GRM-Singapore Crack 2.0 8.0 21.4 >100.0% >100.0% 1.9 14.7 >100.0% 

รำคำน ำ้มันดิบดูไบใน 2Q2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 108.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึน้จาก 1Q2565 ที่ระดับ 95.6 

เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล และจาก 2Q2564 ที่ระดบั 66.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล จากสถานการณ์ความตงึเครียดระหวา่งประเทศ

รัสเซียและประเทศยูเครนที่ยืดเยือ้ ส่งผลให้สหภาพยโุรปมีมติคว ่าบาตรน า้มนัจากรัสเซีย โดยจะเร่ิมมีผลตัง้แต่เดือนธันวาคม 2565  

อย่างไรก็ตาม ในระยะนีอุ้ปทานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากประเทศรัสเซียสามารถขายน า้มันดิบในราคาต ่าให้กับ 

หลายประเทศในเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย ได้เพิ่มเติม นอกจากนีอุ้ปทานน า้มนัดิบจากประเทศอิหร่านยงัไม่ปรับเพิ่มขึน้ เนื่องจาก

ความล่าช้าของการเจรจาข้อตกลงยตุิโครงการนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม อุปทานจากกลุ่มโอเปกและพนัธมิตร (OPEC+) ทยอยปรับ

เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง จากการปรับเพิ่มโควต้าการผลิตที่ระดับ 0.43 MMBD ต่อเดือน แม้จะยงัไม่สามารถผลิตได้เต็มโควตาจากปัญหา 

ด้านการผลิตของหลายประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตามมีน า้มนัจากคลงัส ารองเชิงยทุธศาสตร์ของประเทศสมาชิกของ International 

Energy Agency (IEA) เข้ามาในตลาดเพิ่มเติม 
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รำคำน ำ้มันส ำเร็จรูปตลำดจรสิงคโปร์  

 ส่วนต่างราคาระหว่างน ำ้มันเบนซินและน ำ้มันดิบดูไบ (Gasoline Crack Spread) ใน 2Q2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 35.0 

เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล เพิ่มขึน้จาก 1Q2565 ที่ระดบั 17.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล และจาก 2Q2564 ที่ระดบั 9.9 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากความต้องการใช้ที่สงูในช่วงฤดกูาลขบัขี่ของประเทศสหรัฐฯ 

และอุปทานที่ปรับลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงกลั่นซึ่งส่งผลให้ปริมาณส ารองน า้มันเบนซินลดต ่าลง  

อยา่งไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมใ่นประเทศจีนท่ีสง่ผลให้มีการ Lockdown ในหลายพืน้ท่ีและ

ราคาน า้มนัเบนซินที่อยูใ่นระดบัสงู กดดนัความต้องการใช้น า้มนัเบนซินและสว่นตา่งราคาผลติภณัฑ์ 

 ส่วนต่างราคาระหว่างน ้ำมันดีเซลและน ำ้มันดิบดูไบ  (Diesel Crack Spread) ใน 2Q2565 เฉลี่ยอยู่ที่  43.1  

เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล เพิ่มขึน้จาก 1Q2565 ที่ระดบั 19.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล และจาก 2Q2564 ที่ระดบั 5.3 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยสนบัสนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศ

ยเูครนซึง่สง่ผลให้สหภาพยโุรปมีมติห้ามน าเข้าน า้มนัส าเร็จรูปจากรัสเซีย ซึง่ประเทศรัสเซียเป็นผู้สง่ออกหลกัของน า้มนั

ดีเซลไปยงัยโุรป นอกจากนี ้ยงัมีอุปทานที่ลดลงจากโรงกลัน่ในช่วงปิดซ่อมบ ารุง ส่งผลให้ปริมาณส ารองน า้มนัดีเซล 

อยู่ในระดบัต ่า อย่างไรก็ตาม ราคาน า้มนัดีเซลที่อยู่ในระดบัสงู ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อที่ปรับสงูขึน้จะเป็นตวักดดนั

ความต้องการใช้น า้มนัดีเซลโดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมและสว่นตา่งราคาผลติภณัฑ์ 

 ส่วนต่างราคาระหว่างน ำ้มันเตำซัลเฟอร์สูงและน ำ้มันดิบดูไบ (High-Sulfur Fuel Oil 3.5% Crack Spread)  

ใน 2Q2565 เฉลี่ยอยู่ที่ -3.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึน้จาก 1Q2565 ที่ระดบั -8.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

และจาก 2Q2564 ที่ระดบั -5.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยสนบัสนนุจากความต้องการน าเข้าของภมูิภาค

ตะวนัออกกลางและเอเชียใต้ในช่วงฤดรู้อนเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า และการซือ้จากประเทศสหรัฐฯ เพื่อชดเชยอปุทาน

จากประเทศรัสเซีย รวมถึงอปุทานท่ีหายไปจากปัญหาผลติภณัฑ์น า้มนัเตาที่ไมไ่ด้มาตรฐานท่ีประเทศสงิคโปร์  
 

ค่ำกำรกลั่นของโรงกลัน่ประเภท Cracking อ้างอิงที่สงิคโปร์ใน 2Q2565 เฉลีย่อยูท่ี่ 21.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลเพิ่มขึน้

จาก 1Q2565 ที่ระดับ 8.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 2Q2564 ที่ระดับ 2.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปสงค์ของ

ผลิตภณัฑ์ที่ดี หลงัการผ่อนคลายนโยบาย Lockdown ในหลายประเทศ โดยเฉพาะน า้มนัเบนซิน น า้มนัดีเซล และน า้มนัอากาศยาน 

ในช่วงฤดูร้อนของประเทศแถบตะวันตกที่มีการเดินทางมากขึน้ ประกอบกับด้านอุปทานที่ตึงตัวจากความกังวลต่อสถานการณ์  

ความตงึเครียดระหวา่งประเทศรัสเซยีและประเทศยเูครน รวมถึงเข้าสูช่่วงซอ่มบ ารุงของโรงกลัน่หลายแหง่ อยา่งไรก็ตามราคาน า้มนัดบิ

ที่อยูใ่นระดบัสงูจะมีสว่นกดดนัคา่การกลัน่โดยเฉลีย่ 

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 2Q2564 1Q2565 2Q2565 

%เพิ่ม(ลด) 
1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 1,191 1,330 1,341 12.6% 0.8% 1,168 1,336 14.4% 
PP: CFR SEA - Film 1,336 1,387 1,351 1.1% (2.6%) 1,351 1,369 1.3% 
BZ: FOB Korea 966 1,073 1,238 28.2% 15.4% 859 1,156 34.6% 

   BZ – Naphtha 360 196 363 0.8% 85.2% 278 280 0.7% 
PX: CFR Taiwan  859 1,087 1,259 46.6% 15.8% 812 1,173 44.5% 

   PX - Naphtha 253 210 384 51.8% 82.9% 231 297 28.6% 
Naphtha (MOPJ) 606 877 875 44.4% (0.2%) 581 876 50.8% 
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ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทัง้สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์สว่นใหญ่ใน 2Q2565 ปรับตวัเพิ่มจาก 1Q2565 โดยมีปัจจยั 

สว่นหนึ่งจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัสงูขึน้และราคาแนฟทาที่ยงัอยู่ในระดบัสงู นอกจากนี ้ยงัสง่ผลให้ต้นทนุการผลิตอยู่ในระดบัสงู  

ท าให้ผู้ผลติหลายแหง่ยงัจ าเป็นต้องลดอตัราการผลติลงอยา่งตอ่เนื่องจากผลก าไรท่ีอยูใ่นระดบัต ่า  

 กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์: ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสงู (High Density Polyethylene: HDPE) ปรับตวัเพิ่มขึน้

เลก็น้อยเมื่อเทียบกบั 1Q2565 จากอปุทานของ HDPE ที่ตงึตวัจากการปรับลดการผลติลงจากผลก าไรท่ีอยูใ่นระดบัต ่า 

ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศจีนอยู่ในระดับต ่าจากการปิดเมือง ส าหรับราคาโพลีโพรไพลีน (Polypropylene: PP)  

ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบั 1Q2565 จากความต้องการสินค้าคงทน เช่น เคร่ืองใช้ภายในบ้านและรถยนต์ที่ลดลง 

ทา่มกลางความกงัวลเร่ืองภาวะเงินเฟ้อ และการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ นอกจากนี ้ความต้องซือ้สนิค้าปลายทางที่ลดลง

โดยเฉพาะในภมูิภาคยโุรปยงัสง่ผลให้มีอปุทานสว่นเกินของ PP ไหลเข้ามากดดนัราคาตลาดในภมูิภาคเอเชียเพิ่มเติม  

 กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์: ราคาเบนซีน (Benzene: BZ) และส่วนต่างระหว่างราคา BZ กับแนฟทาปรับเพิ่มขึน้ 

เมื่อเทียบกบั 1Q2565 จากราคา BZ ที่สงูขึน้นอกภูมิภาคตามความต้องการน าเข้าของประเทศสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึน้จาก

ข้อจ ากดัด้านขนสง่และคา่ขนสง่อยูใ่นระดบัสงู ความต้องการที่จะน า BZ ไปใช้ผลิตเป็น มิกซ์ไซลีน (Mix-Xylene: MX) 

และ โทลอูีน (Toluene: TL) เพื่อไปเป็นสว่นผสมของน า้มนัเบนซิน รวมถึงอปุทานท่ีตงึตวัจากการซอ่มบ ารุงตามฤดกูาล 

ขณะที่ราคาน า้มนัดิบและแนฟทาอยู่ในระดบัสงู ประกอบกบัการ Arbitrage สินค้าจากเอเชียไปสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม 

ความต้องการซือ้จากผู้ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene monomer: SM) ลดลงตามการปิดซ่อมบ ารุงตามฤดกูาล และ

การลดก าลงัการผลิตจากผลก าไรที่อยู่ในระดบัต ่าของผู้ผลิต SM หลายแห่งกดดนัการเพิ่มขึน้ของราคา ส าหรับราคา

พาราไซลนี (Paraxylene: PX) และสว่นตา่งระหวา่งราคา PX กบั แนฟทาปรับเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั 1Q2565 จากอปุทาน

ที่ตงึตวัตามการปรับลดอตัราการผลติของผู้ผลติ PX หลายแหง่ในเอเชีย จากผลก าไรท่ีอยูใ่นระดบัต ่า และความต้องการ

ใช้ Feedstock เป็นส่วนผสมในน า้มนัเบนซินซึ่งมีผลก าไรที่สงูกว่าอย่างมีนยัส าคัญแทน ขณะที่ราคาน า้มนัดิบและ 

แนฟทาอยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ตาม ความต้องการซือ้ท่ีลดลงของตลาดปลายน า้ทัง้กรดเทเรฟทาลิกบริสทุธ์ิ (purified 

terephthalic acid: PTA) และเส้นใย Polyester ในจีนท่ีชะลอตวักดดนัการเพิ่มขึน้ของราคา  

หากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้  

ตามราคาน า้มนัดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึน้อย่างมาก จากความกังวลของตลาดต่อสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและ

ประเทศยเูครนท่ียืดเยือ้  

เศรษฐกิจไทยใน 2Q2565 ฟืน้ตวัตอ่เนื่องจาก 1Q2565 โดยการทอ่งเที่ยว การบริโภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชน
ปรับตวัดีขึน้ตามมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่อนคลายขึน้เป็นล าดบั โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรการ Test & 
Go ตัง้แตว่นัท่ี 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป ทา่มกลางตวัเลขผู้ติดเชือ้รายใหม่ที่ทยอยปรับลดลงจากระดบัสงูในช่วงปลายเดือน มี.ค. 2565 
ขณะทีก่ารสง่ออกสนิค้าขยายตวัตอ่เนื่อง แตใ่นอตัราที่ชะลอลงตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศจีน
ที่ได้รับผลกระทบจากการบงัคบัใช้นโยบายการจัดการ COVID-19 เป็นศูนย์ (Zero-COVID policy) ที่เข้มงวด ทัง้นีม้าตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐยงัเป็นปัจจยัสนบัสนนุเศรษฐกิจตอ่ไป แม้เม็ดเงินจะทยอยปรับลดลง อยา่งไรก็ตาม เงินเฟ้อทีส่งูขึน้จากผลกระทบ
การคว ่าบาตรประเทศรัสเซียสง่ผลตอ่ประเทศไทยผ่านการปรับขึน้ของราคาสนิค้า ท าให้ก าลงัซือ้ของภาคครัวเรือนและอตัราก าไรของ
ภาคธุรกิจปรับตวัลดลง โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาส ซึ่งซ า้เติมภาวะการเงินจากปัญหา COVID-19 ที่มีอยู่เดิม ทัง้นี ้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ณ เดือนมิถุนายน 2565 ปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 เป็นขยายตวัร้อยละ 3.3 จากที่
ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนมีนาคม 2565 ที่ขยายตวัร้อยละ 3.2 
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เหตุการณ์ส าคัญในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 ถึงปัจจุบัน  

สรุปเหตกุารณ์ที่ส าคญั (non-recurring items) ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 มีรายละเอยีดดงันี ้

มกรำคม 2565  PTT: 1 ม.ค. เพื่อช่วยเหลือด้านราคาพลงังานให้แก่ประชาชน ปตท. ขยายระยะเวลาในการตรึงราคา
ขายปลีก NGV ตัง้แต่ 1 ม.ค. – 15 มี.ค. 2565 ส าหรับกลุ่มรถแท็กซี่ในเขต กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ 
13.62 บาท/กก. และราคาขายปลกี NGV ของรถยนต์ทัว่ไปอยูท่ี่ 15.59 บาท/กก. ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 16 มี.ค. 
2565 ได้ขยายระยะเวลาในการตรึงราคาต่อไปจนถึงวนัที่ 15 มิ.ย. 2565 และเมื่อวนัที่ 16 มิ.ย. 2565  
ได้ขยายระยะเวลาในการตรึงราคาขายปลีก NGV ต่อไปอีกจนถึงวนัที่ 15 ก.ย. 2565 นอกจากนี ้ปตท. 
ได้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือสว่นลดคา่ซือ้ก๊าซหงุต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
อาหาร ผา่นบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ จ านวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน จนถึงวนัท่ี 30 ก.ย. 2565  

 PTT & GPSC: 11 ม.ค. คณะกรรมการบริษัท อรุณ พลสั จ ากดั (Arun Plus) ซึ่งเป็นบริษัทที่ ปตท. ถือ
หุ้นทัง้หมด ได้อนมุตัิการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบั GPSC ในนามบริษัท นอูอโว พลสั จ ากดั (Nuovo Plus) 
ด้วยทนุจดทะเบียน 4,200 ล้านบาท และมีทนุช าระเร่ิมแรก 1,050 ล้านบาท ซึ่ง Arun Plus และ GPSC 
ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ
สนบัสนนุการลงทนุในหว่งโซธุ่รกิจแบตเตอร่ี (Battery Value Chain) รองรับอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ตามนโยบายขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ รวมถึงระบบกักเก็บพลงังานจากพลงังาน
หมนุเวียน และการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 28 ก.พ 2565 คณะกรรมการบริษัท Nuovo 
Plus ได้มีมติอนมุตัิการซือ้ทรัพย์สนิที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจแบตเตอร่ีจากบริษัทในกลุม่ ปตท. ภายในวงเงิน
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,900 ล้านบาท ประกอบด้วยทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย สญัญา และข้อตกลงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลงังาน

ก าลงัการผลติเร่ิมต้น 30 MWh ตอ่ปี ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จ.ระยอง จาก GPSC  
2. หุ้นสามญัร้อยละ 100 ในบริษัท GPSC-SG Holding Company ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย

ของ GPSC ซึ่งถือหุ้ นร้อยละ 11.1 ในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ประกอบธุรกิจโรงงานผลติแบตเตอร่ีก าลงัการผลติ 1 GWh ตอ่ปี รวมถึง
สญัญาและข้อตกลงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง จาก GPSC 

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

กุมภำพนัธ์ 2565  PTT: 3 ก.พ. บริษัท Arun Plus ได้จดัตัง้บริษัท ฮอริษอน พลสั จ ากดั (Horizon Plus) แล้วเสร็จ ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท Arun Plus ที่ได้อนมุตัิให้มีการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบับริษัท ลีย่ี่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
อินเวสเมนท์ จ ากัด (Lin Yin) (บริษัทย่อยที่บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จ ากัด (Foxconn) ถือหุ้น
ทัง้หมด) เพื่อด าเนินธุรกิจผลติยานยนต์พลงังานไฟฟ้า ทัง้นี ้Horizon Plus มีทนุจดทะเบียนไมเ่กิน 3,220 
ล้านบาท โดย Arun Plus และ Lin Yin ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60 และ 40 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเร่ิม
ด าเนินการผลติเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 

 GPSC: 7 ก.พ. GPSC ได้มีการลงนามในสญัญาขายหุ้นทัง้หมดจ านวนร้อยละ 100 ในบริษัท อิจิโนเซกิ
โซล่า พาวเวอร์1 จีเค (Ichinoseki Solar Power 1 GK หรือ ISP1) ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko 
Hatsudensho GK คิดเป็นมลูค่าประมาณ 3,860 ล้านเยน (เทียบเท่าประมาณ 1,119 ล้านบาท) ทัง้นี ้
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การด าเนินการดงักลา่วเป็นการบริหารการลงทนุให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของ GPSC เพื่อท่ีจะมุง่ขยาย
สดัสว่นก าลงัการผลติของพลงังานสะอาดในประเทศเป้าหมาย 

 PTT & TOP: 17 ก.พ. คณะกรรมการบริษัทของ ปตท. และ ของ TOP มีมติอนุมตัิการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. โดยให้ TOP จ าหน่ายหุ้นสามญัของ GPSC ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ ปตท. และ/หรือ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิง้ จ ากดั (SMH) (บริษัทที่ ปตท. 
ถือหุ้นทัง้หมด) เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 304,098,630 หุ้ น คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ GPSC เป็นราคารวมทัง้สิน้ประมาณ 22,351 ล้านบาท 
ซึง่เป็นราคาก่อนหกัเงินปันผลของ GPSC หลงัวนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 และก่อนวนัโอนหุ้น (หากมี) โดย TOP 
จะน าเงินที่ได้รับไปช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ ปตท. และธนาคารพาณิชย์ ส าหรับการรับความช่วยเหลือ
ด้านการเงินเพื่อเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (Bridging Loan) เพื่อรองรับการเข้าลงทุน ใน PT Chandra Asri 
Petrochemical Tbk ทัง้นีภ้ายหลงัธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น 
GPSC ในสดัสว่นร้อยละ 55.23 และ TOP จะถือหุ้น GPSC ในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมด โดย SMH และ ปตท. ได้ด าเนินการซือ้หุ้นสามญัของ GPSC จาก TOP แล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 
7 มิ.ย. 2565  

 TOP: 17 ก.พ. คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 2,751,200,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 20,400,278,730 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 23,151,478,730 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน ไมเ่กิน 275,120,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ10 บาท ซึง่
มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อระดมทนุส าหรับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว
ของ TOP โดยก าหนดโครงสร้างการระดมทนุด้วยวิธีการดงันี ้ 

(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 239,235,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ10 
บาท ให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ ไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) โดยผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของ TOP อาจพิจารณา
จัดสรรหุ้น ของ TOP จ านวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท ในกรณีที่มี 
ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ  TOP เกินกว่าจ านวนที่เสนอขายตาม (1) ข้างต้น โดย ปตท.  
จะเป็นผู้ให้ยืมหุ้นสามญัเพื่อสง่มอบให้ผู้จองซือ้  

ทัง้นี ้ได้ก าหนดให้วนัที่ 19 ส.ค. 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

มีนำคม 2565  PTTEP: 1 มี.ค. บริษัท PTTEP MENA Limited ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ PTTEP ได้ด าเนินการตามเง่ือนไข
ต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาซือ้ขายสิทธิ (Farm In/Farm Out Agreement) เพื่อเข้าซือ้สัดส่วนการลงทุน 
ร้อยละ 25 ในแปลงสมัปทาน Area C จากบริษัท Eni Sharjah B.V. แล้วเสร็จ ซึง่แปลงสมัปทาน Area C 
เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทบนบกตัง้อยู่ในตอนกลางของรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 

 PTTEP: 14 มี.ค. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTTEPI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP 
และเป็นผู้ ร่วมทุนในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมา  จะเป็นผู้ ด าเนินการในโครงการยาดานา 
ภายหลงัจากที่บริษัท TotalEnergies EP Myanmar (TotalEnergies) ได้แจ้งขอยตุิการเป็นผู้ ร่วมทนุและ
ผู้ด าเนินการในโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ร่วมทุนของ
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โครงการแล้ว และมีผลตัง้แตว่นัท่ี 20 ก.ค. 2565 ทัง้นี ้หลงัจาก TotalEnergies ยตุิการเป็นผู้ ร่วมทนุและ
เป็นผู้ ด าเนินการแล้ว สัดส่วนการลงทุนในโครงการยาดานาจะเป็นดังนี ้บริษัท Unocal Myanmar 
Offshore Company Limited (ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของ Chevron)  ร้อยละ 41.1016 บริษัท PTTEPI  
ร้อยละ  37.0842 และเป็นผู้ ด าเนินการ และ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ร้อยละ 
21.8142 อย่างไรก็ดี โครงการยาดานา เป็นแหลง่ก๊าซธรรมชาติที่มีความส าคญั โดยมีปริมาณขายเฉลีย่
ที่ 770 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั และส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 11 ของ 
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย และร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของ 
ประชาชนเมียนมา การตดัสนิใจเข้าเป็นผู้ด าเนินการในโครงการนี ้จะสามารถช่วยรักษาความตอ่เนื่องใน
การจดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบัทัง้สองประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลงังาน และสร้างความ
มัน่คงทางพลงังานในระยะยาว  

 PTTEP: 23 มี.ค. บริษัท PTTEP HK Offshore Limited หรือ PTTEP HKO ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ PTTEP 
ร่วมกบับริษัท SapuraOMV Upstream (Sarawak) Inc. ชนะการประมลูและได้รับสทิธิในการด าเนินการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ SB412 ซึ่งตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลของรัฐซาบาห์ ประเทศ
มาเลเซีย โดยได้ลงนามในสญัญาแบ่งปันผลผลิตกบั Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ตาม
สัดส่วนการลงทุนส าหรับบริษัท PTTEP HKO ที่ร้อยละ 60 (ผู้ ด าเนินการ) และบริษัท SapuraOMV  
ที่ร้อยละ 40  

 PTTEP: 31 มี.ค. PTTEP ได้ปิดบริษัทยอ่ยที่ไมไ่ด้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ บริษัท PTTEP Sadang Limited 
โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 31 มี.ค. 2565 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โดยมิได้ส่งผลกระทบต่อ  
การด าเนินงานของ PTTEP แตอ่ยา่งใด 

เมษำยน 2565  PTT: 1 เม.ย. คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ได้ประกาศหลกัเกณฑ์การค านวณราคา 
ก๊าซธรรมชาติ (Energy Pool Price - EPP) ซึ่งได้รวมราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของต้นทุนเชือ้เพลิง 
ซึง่ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติจาก Pool Gas ของ ปตท. ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ ผู้ รับใบอนญุาต
จัดหาและค้าส่งก๊าซรายใหม่ (New shipper) น า้มนัดีเซล น า้มนัเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือ
เชือ้เพลิงอื่น ตามที่ กกพ. ก าหนด มาเฉลี่ยรวมกบัต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาติใน Pool Gas เพื่อค านวณ
ราคาเฉลี่ยต้นทุนเชือ้เพลิง EPP โดย กฟผ. เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องมาค านวณราคาก๊าซฯ EPP จากนัน้ให้น าส่งข้อมูล EPP ที่ค านวณได้ให้ ปตท. เพื่อน าไป
ก าหนดราคาก๊าซฯที่จ าหน่ายให้ลกูค้าที่ใช้ก๊าซฯของ ปตท. ทกุราย ซึ่งจะท าให้ภาพรวมการผลิตไฟฟ้า  
มีต้นทุนลดลงกว่าการใช้ก๊าซฯเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่  
1 เม.ย. 65 และเร่ิมใช้จริงตัง้แต ่1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป 

 PTTEP: 1 เม.ย. PTTEP ได้ปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ บริษัท Partex Services 
Portugal – Serviços para a Indústria Petrolífera, S.A. (PSP) โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 เม.ย. 2565 เพื่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โดยมิได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ PTTEP แตอ่ยา่งใด  

 PTT: 7 เม.ย. บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จ ากดั (อินโนบิก) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทัง้หมด) ซึ่งเข้า ร่วม
ลงทุนกับ Aztiq HK Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Aztiq Investment Group ได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมด
ของ Alvogen Emerging Markets Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical 
Company Limited (Lotus) รวมถึงถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding 
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Limited ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของ บริษัท Adalvo Limited (Adalvo) ท่ีประกอบธุรกิจด้านสิทธิในการ
วางตลาดยา ผ่านเครือข่ายทั่วโลกแล้วเสร็จ ส่งผลให้อินโนบิกจะถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท Lotus ที่
สดัส่วนประมาณร้อยละ 37 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และถือหุ้นประมาณร้อยละ 60 ของ 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วในบริษัท Adalvo โดยการลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามกลยทุธ์ในธุรกิจ New  
S-curve ของ ปตท.ที่ต้องการขยายไปในธุรกิจใหม ่ด้าน Life Science ทัง้นี ้Lotus ด าเนินธุรกิจหลกัใน
การคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจ าหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs) ที่ครอบคลุม
หลายกลุม่โรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท  

 PTT: 8 เม.ย. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 หุ้นละ 
2.00 บาท จ านวน 28,562,996,250 หุ้ น รวมเป็นประมาณ 28,563 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่ง ปตท.ได้ด าเนินการจ่ายให้ผู้ ถือหุ้น
เรียบร้อยแล้ว หุ้ นละ 1.20 บาท เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 และเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ  
6 เดือนหลงัของปี 2564 อีกหุ้นละ 0.80 บาท โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 29 เม.ย. 2565 

 PTT: 8 เม.ย. ปตท. ได้ด าเนินการออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั มลูค่ารวม 
ทัง้สิน้ 20,000 ล้านบาท อายุ 3-12 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.79 - 3.47 ต่อปี โดยเป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ (ไมร่วมบคุคลธรรมดา) ซึง่การออกหุ้นกู้ครัง้นีอ้ยูภ่ายใต้
โครงการออกตราสารหนี  ้(Medium-Term Note Program: MTN Program) ของ ปตท. พ.ศ. 2563 
วงเงินรวม 130,000 ล้านบาท  

 PTT & PTTEP: 20 เม.ย. ปตท. ในฐานะผู้ซือ้ และ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(ปตท.สผ. อีดี) (บริษัท ย่อยของ PTTEP) ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการของโครงการ จี1/61 และ จี 2/61 ร่วมกบั 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติในฐานะผู้ขาย ได้ร่วมลงนามในสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติคอนเดนเสทและ  
น า้มันดิบเสร็จสิน้แล้ว โดย ปตท.สผ. อีดี จะเร่ิมเป็นผู้ด าเนินการภายใต้สญัญาแบ่งปันผลผลิตของ  
ทัง้สองโครงการตัง้แตว่นัท่ี 24 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป ปตท.สผ. อีดี ได้ลงนามในข้อตกลงกบั บริษัท เอ็ม
พี จี2 (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ บริษัท Mubadala Petroleum (Thailand) Holdings 
Limited สง่ผลให้บริษัทเป็นผู้ลงทนุเพียงผู้ เดียวในโครงการ จี1/61 และเป็นผู้ รับรายได้รวมถึงต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมดของโครงการ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธ.ค. 2564  

 OR: 27 เม.ย. คณะกรรมการบริษัท OR มีมติอนมุตัิให้ PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) (บริษัทยอ่ย
ที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100) ลงทนุจดัตัง้บริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท ซึ่งจะจดทะเบียนในประเทศกมัพชูา 
ทนุจดทะเบียนเบือ้งต้นรวมไมเ่กิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและสร้าง
ความมั่นคงส าหรับการด าเนินธุรกิจระยะยาวของ OR ในประเทศกัมพูชา โดย PTTCL มีสดัส่วนใน
บริษัทย่อยร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 

 PTTEP: 29 เม.ย. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ปตท.สผ.อ.) และ PTTEP Offshore 
Investment Company Limited (PTTEPO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้แจ้งขอยตุิการลงทนุใน
โครงการเยตากนุ ประเทศเมียนมาและบริษัททอ่ขนสง่ก๊าซ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) 
แล้ว และมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 หลงัได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาล 
เมียนมา 
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พฤษภำคม 2565  GPSC: 5 พ.ค. บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (GPSC ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 ร่วมกับบริษัท  
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด และบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 30 
ตามล าดบั) จะด าเนินการลงทนุขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวตัต์และไอน า้ ประมาณ 
5.3 ตนัต่อชัว่โมง โดยใช้วงเงินลงทนุประมาณ 1,724 ล้านบาท โดยมีแผนจะเร่ิมก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 
2565 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือน มิ.ย. 2567 ทัง้นีภ้ายหลัง
ด าเนินการแล้วเสร็จบริษัทผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด จะมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าสทุธิรวมประมาณ 
215 เมกะวตัต์และขนาดก าลงัการผลติไอน า้รวมประมาณ 45.3 ตนัตอ่ชัว่โมง 

 PTT & PTTEP: 17 พ.ค. คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมตัิการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท พีทีที  
โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTGL) โดยให้บริษัท SMH ซือ้หุ้นทัง้หมดของ PTTGL จาก ปตท. และจาก
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จ ากัด (PTTEP BC) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGL เท่ากันที ่
ร้อยละ 50 ด้วยมลูค่าสญัญารวมทัง้สิน้ประมาณ 255 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้ด าเนินธุรกรรมการซือ้
ขายหุ้นแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 2565 ซึง่หลงัการปรับโครงสร้างดงักลา่ว SMH จะถือหุ้น PTTGL ทัง้หมด 
เพื่อให้ PTTGL มีความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ LNG อย่างครบวงจร และก้าวไปสู่ Global LNG 
player  ตามแผนกลยทุธ์ของกลุม่ ปตท. 

 PTT:  20 พ.ค. คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการบริษัท Interpharma Public Company Limited  
(IP) (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไทย MAI สญัลกัษณ์ IP) มีมติอนมุตัิให้บริษัท อินโนบิก 
แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั (INBL) ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ IP ที่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว ซึ่งการลงทนุนีม้ีมูลค่ารวมประมาณ 
1,043 ล้านบาท และคาดวา่จะด าเนินการซือ้ขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ความร่วมมือในครัง้นี ้
จะช่วยต่อยอดการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพแบบครบวงจรตัง้แต่เวชภณัฑ์ที่ใช้นวตักรรม
ทางยา (Innovative Medicine) เวชภณัฑ์ส าหรับสขุภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนเภสชั
และอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) 
อาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ (Health Food and Drink) และเป็นการขยายตลาดให้ครอบคลมุทัว่
ประเทศไทย 

 PTT:  20 พ.ค. คณะกรรมการ ปตท. มีมติให้ร่วมช่วยบรรเทาภาระต้นทนุผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดผลกระทบค่าไฟฟ้าต่อภาคประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤต 
ด้านราคาพลงังานของประเทศไทย โดยการไม่เรียกเก็บอตัราดอกเบีย้จากการช าระค่าก๊าซธรรมชาติ
ลา่ช้ากบั กฟผ. คิดเป็นมลูค่าประมาณ 340 ล้านบาท ส าหรับการขอเลื่อนช าระเงินค่าก๊าซฯ งวดเดือน 
พ.ค. 2565 ที่จะครบก าหนดช าระในเดือน มิ.ย. ของ กฟผ. ไปช าระภายในเดือน ต.ค. 2565  

 OR: 20 พ.ค. บริษัท มอดลูสั เวนเจอร์ จ ากดั (Modulus) บริษัทยอ่ยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ลงนาม
ในสญัญาจองซือ้หุ้นและสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นของบริษัท โพลาร์แบร์ มิชชัน่ จ ากดั (Freshket) ในวนัท่ี 
19 พ.ค. 2565 ภายในวงเงินไมเ่กิน 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย Freshket เป็นผู้ ให้บริการธุรกิจหว่งโซ่
อปุทานด้านอาหาร (Food Supply Chain Service) ซึ่งด าเนินการจดัหาน าเข้าและจดัจ าหน่ายวตัถดุิบ
คณุภาพดีส าหรับลกูค้าร้านอาหาร โรงแรม และผู้บริโภค  

 PTT: 25 พ.ค. บริษัท Alpha Com ได้จัดตัง้บริษัท พี-ดิกเตอร์ จ ากัด (P-Dictor) ด้วยทุนจดทะเบียน
ประมาณ 54.5 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ส าหรับระบบ
ซ่อมบ ารุงเชิงพยากรณ์และการเฝ้าติดตามสภาพเคร่ืองจักรของโรงงานอุตสาหกรรม (Predictive 
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Maintenance and Machine Monitoring AI for Industrial Solution) เพื่อช่วยคาดการณ์โอกาสที่จะ
เกิดความผิดปกติกับเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ส าคัญของโรงงาน ท าให้สามารถวางแผนการผลิตและ  
การบ ารุงรักษาได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อการเดินเคร่ืองการผลิตและ
การจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ โดยให้บริการแก่โรงงานอตุสาหกรรมครอบคลมุทัง้ในและนอกกลุม่ ปตท.  

 PTT: 27 พ.ค. ปตท. ได้ด าเนินการออกหุ้นกู้ ครัง้ที่ 2/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน (มูลค่า
รวมทัง้สิน้ 20,000 ล้านบาท) อายุ 7 ปี อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.25 ต่อปี โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ 
ผู้ ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งการออกหุ้ นกู้ ครัง้นี  ้
อยู่ภายใต้โครงการออกตราสารหนี  ้(Medium-Term Note Program: MTN Program) ของ ปตท.  
ปี 2563 วงเงินรวม 170,000 ล้านบาท 

มิถุนำยน 2565  PTTEP: 1 มิ.ย. โครงการแอลจีเรีย ฮาสส ิเบอร์ ราเคซ ได้ประสบความส าเร็จในการพฒันาโครงการและ
เร่ิมด าเนินการผลติน า้มนัดิบแล้ว โดยมีเป้าหมายการผลติที่อตัรา 13,000 บาร์เรลตอ่วนั ซึง่การผลติจาก
โครงการดงักล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตรวมและเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยโครงการ 
ตัง้อยู่บนบกทางตะวนัออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ครอบคลมุพืน้ที่ 1,916 
ตารางกิโลเมตร โดยมีกลุม่ผู้ ร่วมทนุประกอบด้วย ปตท.สผ. และ SONATRACH (บริษัทน า้มนัแหง่ชาติ
ของประเทศแอลจีเรีย) โดยมีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 49 และ 51 ตามล าดบั 

 OR: 6 มิ.ย. บริษัท Phnom Penh Aviation Fuel (PPAFS) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีทีที 
โออาร์อินเตอร์เนชั่นเนล โฮลดิง้ส์ (สิงคโปร์) จ ากัด (SG HoldCo) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR, บริษัท 
China National Aviation Fuel International Holdings Limited (CNAF) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และบริษัท Total Energies Marketing (Cambodia) Co., Ltd. (TOTAL) ซึง่ถือหุ้นเทา่กนัในสดัสว่นร้อย
ละ 33.33 ได้ลงนามในสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) ลงวนัท่ี 3 มิ.ย. 2565 ร่วมกบับริษัท 
Cambodia Airport Investment Company Limited (CAIC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสมัปทานการพฒันา
สนามบินนานาชาติแห่งใหมใ่นกรุงพนมเปญจากรัฐบาลกมัพชูา เพื่อเป็นการมอบสิทธิให้แก่ PPAFS ใน
การเป็นผู้ประกอบการระบบบริการเติมน า้มนัเชือ้เพลิงอากาศยาน ณ สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ใน  
กรุงพนมเปญ ทัง้นี ้การลงทุนดงักล่าวมีแหล่งเงินลงทุนมาจากเงินกู้ ยืมและเงินทุนจากผู้ ถือหุ้นซึ่งเงิน
ลงทนุในสว่นของ OR จะอยูภ่ายในวงเงินไมเ่กิน 18.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 OR: 8 มิ.ย. บริษัท Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าลงนามสญัญาระหว่าง 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท บญุรอดเทรดดิง้ จ ากดั (บญุรอดฯ) เพื่อจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ โดยถือหุ้นเท่ากนัใน
สดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นีเ้งินลงทุนในส่วนของ Modulus จะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 
210 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์การลงทนุเพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม
ส าเร็จรูปพร้อมดื่ม และคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่  
3 ปี 2565 

 PTT: 16 มิ.ย. คณะกรรมการ ปตท. ได้ทบทวนแผนการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น  
ร้อยละ 100 และอนุมตัิให้ปรับแผนการลงทนุส าหรับปี 2565 จาก 46,589 ล้านบาท เป็น 91,179 ล้าน
บาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการเปลีย่นแปลงการลงทนุในบริษัทท่ี ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 และกลุม่ธุรกิจใหม่
และโครงสร้างพืน้ฐานโดยหลกัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจ LNG รวมถึง
การขยายการลงทนุในธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการตดัสินใจลงทนุขัน้สดุท้าย (FID) 
ในโรงงานผลติยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท Horizon Plus และการลงทนุในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
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(Life science : ธุรกิจยา Nutrition และอปุกรณ์และการวินิจฉยัทางการแพทย์) โดยหลกัจากธุรกิจยาทีม่ี
การเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท Lotus Pharmaceutical Company Limited  ขณะที่การลงทุนใน 
โครงการอื่นๆ ยงัคงเป็นไปตามแผนการลงทนุเดิม อาทิ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรง
แยกก๊าซธรรมชาติหนว่ยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหนว่ยที่ 8 รวมทัง้โครงการทอ่สง่ก๊าซฯ บางปะกง-
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ทัง้นี ้ยงัมีการลงทนุผ่านบริษัทที่ 
ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อาทิ การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่าย LNG แห่งที่ 2 (หนองแฟบ) 
โครงการพฒันาทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุระยะที่ 3 และโครงการพฒันาทา่เรือแหลมฉบงัระยะที่ 3 

 OR: 17 มิ.ย. คณะกรรมการ OR มีมติอนุมัติให้ Modulus บริษทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซือ้ 
หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ บริษัท เค-เนก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (KNEX) ในวงเงินไมเ่กิน 1,105 ล้านบาท โดย
ภายหลงัการเข้าลงทนุดงักลา่วจะท าให้ Modulus มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 40 และกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของ KNEX มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ของหุ้นสามญัทัง้หมดใน KNEX โดย KNEX เป็นผู้ด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองซกัผ้าและเคร่ืองอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบกิจการร้านสะดวกซกั
ภายใต้แบรนด์ Otteri Wash & Dry ซึง่ได้ลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้น และสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 
16 มิ.ย. 2565 

กรกฎำคม 2565  GC: 1 ก.ค. คณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมซือ้หุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท 
Vencorex Holding (Vencorex) อีกร้อยละ 9.18 จาก Perstorp Holding AB ซึง่จะท าให้ GC Inter B.V. 
มีสดัสว่นการถือหุ้นจากเดิมที่ถืออยู่ร้อยละ 90.82 เป็นร้อยละ 100 โดยได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น
และด าเนินการช าระคา่หุ้นแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 30 มิ.ย. 2565  

 GC: 4 ก.ค. คณะกรรมการบริษัท GC มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท จีซี ไกลคอล 
จ ากดั (Glycol) และบริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จ ากดั (GCS) มาที่ GC โดยการโอนกิจการทัง้หมดของ Glycol 
และ GCS มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565 และ GC จะด าเนินการจดทะเบียน 
เลิกกิจการของ Glycol และ GCS ต่อไปโดยการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจดังกล่าวสามารถ
สนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวได้ดียิ่งขึน้ ได้แก่ การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ การขายและการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้มีมลูค่าสงู (High Value Products) การเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบัดแูลบริษัทในกลุม่
ทัง้ในและตา่งประเทศ ตลอดจนสนบัสนนุกลยทุธ์ด้านความยัง่ยืน (Sustainability) 

 PTT: 11 ก.ค. คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนมุตัิให้ ปตท. ในสว่นของธุรกิจก๊าซธรรมชาตร่ิวมสนบัสนนุ
เงินช่วยเหลือน าส่งเข้ากองทุนน า้มันเชือ้เพลิงเป็นการเฉพาะจ านวน 1,000 ล้านบาทต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายในปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ด าเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ของกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิในการรักษาเสถียรภาพระดบัราคาน า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมในช่วงที่สถานการณ์ราคาพลงังานโลกยงัคงผนัผวน  

 PTTEP: 15 ก.ค. ปตท.สผ. ได้ปิดบริษัทยอ่ยที่ไมไ่ด้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ บริษัท PTTEP FLNG Holding 
Company Limited (PTTEP FH) เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการ โดยมิได้สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ ปตท.สผ. แตอ่ยา่งใด 

 PTT: 21 ก.ค. คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนมุตัิการจดัตัง้บริษัท อินโนบิก นทูริชัน่ จ ากดั (INNT) โดยถือ
หุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท INBL ด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ
โภชนาการ (Nutrition) ทัง้ในส่วนของโภชนเภสชั (Nutraceutical) ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโภชนาการ
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อาหารเสริมเพื่อสขุภาพ มุ่งเน้นให้เหมาะกับบุคคลแต่ละกลุ่ม ตามอายุ เพศ หรือความต้องการด้าน
โภชนาการ รวมถึงเพื่อป้องกนัโรค และในสว่นของโภชนาการทางการแพทย์ (Medical Nutrition) ส าหรับ
ผู้ ป่วยที่ต้องการดแูลทางด้านโภชนาการ ซึ่งจะพฒันาสตูรทัง้ส าหรับผู้ ป่วยทัว่ไป และสตูรส าหรับผู้ ป่วย
เฉพาะโรค ทัง้นี ้คาดวา่จะสามารถจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

 PTT: 22 ก.ค. บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTGL) ได้ลงนามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) กับบริษัท Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Cheniere 
Energy Inc. บริษัทพลงังานจากสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 1 ล้านตนัต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเร่ิมต้น
ส่งมอบในปี 2569 เป็นต้นไป การลงนามสญัญาซือ้ LNG ระยะยาวนี ้สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการ 
นโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ที่ให้ ปตท. ด าเนินการจดัหา LNG ระยะยาวเพิ่มเติมอีก 1 ล้านตนั 
ต่อปี จากปัจจุบันมีสัญญาซือ้ขาย LNG ระยะยาวแล้ว 5.2 ล้านตันต่อปีเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้าน
พลงังานของประเทศ 

สิงหำคม 2565  PTTEP: 1 ส.ค. บริษัท PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) (บริษัทยอ่ยของ ปตท.สผ.) ร่วมกบั Eni 
Abu Dhabi B.V. (Eni) ซึง่เป็นผู้ ร่วมทนุ ได้ค้นพบแหลง่ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในชัน้หินระดบัลกึของหลมุ
ส ารวจ XF-002 ซึ่งเป็นหลมุส ารวจแรกของโครงการอาบดูาบี ออฟชอร์ 2 ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของรัฐอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมมีขนาดใหญ่ประมาณ 2.5 –3.5 ล้านล้านลกูบาศก์
ฟุตและจากการทดสอบอตัราการไหลของก๊าซธรรมชาติพบว่ามีอตัราการไหลอยู่ในระดบัที่ดีมาก ทัง้นี  ้
โครงการอยู่ระหว่างการประเมินผลเพื่อพิจารณาเร่งรัดการพฒันาโครงการ และมีแผนที่จะเจาะหลมุใน
พืน้ท่ีใกล้เคียงเพื่อประเมินศกัยภาพของแปลงตอ่ไป 

 PTTEP: 1 ส.ค. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (ปตท.สผ.อ.) ส านกังานยา่งกุ้ง ซึง่เป็นบริษัท
ย่อยของ ปตท.สผ. แจ้งเกิดรอยร่ัวที่ท่อสง่ก๊าซธรรมชาติบนบกของโครงการซอติก้า สง่ผลให้แรงดนัใน  
ท่อสง่ก๊าซฯ ลดลง ซึ่ง ปตท.สผ.อ. ได้ปิดวาล์วของท่อก๊าซฯ และหยดุการสง่ก๊าซฯ จากโครงการซอติก้า
มายงัประเทศไทยเป็นการชัว่คราวเพื่อความปลอดภยั จากการตรวจสอบเบือ้งต้นไมพ่บร่องรอยจากการ
ระเบิดหรือเพลิงไหม้ โดย ปตท.สผ.อ. อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตขุองการเกิดรอยร่ัว และเร่งเข้าพืน้ที่
เพื่อซอ่มแซมรอยร่ัวดงักลา่ว ในเบือ้งต้นคาดวา่จะใช้เวลาซอ่มแซมประมาณ 2 สปัดาห์  

 PTT: 2 ส.ค. บริษัท PTT International Holdings Limited (PTTIH) (บริษัทยอ่ยซึง่ ปตท. ถือหุ้นทัง้หมด) 
ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้ น (Share Purchase Agreement) กับบริษัท PT Astrindo Nusantara 
Infrastruktur Tbk (Astrindo) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย) หรือบริษัท 
ในเครือของ Astrindo เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 เพื่อจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท PTT Mining Limited 
(PTTML) ซึง่ PTTIH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ให้กบั Astrindo ด้วยมลูคา่ประมาณ 471 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการซือ้ขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 การจ าหน่ายเงินลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหินครัง้นี ้เป็นการยตุิการลงทนุในธุรกิจถ่านหินทัง้หมดของ ปตท. ซึง่เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทที่
มุง่เน้นด้านพลงังานสะอาดเพื่อน าองค์กรไปสูก่ารเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
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ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของปตท.และบริษัทย่อยตามกลุ่มธุรกิจ 

ข้อมลูผลการด าเนินงานส าหรับงวด 2Q2565 เปรียบเทียบกบั 2Q2564 และ 1Q2565 และ 1H2565 เปรียบเทียบกบั 1H2564 

สรุปได้ดงันี ้ 

 
 

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 533,256 758,465 926,954 73.8% 22.2% 1,011,093 1,685,419 66.7%

: ส ำรวจและผลิตฯ 54,830 68,149 83,088 51.5% 21.9% 97,584 151,237 55.0%

: ก๊ำซ 112,927 169,216 174,573 54.6% 3.2% 215,641 343,789 59.4%

: ถ่ำนหิน 3,137 4,651 11,683 >100.0% >100.0% 6,262 16,334 >100.0%

: น ำ้มนัและกำรค้ำปลีก 119,466 177,909 212,025 77.5% 19.2% 238,356 389,934 63.6%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 254,807 482,985 624,296 >100.0% 29.3% 480,905 1,107,281 >100.0%

: ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 247,825 361,248 429,350 73.2% 18.9% 472,254 790,598 67.4%

: ธรุกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 19,483 28,954 33,580 72.4% 16.0% 37,561 62,534 66.5%

: อ่ืนๆ 862 975 991 15.0% 1.6% 1,731 1,966 13.6%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
113,166 142,701 182,768 61.5% 28.1% 216,163 325,469 50.6%

: ส ำรวจและผลิตฯ 42,161 53,465 63,656 51.0% 19.1% 73,985 117,121 58.3%

: ก๊ำซ 22,134 19,520 22,892 3.4% 17.3% 43,909 42,412 (3.4%)

: ถ่ำนหิน 934 1,836 7,304 >100.0% >100.0% 2,164 9,140 >100.0%

: น ำ้มนัและกำรค้ำปลีก 5,605 6,686 10,152 81.1% 51.8% 12,136 16,838 38.7%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ
- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรป้องกันควำมเสี่ยง
3,410 15,625 6,389 87.4% (59.1%) 7,385 22,014 >100.0%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเสี่ยง
907 1,219 3,785 >100.0% >100.0% 2,045 5,004 >100.0%

: ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 33,408 45,162 69,713 >100.0% 54.4% 66,900 114,875 71.71%

: ธรุกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 5,881 2,927 4,409 (25.0%) 50.6% 11,317 7,336 (35.2%)

: อ่ืนๆ (706) (471) (705) 0.1% (49.7%) (1,356) (1,176) 13.3%
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 38,608 37,145 40,313 4.4% 8.5% 73,644 77,458 5.2%
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 74,558 105,556 142,455 91.1% 35.0% 142,519 248,011 74.0%

: ส ำรวจและผลิตฯ 22,477 36,431 44,267 96.9% 21.5% 37,804 80,698 >100.0%

: ก๊ำซ 17,484 15,089 18,371 5.1% 21.8% 34,662 33,460 (3.5%)

: ถ่ำนหิน 633 1,390 6,664 >100.0% >100.0% 1,530 8,054 >100.0%

: น ำ้มนัและกำรค้ำปลีก 4,160 5,177 8,591 >100.0% 65.9% 9,287 13,768 48.3%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ
- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรป้องกันควำมเสี่ยง
3,361 15,502 6,256 86.1% (59.6%) 7,287 21,758 >100.0%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเสี่ยง
858 1,096 3,652 >100.0% >100.0% 1,947 4,748 >100.0%

: ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 23,739 34,457 58,865 >100.0% 70.8% 47,723 93,322 95.5%

: ธรุกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 3,183 143 1,302 (59.1%) >100.0% 6,080 1,445 (76.2%)

: อ่ืนๆ (818) (584) (819) (0.1%) (40.2%) (1,577) (1,403) 11.0%

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 2,893 1,949 2,498 (13.7%) 28.2% 4,840 4,447 (8.1%)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ) 3,165 (5) 493 (84.4%) >100.0% 3,160 488 (84.6%)

ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ (12,620) (48,979) (34,505) <(100.0%) 29.6% (20,018) (83,484) <(100.0%)

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน (873) 5,712 (13,021) <(100.0%) <(100.0%) (5,203) (7,309) (40.5%)

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)       61,746        66,023 97,679 58.2% 47.9% 127,073 163,702 28.8%

ต้นทุนทางการเงิน 7,102 7,445 9,150 28.8% 22.9% 13,540 16,595 22.6%

ภาษีเงินได้ 20,851 21,874 34,850 67.1% 59.3% 32,534 56,724 74.4%

ก าไรสุทธิ 24,578 25,571 38,848 58.1% 51.9% 57,166 64,419 12.7%

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 0.86 0.89 1.37 59.3% 53.9% 2.00 2.26 13.0%

หน่วย : ล้านบาท 1H2565 2Q2564
%เพิ่ม (ลด)

1H2564 1Q2565  2Q2565
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ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงาน (Operating Income) ส าหรับผลการด าเนินงาน 

1H2565 สรุปได้ดงันี ้   
5 

 

   

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 
 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 2Q2564 1Q2565 2Q2565 
%เพิ่ม(ลด) 

1H2564 1H2565 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

ราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

42.2 51.4 55.6 31.8% 8.2% 41.4 53.6 29.5% 

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED) 443,126 427,368 465,459 5.0% 8.9% 413,168 446,519 8.1% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 

ใน 2Q2565 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 83,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28,258 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.5 จาก 

2Q2564 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 31.8 จาก 42.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 2Q2564 เป็น 55.6 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 2Q2565 ประกอบกับปริมาณการขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 จาก 443,126 BOED ใน 2Q2564 เป็น 

465,459 BOED ใน 2Q2565 โดยหลกัจากโครงการจี 1/61 เร่ิมการผลติเมื่อปลายเดือนเมษายน 2565 รวมถึงโครงการอาทิตย์ที่ผู้ซือ้รับ

ก๊าซธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ และโครงการโอมาน แปลง 61 มีการขายก๊าซธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ 

EBITDA ใน 2Q2565 มีจ านวน 63,656 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.0 จาก 2Q2564 โดยหลกัจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น ประกอบกบัคา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้ และคา่ตดัจ าหนา่ยลดลง โดยหลกัจากโครงการบงกช 

สง่ผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงานใน 2Q2565 มีจ านวน 44,267 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21,790 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.9 จาก 

2Q2564  

 

13%

7%

5%

36%

35%

2% 2%

13%

9%

5%

32%

37%

1% 3%

12%

39%

14%

5%

27%

2% 1%

ก๊าซฯ* น า้มนัและการค้าปลีก* PTTEP ปิโตรเคมีและการกลัน่ อ่ืนๆ** 

หน่วย : ล้านบาท 
 ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

ตำมสว่นงำน 

 
EBITDA   

 

 
รำยได ้

ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้างพืน้ฐาน การค้าระหว่างประเทศ* 
*รวมสว่นท่ีปตท.ด าเนินการเองและบริษัทในกลุม่ปตท.  **ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

 

325,469 248,011 1,685,419 
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ผลการด าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้  จากก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ตามกล่าว

ข้างต้น ประกอบกบัใน 2Q2565 มีก าไรจากเคร่ืองมือทางการเงินจ านวน 317 ล้านบาท ขณะที่ใน 2Q2564 มีขาดทนุ 3,901 ล้านบาท 

โดยหลกัจากขาดทนุจากสญัญาประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัลดลง จากราคาซือ้ขายน า้มนัลว่งหน้าปรับตวัเพิ่มขึน้ในอตัราที่น้อยกว่า 

2Q2564 อยา่งไรก็ตามภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ ตามผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2565  

ใน 2Q2565 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 83,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,939 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 จาก 

1Q2565 เนื่องจากปริมาณการขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.9 จาก 427,368 BOED ใน 1Q2565 เป็น 465,459 BOED ใน 

2Q2565 โดยหลกัจากโครงการจี 1/61 เร่ิมการผลิตเมื่อปลายเดือนเมษายน 2565 รวมถึงโครงการโอมาน แปลง 61 ที่มีการขาย 

ก๊าซธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ ประกอบกบัราคาขายเฉลีย่โดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 จาก 51.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ BOE ใน 1Q2565 

เป็น 55.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ BOE ใน 2Q2565  

EBITDA ใน 2Q2565 มีจ านวน 63,656 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,191 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 จาก 1Q2565 โดยหลกัจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น แม้ว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการจี 1/61 และโครงการ 

จี 2/61 เร่ิมการผลิต ประกอบกบัโครงการมาเลเซียมีปริมาณการขายและกิจกรรมซ่อมบ า รุงเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ก าไรจากการด าเนินงาน

ตามสว่นงานใน 2Q2565 มีจ านวน 44,267 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5 จาก 1Q2565 

ผลการด าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้  จากก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ตามกลา่ว

ข้างต้น ประกอบกบัใน 2Q2565 มีก าไรจากเคร่ืองมือทางการเงินจ านวน 317 ล้านบาท ในขณะที่ 1Q2565 มีขาดทนุ 8,127 ล้านบาท 

โดยหลกัจากขาดทุนสญัญาประกนัความเสี่ยงราคาน า้มนัลดลง จากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหน้าปรับตวัเพิ่มขึน้ในอตัราที่น้อยกว่า 

1Q2565 อยา่งไรก็ตามภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ ตามผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

ผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2564 

ใน 1H2565 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 151,237 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53,653 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.0 จาก 

1H2564 เนื่องจากราคาขายเฉลีย่โดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.5 จาก 41.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ BOE ใน 1H2564 เป็น 53.6 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อ BOE ใน 1H2565 ประกอบกบัปริมาณการขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.1 จาก 413,168 BOED ใน 1H2564 เป็น 446,519 

BOED ใน 1H2565 โดยหลกัจากการเข้าซือ้โครงการโอมาน แปลง 61 ในเดือนมีนาคม 2564 และโครงการจี 1/61 เร่ิมการผลติในเดือน

เมษายน 2565 รวมถึงโครงการอาทิตย์ที่ผู้ซือ้รับก๊าซธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ 

EBITDA ใน 1H2565 มีจ านวน 117,121 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 43,136 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.3 จาก 1H2564 โดยหลกัจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ตามกลา่วข้างต้น สง่ผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงานใน 1H2565 มีจ านวน 80,698 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 42,894 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 จาก 1H2564 

ผลการด าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ จากก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ตามกลา่ว

ข้างต้น แม้ว่าใน 1H2564 มีการรับรู้ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 จ านวน 10,772 
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ล้านบาท สทุธิกับการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าบางส่วนของโครงการส ารวจปิโตรเลียมในประเทศ

บราซิลจ านวน 4,454 ล้านบาท ในขณะท่ีงวด 1H2565 ไมม่ีรายการดงักลา่ว รวมถึงมีภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ ตามผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

รายละเอียดปริมาณการขายผลติภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แตล่ะชนิดเป็น ดงันี ้ 

หน่วย : ตัน  2Q2564 1Q2565 2Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 1H2564 1H2565 

%เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ   

LPG 782,597 807,925 824,942 5.4% 2.1% 1,530,857 1,632,867 6.7% 
Ethane 565,493 486,571 387,054 (31.6%) (20.5%) 1,147,734 873,625 (23.9%) 
Propane 275,908 262,167 338,995 22.9% 29.3% 546,401 601,162 10.0% 
NGL 160,547 133,037 136,621 (14.9%) 2.7% 328,850 269,658 (18.0%) 
Pentane 11,929 13,383 12,732 6.7% (4.9%) 22,688 26,115 15.1% 

รวม 1,796,474 1,703,083 1,700,344 (5.4%) (0.2%) 3,576,530 3,403,427 (4.8%) 

 
รายละเอียดราคาผลติภณัฑ์อ้างอิงของโรงแยกก๊าซฯ แตล่ะชนิดเป็นดงันี ้
หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  

2Q2564 1Q2565 2Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 1/ 519 803 852 64.2% 6.1% 551 827 50.1% 
LDPE 2/ 1,540 1,641 1,658 7.7% 1.0% 1,537 1,649 7.3% 
LLDPE 2/ 1,185 1,346 1,383 16.7% 2.7% 1,165 1,364 17.1% 
HDPE 2/ 1,191 1,330 1,341 12.6% 0.8% 1,168 1,336 14.4% 
Propane 1/ 528 803 847 60.4% 5.5% 561 825 47.1% 
หมายเหต ุ     1/ ราคาก๊าซฯตลาดโลก (Contract Price Saudi Aramco) ใช้อ้างอิงส าหรับราคาขายให้กับกลุ่มลกูค้าปิโตรเคมี โดย LPG ค านวณจากสัดส่วนของ Propane และ 

Butane ในอตัราสว่นเท่ากบั 50:50   

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot Price)  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 

ใน 2Q2565 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 174,573 ล้านบาท เพิ่มขึน้  61,646 ล้านบาท หรือ  

ร้อยละ 54.6 จาก 2Q2564  โดยหลกัจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ตามราคา 

Pool Gas ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัเตา แม้ว่าปริมาณการขายก๊าซฯ เฉลี่ย  

(ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลกูบาศก์ฟตุ) ลดลง 422 MMSCFD หรือร้อยละ 8.9 จาก 4,751 MMSCFD ใน 2Q2564 เป็น 4,329 

MMSCFD ใน 2Q2565 โดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯในอ่าวที่ผลิตได้ลดลง ในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้ด าเนินการในสมัปทานใหม่ของ

โครงการ จี 1/61 สง่ผลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงไฟฟ้า IPP ปรับแผนบริหารจัดการเชือ้เพลิง โดยมีการ

เรียกรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานน า้เพิ่มขึน้ตามปริมาณน า้ที่สงูขึน้ อีกทัง้มีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าบางโรงด้วยน า้มนัเตาและน า้มนั

ดีเซลทดแทนก๊าซฯ เนื่องจากราคา LNG น าเข้าปรับตวัสงูขึน้มาก ตัง้แต่ในช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา สง่ผลให้มีปริมาณขายก๊าซฯ

ให้กบัลกูค้าโรงไฟฟ้าลดลง ประกอบกบัปริมาณการขายให้โรงแยกก๊าซฯ ลดลง ตามปริมาณก๊าซฯในอา่ว รวมถึงการลดก าลงัการผลติ

และปิดซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผนของโรงแยกก๊าซฯ อีเทน (Ethane separation plant: ESP) จ านวน 23 วนั ใน 2Q2565 ขณะที่ 2Q2564 

ไมม่ีการปิดซอ่มบ ารุงตามแผน  
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ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ทุกผลิตภัณฑ์  

ตามราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิง แม้วา่ ปริมาณการขายผลติภณัฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลนีธรรมชาติที่ได้จาก

หนว่ยควบคมุจดุกลัน่ตวัของก๊าซฯ) ลดลง จาก 1,796,474 ตนั ใน 2Q2564 เป็น 1,700,344 ตนั ใน 2Q2565 หรือร้อยละ 5.4  โดยหลกั

จากผลติภณัฑ์ Ethane จากการท่ีผู้ผลติสง่มอบก๊าซฯ ได้น้อยลง รวมถึงมีการปิดซอ่มบ ารุงตามแผน ดงักลา่วข้างต้น 

EBITDA ของกลุม่ธุรกิจก๊าซฯ ใน 2Q2565 มีจ านวน 22,892 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 758 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 และก าไรจาก

การด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 18,371 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 887 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 โดยหลกัจากก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ 

โรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึน้จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ทุกผลิตภัณฑ์ ตามราคาที่ใช้อ้างอิง แม้ว่าปริมาณการขายลดลง และต้นทุน  

ค่าเนือ้ก๊าซฯสงูขึน้ ตามทิศทางราคาก๊าซฯ ในอ่าวที่เพิ่มขึน้ ขณะที่ ธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ มีก าไรขัน้ต้นลดลง จากต้นทนุคา่

เนือ้ก๊าซฯ ที่ปรับเพิ่มขึน้มาก ตามราคา Pool Gas โดยหลกัจากราคา LNG น าเข้า และต้นทุนส่วนเพิ่มจากนโยบาย EPP ที่เร่ิมม ี

ผลบงัคบัใช้ในเดือน พ.ค. 2565  ท าให้สว่นท่ีขายลกูค้าอตุสาหกรรมมีต้นทนุที่สงูกวา่ราคาขายที่อ้างอิงราคาน า้มนัเตา รวมถึงปริมาณ

การขายโดยรวมที่ลดลง ดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ดี ใน 2Q2565 มีสว่นลดและเงินชดเชยจากปริมาณที่ผู้ผลิตสง่ได้ไม่ถึงปริมาณตาม

สญัญา (Shortfall) เพิ่มขึน้ประมาณ 1,200 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั 2Q2564 โดยหลกัจากการสิน้สดุสญัญาของผู้ผลิตแหลง่เอราวณั 

ในเดือน เม.ย. 2565  

นอกจากนี ้ธุรกิจ NGV มีขาดทุนเพิ่มขึน้ จากต้นทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่ปรับเพิ่มขึน้มาก ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึน้ และ

ต้นทนุสว่นเพิ่มจากนโยบาย EPP ในขณะที่มีการคงราคาขายปลีก NGV ที่ 13.62 บาท/กก. ส าหรับกลุม่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลท่ีได้รับสิทธ์ิ (โครงการเอ็นจีวีเพ่ือลมหายใจเดียวกัน) ตัง้แต่ 1 พ.ย. 2564 - 15 ก.ย. 2565 และคงราคาที่ 15.59 บาท/กก. 

ส าหรับลกูค้าทัว่ไปเพื่อช่วยเหลือด้านราคาพลงังานให้แก่ประชาชน ตัง้แต่ 16 พ.ย. 2564 - 15 ก.ย. 2565 ประกอบกับปริมาณขาย 

ที่เพิ่มขึน้จากมาตรการควบคมุ COVID-19 ที่เร่ิมผอ่นคลาย และราคาเชือ้เพลงิอื่นทีส่งูขึน้ท าให้มีการใช้ NGV มากขึน้  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2565 

ใน 2Q2565 กลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิมีรายได้จากการขายจ านวน 174,573 ล้านบาท เพิ่มขึน้  5,357 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

3.2 จาก 1Q2565 โดยหลกัจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ จากราคาขายเฉลี่ยผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ปรับเพิ่มขึน้ ตามราคาปิโตรเคมีในตลาด 

ที่ใช้อ้างอิง แม้วา่ ปริมาณการขายผลติภณัฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลนีธรรมชาติที่ได้จากหนว่ยควบคมุจดุกลัน่ตวัของ

ก๊าซฯ) ลดลงเล็กน้อย จาก 1,703,083 ตัน ใน 1Q2565 เป็น 1,700,344 ตัน ใน 2Q2565  หรือร้อยละ 0.2 โดยหลกัจากผลิตภณัฑ์ 

Ethane ตามปริมาณก๊าซฯในอา่วที่ผลติได้ลดลง รวมถึงการปิดซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผนของโรงแยกก๊าซฯใน 2Q2565 ตามกลา่วข้างต้น 

ขณะที่ในสว่นของธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายลดลง จากราคาขายเฉลี่ยลดลง ตาม Pool Gas  

แม้วา่ ราคาขายเฉลีย่ของกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัเตาอ้างอิง นอกจากนีป้ริมาณการขายก๊าซฯเฉลีย่ (ที่คา่ความ

ร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลกูบาศก์ฟุต) ลดลง 93 MMSCFD หรือร้อยละ 2.1 จาก 4,422 MMSCFD ใน 1Q2565  เป็น 4,329 MMSCFD 

ใน 2Q2565 โดยหลักจากปริมาณขายก๊าซฯให้โรงแยกก๊าซฯลดลงตามปริมาณก๊าซฯในอ่าว รวมถึงปริมาณการขายให้ลูกค้า 

กลุม่โรงไฟฟ้าลดลงจากการปรับแผนบริหารจดัการเชือ้เพลงิ ของ กฟผ. และ โรงไฟฟ้า IPP ตามกลา่วข้างต้น 
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EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 2Q2565 มีจ านวน 22,892 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,372 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.3 และก าไรจาก 

การด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 18,371 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,282 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 21.8 โดยหลักจาก ธุรกิจจัดหาและ 

จดัจ าหน่ายก๊าซฯ ที่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากสว่นที่ขายให้ลกูค้าอตุสาหกรรมที่มีต้นทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่ปรับลดลงตามราคา LNG ในตลาดโลก 

แม้วา่จะมีต้นทนุสว่นเพิ่มของ EPP ใน 2Q2565 ประกอบกบัราคาขายเฉลี่ยทีเ่พิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัเตาอ้างอิง อยา่งไรก็ตามปริมาณการขาย

ก๊าซฯโดยรวมลดลงตามกลา่วข้างต้น นอกจากนี ้ใน 2Q2565 มีสว่นลดและเงินชดเชยจากปริมาณที่ผู้ผลติสง่ได้ไมถ่ึงปริมาณตามสญัญา 

(Shortfall) ประมาณ 1,200 ล้านบาท ขณะที่ใน 1Q2565 ได้รับสว่นลด Shortfall ประมาณ 700 ล้านบาท ในสว่นของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ 

มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉลีย่ผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ปรับเพิ่มขึน้ตามราคาอ้างอิง แม้วา่ปริมาณการขายลดลงเลก็น้อย  

ทัง้นี ้ธุรกิจ NGV มีขาดทนุเพิ่มขึน้ ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ขณะที่มีการคงราคาขายปลกี NGV เพื่อช่วยเหลอืด้านราคาพลงังาน

ให้แก่ประชาชน อยา่งไรก็ตามต้นทนุคา่เนือ้ก๊าซฯ ปรับลดลงตามราคา Pool Gas ที่ลดลง แม้วา่มีต้นทนุสว่นเพิ่มจากนโยบาย EPP  

ผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 1H2565 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 343,789 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 128,148 ล้านบาทหรือ 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 59.4 จาก 1H2564 โดยหลกัจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ตาม

ราคา Pool Gas ประกอบกับ ราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัเตาเฉลี่ยที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ แม้ว่า 

ปริมาณการขายก๊าซฯ เฉลีย่ (ที่คา่ความร้อน 1,000 บีทียตูอ่ 1 ลกูบาศก์ฟตุ) ลดลง 312  MMSCFD จาก 4,686 MMSCFD ใน 1H2564 

เป็น 4,374 MMSCFD ใน 1H2565 หรือร้อยละ 6.7 โดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯในอ่าวที่ผลิตได้ลดลง สง่ผลให้มีการขายก๊าซฯ ให้กบั

ลกูค้ากลุม่โรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซฯ ลดลง ดงักลา่วข้างต้น 

ในสว่นของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ทกุผลิตภณัฑ์ ตามราคาปิโตรเคมี  

ในตลาดที่ใช้อ้างอิง แม้ว่าปริมาณการขายผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุม 

จุดกลัน่ตวัของก๊าซฯ) ลดลง จาก 3,576,530 ตนัใน 1H2564 เป็น 3,403,427 ตนัใน 1H2565 หรือร้อยละ 4.8 โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ 

Ethane จากการที่ปริมาณก๊าซฯในอ่าวที่ผลิตได้ลดลง รวมถึงการปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของโรงแยกก๊าซฯใน 1H2565 ขณะที่ 

1H2564 ไมม่ีการปิดซอ่มบ ารุงใหญ่ตามแผน ดงักลา่วข้างต้น  

EBITDA ของกลุม่ธุรกิจก๊าซฯ ใน 1H2565 มีจ านวน 42,412 ล้านบาท ลดลง 1,497 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 และก าไรจาก

การด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 33,460 ล้านบาท ลดลง 1,202 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 โดยหลักจากก าไรขัน้ต้นของ 

ธุรกิจจดัหาและจดัจ าหนา่ยก๊าซฯ ลดลง จากสว่นท่ีขายลกูค้าอตุสาหกรรมที่มีต้นทนุปรับเพิ่มขึน้มากกวา่ราคาขายที่เพิ่มขึน้ ตามกลา่ว

ข้างต้น รวมถึงปริมาณการขายก๊าซฯในภาพรวมที่ลดลง ทัง้นีใ้น 1H2565 มีได้รับส่วนลดและเงินชดเชย Shortfall ประมาณ 1,800  

ล้านบาท ตามกลา่วข้างต้น นอกจากนี ้ธุรกิจ NGV มีขาดทนุเพิ่มขึน้ จากต้นทนุค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่ปรับเพิ่มขึน้มาก ตามราคา Pool Gas 

ประกอบกับต้นทุนส่วนเพิ่มจากนโยบาย EPP ในขณะที่มีการตรึงราคาขายปลีก NGV รวมถึงปริมาณขาย NGV ที่เพิ่มขึน้ ดงักล่าว

ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ทุกผลิตภณัฑ์ตามราคาที่ใช้อ้างอิง แม้ว่า

ปริมาณการขายลดลง และต้นทนุคา่เนือ้ก๊าซฯ สงูขึน้ ตามราคาก๊าซฯ ในอา่วที่ปรับเพิ่มขึน้ 
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ธุรกิจถ่ำนหิน 

  2Q2564 1Q2565 2Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 1H2564 1H2565 

%เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ   

ราคาอ้างอิง Newcastle 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 

109.0 263.8 376.8 >100.0% 42.8% 98.9 320.3 >100.0% 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 75.9 99.2 195.2 >100.0% 96.8% 71.6 153.0 >100.0% 
ต้นทนุเงินสด (เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 49.5 60.7 65.4 32.1% 7.7% 47.4 63.3 33.5% 
ปริมาณขาย  (ล้านตนั) 1.3 1.4 1.7 30.8% 21.4% 2.7 3.0 11.1% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 

ใน 2Q2565 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 11,683 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,546 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 

100.0 เมื่อเทียบกบั 2Q2564 สาเหตหุลกัมาจากราคาขายถ่านหินเฉลีย่เพิ่มขึน้ 119.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 

จาก 75.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ใน 2Q2564 มาอยู่ที่ 195.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน 2Q2565 ตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึน้ 

จากความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในฝ่ังยโุรปที่เร่ิมน าเข้าและสต๊อกถ่านหินจากแหลง่อื่น เช่น เอเชียมากขึน้ เนื่องจาก

คาดการณ์นโยบายการคว ่าบาตรอตุสาหกรรมพลงังานรัสเซียที่เข้มข้นขึน้  รวมทัง้ปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึน้ 0.4 ล้านตนั หรือร้อยละ 

30.8 จาก 1.3 ล้านตัน ใน 2Q2564 มาอยู่ที่ 1.7 ล้านตัน ใน 2Q2565 โดยหลกัจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ตามความต้องการที่

เพิ่มขึน้ และจากการเลื่อนส่งมอบถ่านหินตามนโยบายการห้ามส่งออกถ่านหินของรัฐบาลอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคมปี 2565  

มาสง่มอบในไตรมาสนีแ้ทน 

EBITDA ใน 2Q2565 มีจ านวน 7,304 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,370 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 2Q2564 โดย

หลกัจากก าไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ตามราคาขายถ่านหินเฉลีย่และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น แม้วา่ต้นทนุคา่ท าเหมืองปรับเพิ่มขึน้

ตามราคาถ่านหินและน า้มนัดีเซลที่สงูขึน้ และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 2Q2565 มีจ านวน 6,664 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

6,031 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลกัจาก EBITDA ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจถ่านหิน

ปรับตวัดีขึน้ แม้มีบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่โครงการถ่านหินในประเทศมาดากสัการ์ จ านวน 480 ล้านบาท ขณะทีใ่น 2Q2564 ไมม่ี

รายการดงักลา่ว 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2565 

ใน 2Q2565 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 11,683 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,032 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 

100.0 เมื่อเทียบกบั 1Q2565 สาเหตหุลกัมาจากราคาขายถ่านหินเฉลีย่เพิ่มขึน้ 96.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั หรือร้อยละ 96.8 จาก 99.2 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน 1Q2565 มาอยู่ที่ 195.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน 2Q2565 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึน้ 

โดยหลกัจากความต้องการถ่านหินที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะฝ่ังยโุรป ตามกลา่วข้างต้น อีกทัง้ปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึน้ 0.3 ล้านตนั หรือ

ร้อยละ 21.4 จาก 1.4 ล้านตนั ใน 1Q2565 มาอยู่ที่ 1.7 ล้านตนั ใน 2Q2565 โดยหลกัจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้และการเลื่อน 

สง่มอบสนิค้าจากนโยบายประกาศห้ามสง่ออกถ่านหินของรัฐบาลอินโดนีเซีย จาก1Q2565 มาอยูใ่น 2Q2565 
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EBITDA ใน 2Q2565 มีจ านวน 7,304 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,468 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลักเป็น 

ผลมาจากก าไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ตามราคาขายเฉลีย่และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น และก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงาน

ใน 2Q2565 มีจ านวน 6,664 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,247 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ภาพรวม 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจถ่านหินปรับตวัเพิ่มขึน้ แม้มีบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่โครงการถ่านหินในประเทศมาดากสัการ์ จ านวน 

480 ล้านบาท ในขณะท่ี 1Q2565 ไมม่ีรายการดงักลา่ว 

ผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 1H2565 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 16,334 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,072 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 

100.0 เมื่อเทียบกบั 1H2564 สาเหตหุลกัมาจากราคาขายถ่านหินเฉลีย่เพิ่มขึน้ 81.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0  

จาก 71.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ใน 1H2564 มาอยู่ที่ 153.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน 1H2565 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle 

ที่เพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 100.0 รวมทัง้ปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึน้ 0.3 ล้านตนั หรือร้อยละ 11.1  จาก 2.7 ล้านตนั ใน 1H2564 มาอยู่

ที่ 3.0 ล้านตนั ใน 1H2565 จากปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ตามอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ 

EBITDA ใน 1H2565 มีจ านวน 9,140 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 6,976 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 1H2564 

โดยหลกัจากก าไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ตามราคาขายเฉลีย่ และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามกลา่วข้างต้น และก าไรจากการด าเนินงานตามสว่น

งานใน 1H2565 มีจ านวน 8,054 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,524 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในภาพรวม

เพิ่มขึน้ แม้มีบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการถ่านหินในประเทศมาดากัสการ์ จ านวน 480 ล้านบาท ในขณะที่ไม่มีรายการ

ดงักลา่วใน 1H2564 
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลำย 

กลุ่มธุรกิจน ำ้มนัและกำรค้ำปลีก 

 2Q2564 1Q2565 2Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉลี่ย* (หน่วย: ล้านลิตร) 5,542 6,724 6,859 23.8% 2.0% 11,452 13,583 18.6% 
รำคำเฉล่ีย (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล)        
น า้มนัเบนซิน 76.8 113.3 143.0 86.2% 26.2% 72.0 128.2 78.1% 
น า้มนัอากาศยาน 71.5 111.8 147.2 >100.0% 31.7% 67.4 129.5 92.1% 
น า้มนัดีเซล 72.2 115.1 151.2 >100.0% 31.4% 68.5 133.1 94.3% 

        *เฉพาะปริมาณขายน า้มนัเฉลี่ยในประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 

ใน 2Q2565 กลุ่มธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกมีรายได้จากการขายจ านวน 212,025 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 92,559 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 77.5 จาก 2Q2564 จากราคาขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั 2Q2564 ซึง่เป็นไปตามราคาน า้มนัในตลาดโลกที่ปรับสงูขึน้

มาก และจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ในทกุผลิตภณัฑ์ รวมทัง้สิน้ 1,317 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 23.8 จาก 5,542 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 

383,064 บาร์เรลต่อวนั ใน 2Q2564 เป็น 6,859 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 474,096 บาร์เรลต่อวนั ใน 2Q2565 โดยหลกัจากดีเซลและ

น า้มนัเตา เนื่องจากราคาก๊าซฯ ปรับตวัสงูขึน้ ท าให้โรงไฟฟ้ามีความต้องการใช้ดีเซลและน า้มนัเตาเป็นเชือ้เพลงิทดแทน อีกทัง้ปริมาณ

ขายน า้มนัอากาศยานเพิ่มขึน้จากเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึน้ตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศที่ผ่อนคลายลง ส าหรับกลุม่ธุรกิจ 

Non-oil รายได้เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากปริมาณจ าหนา่ยที่เพิ่มขึน้จากการขยายเครือขา่ยธุรกิจค้าปลกีอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ใน 2Q2565 EBITDA มีจ านวน 10,152 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,547 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 81.1 จาก 2Q2564 จากภาพรวม

ก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยต่อลิตรและปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากดีเซลและน า้มนัเตา ส าหรับกลุ่มธุรกิจ Non-oil ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้

สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้ขายและบริการ ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน 2Q2565 มีจ านวน 8,591  

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,431 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึน้ ท าให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้มนั

ปรับตวัเพิ่มขึน้เช่นกนั 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2565 

ใน 2Q2565 กลุ่มธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกมีรายได้จากการขายจ านวน 212,025 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 34,116 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 19.2 จาก 1Q2565 จากราคาน า้มนัในตลาดโลกที่ปรับสงูขึน้ ประกอบกบัปริมาณขายภาพรวมปรับเพิ่มขึน้ 135 ล้านลติร 

หรือ ร้อยละ 2.0 จาก 6,724 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 469,928 บาร์เรลต่อวนั ใน 1Q2565 เป็น 6,859 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 474,096 

บาร์เรลต่อวนั ใน 2Q2565 โดยหลกัจากปริมาณขายน า้มนัเตา น า้มนัอากาศยาน และเบนซินที่เพิ่มขึน้ รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Non-oil  

มีรายได้เพิ่มขึน้โดยหลกัจากปริมาณจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟืน้ตวัจากมาตรการควบคุมสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผอ่นคลายขึน้ อีกทัง้เป็นช่วงเดินทางและวนัหยดุเทศกาลในประเทศไทย  
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ใน 2Q2565 EBITDA มีจ านวน 10,152 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1Q2565 จ านวน 3,466 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.8 จาก

ภาพรวมก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยต่อลิตรและปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากดีเซลและน า้มนัอากาศยาน ส าหรับก าไรจากการด าเนินงาน

ตามสว่นงานใน 2Q2565 มีจ านวน 8,591 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจ านวน 3,414 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.9 ตาม EBITDA 

ที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้มนัปรับตวัดีขึน้ 

ผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 1H2565 กลุม่ธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกมีรายได้จากการขายจ านวน 389,934 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 151,578 ล้านบาท 

หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 63.6 จาก 1H2564 สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของราคาขายเฉลีย่ของผลติภณัฑ์น า้มนัซึง่ปรับเพิ่มตามราคาน า้มนั

ในตลาดโลก และปริมาณขายภาพรวมปรับเพิ่มขึน้ 2,131 ล้านลิตร หรือร้อยละ 18.6 จาก 11,452 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 397,969 

บาร์เรลต่อวนั ใน 1H2564 เป็น 13,583 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 472,024 บาร์เรลต่อวนั ใน 1H2565 โดยหลกัจากน า้มนัเตาและดีเซล 

ที่มีการน าไปใช้เป็นเชือ้เพลงในโรงไฟฟ้ามากขึน้ เพื่อทดแทนก๊าซฯ ที่มีราคาสงู รวมทัง้น า้มนัอากาศยานที่มีการเดินทางทางอากาศ 

มากขึน้ ส าหรับกลุม่ธุรกิจ Non-oil รายได้เพิ่มขึน้จากปริมาณจ าหนา่ยที่เพิ่มขึน้จากการขยายเครือขา่ยร้านค้าปลกีอาหารและเคร่ืองดืม่ 

และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 น้อยกวา่ใน 1H2564 

EBITDA ใน 1H2565 มีจ านวน 16,838 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1H2564 จ านวน 4,702 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.7 จากก าไร

ขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่โดยหลกัเป็นผลมาจากปริมาณขายภาพรวมและก าไรเฉลีย่ตอ่ลติรทีเ่พิ่มขึน้โดยหลกัจากดีเซลและน า้มนัเตา ส าหรับ

กลุม่ธุรกิจ Non-oil ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้ขายและบริการ ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงาน

ใน 1H2565 มีจ านวน 13,768 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1H2564 จ านวน 4,481 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.3 ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึน้ สง่ผล

ให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้มนัปรับตวัดีขึน้ 

กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

หน่วย : ล้ำนลิตร  2Q2564 1Q2565 2Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉลี่ย 18,224 36,235 28,526 56.5% (21.3%) 37,146 64,761 74.3% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 

ใน 2Q2565 กลุม่ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 624,296 ล้านบาท เพิ่มขึน้  369,489 ล้านบาท หรือ

มากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 2Q2564 เนื่องจากราคาขายผลิตภณัฑ์ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัในตลาดโลก ประกอบกบัปริมาณ

ขายเพิ่มขึน้ 10,302 ล้านลติร หรือ ร้อยละ 56.5 จาก 18,224 ล้านลติรหรือเทียบเทา่ 1,259,647 บาร์เรลตอ่วนัใน 2Q2564 เป็น 28,526 

ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,971,724 บาร์เรลต่อวันใน 2Q2565 ส่วนใหญ่จากปริมาณการน าเข้าน า้มันดิบเพื่อขายให้กับโรงกลัน่ 

ในประเทศตามความต้องการท่ีสงูขึน้ ประกอบกบัการน าเข้า LNG และ LPG เพื่อทดแทนปริมาณการผลติก๊าซฯ ในอา่วที่ลดลงจากการ

เปลีย่นผู้ รับสมัปทาน รวมถึง ปริมาณการค้าน า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูประหวา่งประเทศ (out-out trading) เพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการเปิดประเทศในหลายภมูิภาคทัว่โลก  
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EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนและการป้องกนัความเสี่ยงใน 2Q2565 มีจ านวน 3,785 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 2,878 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลกัจากรายได้และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามที่ได้กลา่วข้างต้น ประกอบกบั

การกลบัรายการผลขาดทนุจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม (Mark-to-market) ของสินค้าคงเหลือในงวด 1Q2565 และการรับรู้ก าไรจาก 

Mark-to-market เพิ่มเติมใน 2Q2565 รวมทัง้ก าไรตอ่หน่วยของการค้าน า้มนัส าเร็จรูปและน า้มนัดิบที่สงูขึน้จากสว่นตา่งราคาซือ้-ขาย

ผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 3,652 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

จ านวน 2,794 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2565 

ใน 2Q2565 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 624,296 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 141,311 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 29.3 จาก 1Q2565 เนื่องจากราคาขายผลิตภณัฑ์ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัในตลาดโลก แม้ว่าปริมาณขายลดลง  

7,709 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 21.3 จาก 36,235 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 2,532,400 บาร์เรลต่อวนัใน 1Q2565 เป็น 28,526 ล้านลิตร

หรือเทียบเท่า 1,971,724 บาร์เรลต่อวนัใน 2Q2565 สว่นใหญ่จากปริมาณการค้าน า้มนัดิบระหว่างประเทศ (out-out trading) ลดลง 

รวมทัง้ปริมาณการน าเข้า LNG ลดลง จาก 1Q2565 มีความต้องการใช้ก๊าซฯ เพื่อทดแทนปริมาณการผลิตก๊าซฯในอา่วที่ลดลง อีกทัง้ 

ใน 2Q2565 มีการเปลีย่นไปใช้เชือ้เพลงิอื่นทดแทน 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนและการป้องกนัความเสี่ยงใน 2Q2565 มีจ านวน 3,785 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 2,566 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลกัจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของสินค้าคงเหลือรวมทัง้ก าไรต่อหน่วยของ

การค้าน า้มนัส าเร็จรูปและน า้มนัดิบที่สงูขึน้ แม้ว่าปริมาณขายลดลงตามที่ได้กลา่วข้างต้น ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงาน

รวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี ้อยูท่ี่ 3,652 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 2,556 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 

ผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันของ ปี 2564 

 ใน 1H2565 กลุม่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 1,107,281 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 626,376 ล้านบาท 

หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 1H2564 เนื่องจากราคาขายปรับตวัเพิ่มขึน้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับ ปริมาณขายเพิ่มขึน้  

27,615 ล้านลติร หรือร้อยละ 74.3 จาก  37,146  ล้านลติรหรือเทียบเทา่ 1,290,863  บาร์เรลตอ่วนัใน 1H2564  เป็น 64,761 ล้านลติร

หรือเทียบเท่า 2,250,513 บาร์เรลต่อวันใน 1H2565 ส่วนใหญ่จากการน าเข้า LNG และ LPG เพื่อทดแทนปริมาณการผลิตก๊าซฯ  

ในอา่วที่ลดลงและปริมาณการน าเข้าน า้มนัดิบเพื่อขายให้กบัโรงกลัน่ในประเทศตามความต้องการท่ีสงูขึน้ ประกอบกบั ปริมาณการค้า

น า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูประหวา่งประเทศ (out-out trading) เพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการเปิดประเทศ 

ดงักลา่วข้างต้น  

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนและการป้องกนัความเสี่ยงใน 1H2565 มีจ านวน 5,004 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 2,959 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลกัจากรายได้และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามที่ได้กลา่วข้างต้น ประกอบกบั

ก าไรต่อหน่วยที่สงูขึน้จากการซือ้-ขายข้ามภมูิภาคในจงัหวะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงสว่นต่างราคาซือ้-ขายน า้มนัดิบและคอนเดนเสท

ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ตามสตูรราคาที่อ้างอิงราคาน า้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้ ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงานรวมการปรับปรุง

ผลกระทบฯ ใน 1H2565 อยูท่ี่ 4,748 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,801 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
27 

2Q2565 
   

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล 2Q2564 1Q2565 2Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

Market GRM 1.6 6.1 21.3 >100.0% >100.0% 1.7 13.8 >100.0% 
Inventory gain (loss) excl. NRV 3.2 10.3 5.3 65.6% (48.5%) 4.2 7.8 85.7% 
Hedging gain (loss)  (0.4) (7.6) (13.4) <(100.0%) (76.3%) (0.2) (10.6) <(100.0%) 
Accounting GRM 4.4 8.8 13.2 >100.0% 50.0% 5.7 11.0 93.0% 
Refinery Utilization rate (%) 96.1% 100.7% 102.0% 5.9% 1.3% 95.8% 101.3% 5.5% 

*จากโรงกลัน่ 3 แห่ง คือ TOP, GC และ IRPC 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2Q2564 1Q2565 2Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

โอเลฟินส์         

Naphtha (MOPJ) 606 877 875 44.4% (0.2%) 581 876 50.8% 
HDPE 1,191 1,330 1,341 12.6% 0.8% 1,168 1,336 14.4% 
LDPE 1,540 1,640 1,658 7.7% 1.1% 1,537 1,649 7.3% 
LLDPE 1,185 1,346 1,383 16.7% 2.7% 1,165 1,364 17.1% 
PP 1,336 1,387 1,351 1.1% (2.6%) 1,351 1,369 1.3% 
อะโรเมติกส์         

Condensate 572 836 933 63.1% 11.6% 543 884 62.8% 
PX (TW) 859 1,087 1,259 46.6% 15.8% 812 1,173 44.5% 
PX (TW) – Condensate 287 251 326 13.6% 29.9% 270 289 7.0% 
BZ 966 1,073 1,238 28.2% 15.4% 859 1,156 34.6% 
BZ – Condensate 393 238 306 (22.1%) 28.6% 317 272 (14.2%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 

ใน 2Q2565 กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่มีรายได้จากการขายจ านวน 429,350 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 181,525 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 73.2 จากธุรกิจการกลัน่ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตวัสงูขึน้ตามราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

ที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีอ้ตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ของกลุม่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 96.1 ใน 2Q2564 เป็นร้อยละ 102.0 ใน 2Q2565 รวมทัง้ 

มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้จากเศรษฐกิจที่ฟืน้ตวัและการผอ่นคลายมาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศ 

นอกจากนีธุ้รกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับตัวสูงขึน้เช่นกัน โดยกลุ่ม โอเลฟินส์เพิ่มขึน้เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ 

เม็ดพลาสติก PE ที่ปรับตวัสงูขึน้ แม้ว่าปริมาณขายลดลง เนื่องจากการหยดุซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 รวมทัง้โรง 

LLDPE และ LDPE ของ GC ใน 2Q2565  และกลุม่อะโรเมติกส์ก็มีรายได้จากการขายโดยรวมสงูขึน้ จากราคาผลติภณัฑ์ PX และ BZ 

ที่ปรับตวัสงูขึน้ แม้วา่ปริมาณขายลดลงเนื่องจากการหยดุซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงอะโรเมติกส์หนว่ยที่ 1 ของ GC ใน 2Q2565  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 2Q2565 มีจ านวน 69,713 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36,305 ล้านบาท จาก 

33,408 ล้านบาทใน 2Q2564 และใน 2Q2565 มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานจ านวน 58,865 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 35,126  

ล้านบาท จาก 23,739 ล้านบาทใน 2Q2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 ผลการด าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่ นเพิ่มขึน้ จาก Market GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 1.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 

2Q2564 เป็น 21.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลใน 2Q2565 จากสว่นตา่งราคาผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ปรับตวัสงูขึน้จากการ

ผอ่นคลายมาตรการ Lockdown และมาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศ  นอกจากนีย้งัมีก าไรจากสต๊อกน า้มนั

ที่เพิ่มขึน้ (ใน 2Q2565 มีก าไรจากสต๊อกน า้มนั 5.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล ในขณะท่ีใน 2Q2564 เทา่กบั 3.2 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) รวมทัง้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 

 อย่างไรก็ดีผลการด าเนินงานของ ธุรกิจปิโตรเคมีลดลง ทัง้จากผลการด าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่ม 

อะโรเมติกส์ที่ปรับลดลง เนื่องจากราคาผลิตภณัฑ์ปรับตวัเพิ่มขึน้น้อยกว่าราคาวตัถดุิบที่ปรับเพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณ

ขายลดลงตามที่กลา่วข้างต้น  

ทัง้นีภ้าพรวมผลการด าเนินงานของกลุม่ปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 2Q2565 เมื่อเปรียบเทียบกบั 2Q2564 ลดลง แม้วา่ก าไร

จากการด าเนินงานตามสว่นงานเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเสีย่งราคา

น า้มนั และผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิ่มขึน้มาก  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2565 

ใน 2Q2565 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่มีรายได้จากการขายจ านวน 429,350 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 68,102 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 18.9 หลกัจากธุรกิจการกลัน่ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉลีย่ทีป่รับตวัสงูขึน้ นอกจากนีอ้ตัราการใช้ก าลงั

การกลั่นของกลุ่มเพิ่มขึน้จากร้อยละ 100.7 ใน 1Q2565 เป็นร้อยละ 102.0 ใน 2Q2565 รวมทัง้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตาม 

กลา่วข้างต้น 

นอกจากนีธุ้รกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับตวัสงูขึน้เช่นกนั โดยหลกัจากกลุม่โอเลฟินส์เพิ่มขึน้เนื่องจากราคาผลติภณัฑ์

เม็ดพลาสติก PE ที่ปรับตวัสงูขึน้ แม้ว่าปริมาณขายลดลง เนื่องจากการหยดุซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 รวมทัง้โรง 

LLDPE และ LDPE ของ GC ใน 2Q2565  นอกจากนีก้ลุ่มอะโรเมติกส์มีรายได้เพิ่มขึน้ จากราคาผลิตภัณฑ์ PX และ BZ ที่ปรับตวั

เพิ่มขึน้ แม้วา่ปริมาณขายลดลงเนื่องจากการหยดุซอ่มบ ารุงตามแผนตามกลา่วข้างต้น 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 2Q2565 มีจ านวน 69,713 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24,551 ล้านบาท จาก 

45,162 ล้านบาท ใน 1Q2565 และใน 2Q2565 มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานจ านวน 58,865 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24,408           

ล้านบาท จาก 34,457 ล้านบาท ใน 1Q2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่ นเพิ่มขึน้ โดย  Market GRM เพิ่มขึน้จาก 6.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 

1Q2565 เป็น 21.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรับตวัสงูขึน้ตาม

กล่าวข้างต้น  อย่างไรก็ดีก าไรจากสต๊อกน า้มนัลดลง (ใน 2Q2565 มีก าไรจากสต๊อกน า้มนั 5.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ในขณะท่ีใน 1Q2565 เทา่กบั 10.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) รวมทัง้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้   
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 ส าหรับผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีค่อนข้างทรงตัว โดยผลการด าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ลดลง   

เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตวัเพิ่มขึน้น้อยกว่าราคาวตัถุดิบที่ปรับเพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณขายลดลงตามที่กล่าว

ข้างต้น ในขณะท่ีผลการด าเนินงานของกลุม่อะโรเมติกส์เพิ่มขึน้ จากสว่นตา่งราคาผลติภณัฑ์ PX และ BZ กบัวตัถดุิบที่

ปรับตวัเพิ่มขึน้ แม้วา่ปริมาณขายจะปรับลดลง 

ทัง้นีภ้าพรวมผลการด าเนินงานของกลุม่ปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 2Q2565 เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั 1Q2565 ตามก าไร

จากการด าเนินงานตามสว่นงานที่เพิ่มขึน้ แม้ว่ามีการรับรู้ผลขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเสี่ยงราคา

น า้มนั และผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิ่มขึน้มาก 

ผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 1H2565 กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่มีรายได้จากการขายจ านวน 790,598 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 318,344 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 67.4 หลกัจากธุรกิจการกลัน่ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉลีย่ทีป่รับตวัสงูขึน้ นอกจากนีอ้ตัราการใช้ก าลงั

การกลัน่ของกลุ่มเพิ่มขึน้จากร้อยละ 95.8 ใน 1H2564 เป็นร้อยละ 101.3 ใน 1H2565 รวมทัง้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามที่กล่าว

ข้างต้น 

นอกจากนีธุ้รกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับตวัสงูขึน้เช่นกัน โดยกลุ่มโอเลฟินส์เพิ่มขึน้เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์เม็ด

พลาสติก PE ที่ปรับตวัสงูขึน้ แม้ว่าปริมาณขายลดลง เนื่องจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 รวมทัง้โรง 

LLDPE และ LDPE ของ GC ใน 2Q2565 และกลุม่อะโรเมติกส์ก็มีรายได้จากการขายโดยรวมสงูขึน้ จากราคาผลิตภณัฑ์ PX และ BZ 

ที่ปรับตัวสูงขึน้ แม้ว่าปริมาณขายลดลงเนื่องจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ของ GC ใน 2Q2565 

ในขณะท่ี 1H2564 ไมม่ีการหยดุซอ่มบ ารุงตามแผนของโรงปิโตรเคมี 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 1H2565 มีจ านวน 114,875 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47,975 ล้านบาท จาก 

66,900 ล้านบาทใน 1H2564 และใน 1H2565 มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานจ านวน 93,322 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 45,599  

ล้านบาท จาก 47,723 ล้านบาทใน 1H2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่นเพิ่มขึน้  จาก Market GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 1.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 

1H2564 เป็น 13.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1H2565 จากสว่นต่างราคาผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ปรับตวัสงูขึน้ตามที่

กลา่วข้างต้น  นอกจากนีย้งัมีก าไรจากสต๊อกน า้มนัที่เพิ่มขึน้ (ใน 1H2565 มีก าไรจากสต๊อกน า้มนั 7.8 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอ่บาร์เรล ในขณะท่ีใน 1H2564 เทา่กบั 4.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล) และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 

 อย่างไรก็ดีผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีลดลง ทัง้จากผลการด าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ และกลุ่ม 

อะโรเมติกส์ เนื่องจากราคาผลิตภณัฑ์ปรับตวัเพิ่มขึน้น้อยกว่าราคาวตัถดุิบที่ปรับเพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณขายที่ลดลง

ตามกลา่วข้างต้น  

ทัง้นีภ้าพรวมผลการด าเนินงานของกลุม่ปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 1H2565 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบั 1H2564 แม้ว่า ก าไร

จากการด าเนินงานตามสว่นงาน เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเสีย่งราคา

น า้มนัทีเ่พิ่มขึน้มาก 
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3. กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 2Q2564  1Q2565 2Q2565  
%เพิ่ม (ลด) 

1H2564 1H2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟ้า  (GWh) 5,254 5,220 5,265 0.2% 0.9% 10,195 10,487 2.9% 
ปริมาณขายไอน า้ (พนัตนั) 3,779 3,710 3,746 (0.9%) 1.0% 7,484 7,457 (0.4%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 

ใน 2Q2565 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐาน มีรายได้จากการขายจ านวน 33,580 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,097 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 72.4 โดยหลกัจาก GPSC ที่มีรายได้เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ราคาขายไฟฟ้า

และไอน า้เฉลีย่แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมปรับตวัสงูขึน้ และโรงไฟฟ้า IPP ทีม่ีราคาขายไฟฟ้าเฉลีย่เพิ่มสงูขึน้ตามต้นทนุก๊าซก๊าซธรรมชาติและ 

ถ่านหิน รวมถึงปริมาณขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้PTTGM มีรายได้เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากการเร่ิมรับรู้รายได้ของธุรกิจยา 

จากบริษัท Lotus เข้ามาตัง้แตเ่ดือน เม.ย. 

EBITDA ใน 2Q2565 มีจ านวน 4,409 ล้านบาท ลดลง 1,472 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.0 โดยหลกัจาก GPSC ที่มีก าไรขัน้ต้น

ลดลงตามก าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้า SPP ที่ลดลงจากต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตวัสงูขึน้อย่างมาก รวมถึงปริมาณขาย 

ไอน า้ที่ลดลงเล็กน้อย สง่ผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามสว่นงานใน 2Q2565 มีจ านวน 1,302 ล้านบาท ลดลง 1,881 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 59.1 โดยผลการด าเนินงานภาพรวมกลุม่ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐานลดลง โดยหลกัจาก GPSC ที่มีผลการด าเนินงานรวม

ลดลงตาม EBITDA ที่ลดลง  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2565 

ใน 2Q2565 กลุม่ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้างพืน้ฐาน มีรายได้จากการขายจ านวน 33,580 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,626 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 16.0 โดยหลกัจาก PTTGM ที่มีรายได้เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากการเร่ิมรับรู้รายได้ของของธุรกิจยาจากบริษัท Lotus เข้ามาตัง้แต่

เดือน เม.ย. และจาก GPSC ที่รายได้ของโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มขึน้ตามราคาขายไฟฟ้าและไอน า้เฉลีย่ รวมถึงปริมาณขายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึน้ 

ด้วยเช่นกนั  

EBITDA ใน 2Q2565 มีจ านวน 4,409 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,482 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.6 โดยหลกัจาก GPSC ที่มีก าไรขัน้ต้น

เพิ่มขึน้ ตามก าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้า SPP ที่เพิ่มขึน้ตามปริมาณขายไฟฟ้าและไอน า้รวม หลงัจากโรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน ระยะที่ 5 กลบัมา

เดินเคร่ืองตามปกติ รวมถึงก าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้า IPP ที่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วนั

เพิ่มขึน้เนื่องจากมีการหยดุซอ่มบ ารุงลดลง และรายได้สว่นที่อ้างอิงเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากเงินบาทที่อ่อนค่า สง่ผลให้ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามสว่นงานใน 2Q2565 มีจ านวน 1,302 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 1,159 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดย 

ผลการด าเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มขึน้ โดยหลักจาก GPSC ที่ผลการด าเนินงานโดยรวมเพิ่มขึน้  

ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับรับรู้ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี 

ที่เพิ่มขึน้ตามปริมาณน า้ที่มากขึน้และเร่ิมเข้าสูช่่วงฤดฝูน ขณะที่ใน 1Q2565 มีการรับรู้ก าไรจากการขายหุ้นบริษัท Ichinoseki Solar 

Power 1 GK 
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ผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2564 

ใน 1H2565 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐาน มีรายได้จากการขายจ านวน 62,534 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24,973 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 66.5 โดยหลกัจาก GPSC จากรายได้ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ของโรงไฟฟ้า IPP ที่เพิ่มขึน้ตามปริมาณและ

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย รวมถึงรายได้คา่ AP เพิ่มขึน้ จากการหยดุซอ่มบ ารุงตามแผนงานและนอกแผนงานรวมทีล่ดลง และจากรายได้ของ

โรงไฟฟ้า SPP ที่เพิ่มขึน้ตามราคาขายไฟฟ้าและไอน า้รวมเฉลีย่ แม้วา่ปริมาณขายไฟฟ้าและไอน า้ลดลงเลก็น้อย อีกทัง้ PTTGM มีรายได้

เพิ่มขึน้โดยหลกัจากการเร่ิมรับรู้รายได้ของธุรกิจยาจากบริษัท Lotus เข้ามาตัง้แตเ่ดือน เม.ย. 2565 

EBITDA ใน 1H2565 มีจ านวน 7,336 ล้านบาท ลดลง 3,981 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.2 โดยหลกัจากก าไรขัน้ต้นของ GPSC 

ที่ลดลงตามก าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้า SPP จากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งมาก สง่ผลให้ก าไรจากการด าเนินงาน

ตามส่วนงานใน 1H2565 มีจ านวน 1,445 ล้านบาท ลดลง 4,635 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.2 ตาม EBITDA ที่ลดลง ผลการด าเนินงาน

ภาพรวมกลุม่ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานลดลง โดยหลกัจาก GPSC มีผลการด าเนินงานรวมทีล่ดลง 
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 ภาพรวมผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 

ใน 2Q2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 926,954 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2Q2564 จ านวน 393,698 

ล้านบาท หรือร้อยละ 73.8 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  

กลุ่มธุรกิจน า้มันและการค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ตามราคา 

ผลิตภณัฑ์ในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึน้ตามการฟื้นตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้กลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึน้ตามราคา Pool Gas และผลติภณัฑ์ที่อ้างอิง

ปรับเพิ่มขึน้ แม้ว่าปริมาณขายก๊าซฯ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยหลกัจากการที่ผู้ ผลิตส่งมอบก๊าซฯ ได้น้อยลง

เนื่องจากอยูใ่นช่วงเปลีย่นผา่นของผู้ด าเนินการแหลง่สมัปทาน   

ใน 2Q2565 EBITDA มีจ านวน 182,768 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 69,602 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.5 จากเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ  

โดยหลกัจากกลุม่ธุรกิจธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่เพิ่มขึน้โดยธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานดีขึน้จาก Market GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 

1.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 2Q2564 เป็น 21.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 2Q2565 จากสว่นต่างราคาผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่

ปรับตวัสงูขึน้มากและปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้มีก าไรสต๊อกน า้มนัเพิ่มขึน้ ทัง้นีก้ าไรสต๊อกน า้มนัของกลุม่ ปตท. เพิ่มขึน้ประมาณ 

7,000 ล้านบาทตามราคาน า้มนัดิบที่ปรับเพิ่มขึน้ในอตัราที่มากกว่าเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ผลการด าเนินงาน

ของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ทัง้สายโอเลฟินส์และ 

อะโรเมติกส์ที่ปรับตวัลดลง และปริมาณขายที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงปิโตรเคมีใน 2Q2565 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ตามราคาขายเฉลี่ย และปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี กลุม่ธุรกิจใหม่

และโครงสร้างพืน้ฐานมีผลการด าเนินงานลดลงโดยหลกัจากธุรกิจไฟฟ้าที่ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตวัสงูขึน้อย่างมาก

สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นของ SPP ลดลง 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยใน 2Q2565 มีจ านวน 40,313 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,705 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 โดยหลกั

จาก GC จากการเข้าซือ้ Allnex ใน 4Q2564 และ PTTGM โดยหลกัจากธุรกิจถ่านหินที่มีการผลิตเพิ่มขึน้และการลงทุนในธุรกิจยา 

จากบริษัท Lotus  
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ใน 2Q2565 มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 2,498 ล้านบาท ลดลง 395 ล้านบาท จาก 

2Q2564 จากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ลดลงโดยหลกั บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั 

(PTTAC) และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี่ โปลเีมอส์ จ ากดั (HMC) จากสว่นตา่งราคาผลติภณัฑ์กบัวตัถดุิบทีล่ดลง  

ใน 2Q2565 มีขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ 34,505 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 21,885 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 

โดยหลกัมาจากขาดทนุสญัญาประกันความเสี่ยงราคาน า้มนัและผลิตภณัฑ์จากทิศทางราคาน า้มนัดิบและสว่นต่างราคาผลิตภณัฑ์  

ที่เกิดขึน้จริงสงูกวา่ราคาที่ท าประกนัความเสีย่งไว้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัจาก TOP และ GC  

ใน 2Q2565 มีขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 13,021 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 12,148 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 

โดยหลกัมาจากขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการแปลงคา่เงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึน้จากคา่เงินบาทที่

ออ่นคา่ลง (2Q2565 เงินบาทออ่นคา่ 2.01 บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ 2Q2564 เงินบาทออ่นคา่ 0.71 บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ) 

ต้นทนุทางการเงิน ใน 2Q2565 มีจ านวน 9,150 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,048 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.8 โดยหลกัจากการออก 

หุ้นกู้ของ GC  PTTEP  และ ปตท. รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ของ ปตท. 

ใน 2Q2565 มีการรับรู้รายการที่ไมไ่ด้เกิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) สทุธิภาษีตามสดัสว่นของ ปตท. โดยหลกัจาก 

การรับรู้สว่นลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตสง่ได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ของ ปตท. สทุธิกบัขาดทนุ

จากการด้อยค่าโครงการถ่านหินในประเทศมาดากัสการ์ ของ PTTGM ประมาณ 400 ล้านบาท ขณะที่ใน 2Q2564 มีการรับรู้ Non-

recurring Items สุทธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. โดยหลกัจากขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าของ GC ประมาณ 

1,500 ล้านบาท 

ภาษีเงินได้ใน 2Q2565 จ านวน 34,850 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,999 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.1  โดยหลกัมาจาก PTTEP ตาม
ก าไรท่ีเพิ่มขึน้ และ TOP ตามผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ 

จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสนี ้ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 38,848 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,270  

ล้านบาท หรือร้อยละ 58.1 จากก าไรสทุธิ จ านวน 24,578 ล้านบาท ใน 2Q2564 
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2565 

ใน 2Q2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 926,954 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1Q2565 จ านวน 168,489 

ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  

กลุ่มธุรกิจน า้มันและการค้าปลีก และธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึน้ เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ตามราคา 

ในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึน้ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม  

การแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ว่าปริมาณขายของธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศลดลง จากปริมาณการค้าน า้มนัดิบระหว่างประเทศ 

(out-out trading) และปริมาณการน าเข้า LNG ทีล่ดลงจากไตรมาสก่อน  

ใน 2Q2565 EBITDA มีจ านวน 182,768 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 40,067 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.1 โดยหลกัจากกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและการกลั่นเพิ่มขึน้ โดยธุรกิจการกลั่นมีผลการด าเนินงานดีขึน้จาก Market GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 6.1 เหรียญสหรัฐฯ  

ต่อบาร์เรลใน 1Q2565 เป็น 21.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึน้  

อย่างไรก็ตามก าไรสต๊อกน า้มนัลดลง โดยก าไรจากสต๊อกน า้มนัของกลุม่ ปตท. ลดลงประมาณ 8,000 ล้านบาท ตามราคาน า้มนัดิบ 

ที่ปรับเพิ่มขึน้ในอตัราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจถ่านหินม ี

ผลการด าเนินงานปรับตวัสงูขึน้จากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายที่เพิ่มสงูขึน้ รวมถึงกลุม่ธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกมีก าไรขัน้ต้น

เฉลี่ยต่อลิตรและปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากดีเซลและน า้มนัอากาศยาน รวมทัง้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการด าเนินงาน

เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากต้นทนุคา่เนือ้ก๊าซฯ ทีล่ดลงตามราคา LNG ในตลาดโลก  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายใน 2Q2565 มีจ านวน 40,313 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,168 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 โดย 

หลกัจาก PTTEP จากโครงการจี 1/61 เร่ิมการผลิต รวมถึงโครงการมาเลเซียมีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ และ PTTGM จากธุรกิจถ่านหิน 

ที่มีการผลติเพิ่มขึน้และการลงทนุในธุรกิจยาจากบริษัท Lotus 
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ใน 2Q2565 มีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 2,498 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 549 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 28.2 สว่นใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุม่ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐานจากโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี

เนื่องจากปริมาณน า้ที่มากขึน้และเร่ิมเข้าสูช่่วงฤดฝูน รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่จาก GC 

จากการเพิ่มสดัสว่นในการถือหุ้นบริษัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน)  

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ใน 2Q2565 มีจ านวน 34,505 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 14,474 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.6  โดย

หลกัมาจาก PTTT และ PTTEP จากราคาซือ้ขายน า้มนัลว่งหน้าปรับตวัเพิ่มขึน้ในอตัราที่น้อยกวา่ไตรมาสก่อน  

ใน 2Q2565 มีขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 13,021 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 18,733 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 100.0 

โดยหลกัมาจากรับรู้ผลขาดทุนที่เพิ่มขึน้ของอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้เงินกู้ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 

เมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน (2Q2565 เงินบาทอ่อนค่า 2.01 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ 1Q2565 เงินบาทแข็งคา่ 

0.13 บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ)   

ต้นทุนทางการเงินใน 2Q2565 มีจ านวน 9,150 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,705 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.9 โดยหลักจาก 

การออกหุ้นกู้ของ GC PTTEP และ ปตท. รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ของ ปตท. 

ใน 2Q2565 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) สทุธิภาษีตามสดัสว่นของ ปตท. โดยหลกัจาก

การรับรู้ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ของ ปตท. สุทธิกับการ 

ด้อยค่าโครงการถ่านหินในประเทศมาดากสัการ์ ของ PTTGM ประมาณ 400 ล้านบาท ขณะที่ ใน 1Q2565 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้

เกิดขึน้ประจ าสทุธิภาษีตามสดัสว่นของ ปตท. โดยหลกัจากการรับรู้สว่นลดจาก Shortfall ประมาณ 600 ล้านบาท ของ ปตท. และจาก

การรับรู้ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน Ichinoseki Solar Power 1 GK ของ GPSC ประมาณ 350 ล้านบาท 

ภาษีเงินได้ใน 2Q2565 จ านวน 34,850 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,976 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.3 โดยหลกัมาจากผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึน้ของบริษัทในกลุม่ รวมทัง้ TOP มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากก าไรของการจ าหน่ายเงินลงทนุใน GPSC ประมาณ 2,100 

ล้านบาท  

จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสนี ้ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 38,848 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,277  

ล้านบาท หรือร้อยละ 51.9 จากก าไรสทุธิ จ านวน 25,571 ล้านบาท ใน 1Q2565 

 

ผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 1H2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 1,685,419 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1H2564 จ านวน 674,326 

ล้านบาท หรือร้อยละ 66.7 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  

กลุม่ธุรกิจน า้มนัและการค้าปลกีเพิ่มขึน้ เป็นผลจากราคาขายเฉลีย่และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โลกตามกลา่วข้างต้น กลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึน้ตามราคา Pool Gas และผลิตภณัฑ์ที่อ้างอิงปรับเพิ่มขึน้ แม้ว่าปริมาณ

ขายก๊าซฯ ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยหลกัจากการที่ผู้ผลิตสง่มอบก๊าซฯ ได้น้อยลงเนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ของผู้ด าเนินการแหลง่สมัปทาน นอกจากนีก้ลุม่ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีรายได้จากการขายที่สงูขึน้ตามราคาขายเฉลี่ยและ
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ปริมาณขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากการเข้าซือ้โครงการโอมาน แปลง 61 ในเดือนมีนาคม 2564 และโครงการจี 1/61 ทีเ่ร่ิมการผลติ

ในเดือนเมษายน 2565  

EBITDA ใน 1H2565 มีจ านวน 325,469 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 109,306 ล้านบาท ร้อยละ 50.6 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและการกลัน่ที่เพิ่มขึน้ซึ่งธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานดีขึน้จาก Market GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 1.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลใน 1H2564 เป็น 13.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1H2565 จากสว่นต่างราคาผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ปรับตวัสงูขึน้โดยมีปัจจยั

สนับสนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน รวมถึงมีปริมาณขายและก าไรสต๊อกน า้มนั 

ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีก้ าไรสต๊อกน า้มนัของกลุม่ ปตท. เพิ่มขึน้ประมาณ 19,000 ล้านบาท ตามราคาน า้มนัดิบท่ีปรับเพิ่มขึน้ในอตัราที่มากกว่า

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวลดลงทัง้จากผลการด าเนินงานของ 

กลุม่โอเลฟินส์ และกลุม่อะโรเมติกส์ เนื่องจากราคาผลติภณัฑ์ปรับตวัเพิ่มขึน้น้อยกวา่ราคาวตัถดุิบท่ีปรับเพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณขายที่

ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงปิโตรเคมีใน 1H2565 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจถ่านหินม ี

ผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ตามราคาขายเฉลี่ย  และปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้  นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจน า้มันและการค้าปลีกและ 

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึน้จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 

อยา่งไรก็ดี กลุม่ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานมีผลการด าเนินงานลดลงโดยหลกัจากธุรกิจไฟฟ้าที่ต้นทนุคา่ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน

ปรับตัวสูงขึน้อย่างมาก รวมทัง้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการด าเนินงานที่ปรับตัวลดลงจากก าไรขัน้ต้นของธุรกิจจัดหาและ  

จดัจ าหนา่ยก๊าซฯ ซึง่มีต้นทนุคา่เนือ้ก๊าซฯ ทีเ่พิ่มขึน้มากตามราคา LNG ในตลาดโลก แม้วา่ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรเพิ่มขึน้ จากราคา

ขายเฉลีย่เพิ่มขึน้ทกุผลติภณัฑ์ตามราคาปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ใช้อ้างอิง  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย จ านวน 77,458 ล้านบาท ใน 1H2565 เพิ่มขึน้ 3,814 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 โดยหลกั 

จาก GC จากการเข้าซือ้ Allnex ใน 4Q2564 และ PTTGM โดยหลกัจาก ธุรกิจถ่านหินที่มีการผลิตเพิ่มขึน้และการการลงทนุในธุรกิจยา

จากบริษัท Lotus    

 

 

ใน 1H2565 มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 4,447 ล้านบาท ลดลง 393 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 8.1 สว่นใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ที่ปรับลดลงโดยหลกัจากสว่นต่าง

ราคาผลติภณัฑ์กบัวตัถดุิบที่ปรับลดลง 

3,546

2,446

(27)

602

262

328

299
494

765
587

(5) (10)

1H2564 1H2565

อืน่ๆ

ธรุกจิใหมแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐาน

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามนัและการคา้ปลกี

ส ารวจและผลติ

ปิโตรเคมแีละการกลัน่

  8.1% หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 

 

 

4,840 
4,447 
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ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์เพิ่มขึน้ 63,466 ล้านบาท จากขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ 20,018 ล้านบาท ใน 1H2564 เป็น

ขาดทนุ  83,484 ล้านบาท ใน 1H2565 โดยหลกัมาจากขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ของสญัญาประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัของ GC 

TOP PTTT และ IRPC 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 2,106 ล้านบาท จากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน 5,203 ล้านบาท ใน 

1H2564 เป็นขาดทนุ จ านวน 7,309 ล้านบาท ใน 1H2565 โดยหลกัมาจากขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการแปลง

ค่าเงินกู้ ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีเงินกู้ ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในจ านวนที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

(1H2565 เงินบาทออ่นคา่ 1.87 บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ ขณะที ่1H2564 เงินบาทออ่นคา่ 2.01 บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ) 

ต้นทนุทางการเงิน ใน 1H2565 มีจ านวน 16,595 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,055 ล้านบาทจาก 1H2564  โดยหลกัจากออกหุ้นกู้

ของ GC PTTEP และ ปตท. รวมทัง้ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ของ ปตท. 

ใน 1H2565 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) สทุธิภาษีตามสดัสว่นของ ปตท. โดยหลกัจาก
การรับรู้สว่นลดจากปริมาณที่ผู้ผลติสง่ได้ไมถ่ึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 1,600 ล้านบาท ของ ปตท. และการรับรู้ก าไร
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน Ichinoseki Solar Power 1 GK ของ GPSC  350 ล้านบาท สุทธิกับการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
โครงการถ่านหินในประเทศมาดากสัการ์ ของ PTTGM ประมาณ 400 ล้านบาท ขณะที่ ใน 1H2564 มีการรับรู้ก าไรจากการซือ้ธุรกิจใน
ราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ล้านบาทสุทธิกับการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์บางส่วนใน
โครงการส ารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิลประมาณ 2,900 ล้านบาท ของ PTTEP และ การรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุใน
การร่วมค้าของ GC ประมาณ 1,500 ล้านบาท   

ภาษีเงินได้ใน 1H2565 จ านวน 56,724 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24,190 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.4 โดยหลกัมาจากผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึน้ของกลุม่ ปตท.  

จากที่กลา่วข้างต้นสง่ผลให้ ใน 1H2565 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิจ านวน 64,419 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,253 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 12.7 จาก 1H2564 ที่มีก าไรสทุธิ จ านวน 57,166 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

           

สินทรัพย์ 

ณ วนัที ่ 30 มิถนุายน 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีส ินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 3,534,887 ล้านบาท เพิ ่มขึน้จาก                              

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 456,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 เป็นผลจาก 

: สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 353,143 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.4 สาเหตหุลกัมาจาก  

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ เพิ่มขึน้ 64,660 ล้านบาท สว่นใหญ่จากเงินสดรับจาก

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและการออกหุ้นกู้  โดยหลกัจาก ปตท. และเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน โดยหลกั

จาก PTTEP TOP และ GPSC 

-    ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 78,085 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก ปตท. PTTT 

และ GC  

-    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 104,362 ล้านบาท จากปัจจยัด้านราคาและปริมาณของผลิตภณัฑ์น า้มนัดิบ น า้มนัส าเร็จรูป

และปิโตรเคมี ที่เพิ่มขึน้จาก TOP ปตท. IRPC และ GC 

: เงินลงทนุระยะยาวเพิ่มขึน้ 10,741 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 โดยหลกัจากการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มใน บริษัท วีนิไทย จ ากดั 

(มหาชน)ของ GC  

: ที ่ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 43,575 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 โดยหลกัจากสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมในโครงการ จี 1/61 และ จี 2/61 ของ PTTEP และงานระหว่างก่อสร้างในโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project: 

CFP) ของ TOP 

: สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 49,409 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 โดยหลกัจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ในโครงการ จี 1/61 

และ จี 2/61 และสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าในโครงการ Abu Dhabi และ Myanmar M3 ของ PTTEP  

623,955 673,364 

1,425,414 1,468,989 

175,244 
185,985 

853,406 

1,206,549 

1,472,940 1,562,775 

949,825 
1,197,947 

655,254 

774,165 

3,534,887

3,078,0193,078,019

สินทรัพย์รวม  หนีส้นิรวมและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
หน่วย : ล้านบาท  

สนิทรัพย์หมนุเวียน 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้  
(รวมสว่นท่ีถงึก าหนดช าระใน 1 ปี) 

หนีส้นิอ่ืน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

เงินลงทนุระยะยาว  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

31 ธ.ค. 2564 30 ม.ิย. 2565 31 ธ.ค. 2564 
 

 30 ม.ิย. 2565 
 

 

14.8% 

3,534,887 
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หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมจ านวน 1,972,112 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 

2564 จ านวน 367,033 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

: หนีส้ ินอื่นเพิ่มขึน้ 118,911 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2 โดยหลกัจากเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จากปริมาณซือ้และราคา 

ที่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก ปตท. และหนีส้ินตราสารอนพุนัธ์สินค้าโภคภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก PTTT GC และ TOP  

: หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 248,122 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.1 เป็นผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึน้ 

จ านวน 164,509 ล้านบาท โดยหลกัจาก GC ปตท. และจากเงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ านวน 68,116 ล้านบาท โดยหลกัจาก GC 

TOP และ IRPC 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วนัที ่ 30 มิถนุายน 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 1,562,775 ล้านบาท เพิ ่มขึน้จาก  

ณ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 89,835 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 จากผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2565 เป็นก าไร

สทุธิจ านวน 64,419 ล้านบาท ทัง้นีม้ีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ 22,342 ล้านบาท โดยหลกัจากก าไรสทุธิของบริษัทย่อย

ที่เพิ่มขึน้ 
 

สภำพคล่อง 

สภาพคลอ่งของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ
จ านวน 56,705 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ านวน 312,730 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากบั 369,435 ล้านบาท ทัง้นี ้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงันี ้ 

 

             หน่วย : ล้านบาท 

  งบกำรเงนิรวม    

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 13,017 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (91,118) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน 138,997  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,891  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (6,082) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด-สทุธิ                                                     56,705  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 312,730 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 369,435  
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กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 13,017 ล้านบาท โดยมาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 

147,107 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งรายการ

หลกัที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายรวมจ านวน 77,459 ล้านบาท ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ 

29,887 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงินจ านวน 16,595 ล้านบาท และขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 13,566 ล้านบาท ทัง้นีร้ายการหลกั

ที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง ได้แก่ สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 4,447 ล้านบาท และก าไรจากการ 

วดัมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาซือ้ขายสินค้าที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง  2,792 ล้านบาท และปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

ด าเนินงานสทุธิที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจ านวน 215,087 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 48,256 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 91,118 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื่องมาจาก 

 : เงินจ่ายลงทนุในที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน และสินทรัพย์ที่เกิดจาก

การส ารวจและประเมินค่า รวมจ านวน 68,548 ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลจากการลงทนุของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมสว่นใหญ่จากโครงการจี 1/61 โครงการจี 2/61 โครงการเอส 1 โครงการบงกช และโครงการซอติก้า การลงทนุของ 

TOP ในโครงการ CFP และโครงการขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั (TOP SPP) การลงทนุของ 

GC ในโครงการ Olefins 2/2 Modification การลงทนุของ PTTLNG ในโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือหนองแฟบ และการลงทนุของ 

ปตท. ในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 และโครงการท่อสง่ก๊าซฯ เส้นที่ 5 

: เงินจ่ายลงทนุซือ้ธุรกิจและเงินลงทนุระยะยาว จ านวน 22,727 ล้านบาท โดยหลกัจากการเข้าซือ้หุ้นในธุรกิจยาของ 

PTTGM และการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มใน VNT ของ GC  

: เงินจ่ายสทุธิจากเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ รวมจ านวน 5,821 ล้านบาท โดยหลกัจาก GC และ TOP 

จากการลงทนุในเงินฝากประจ า ในขณะที่มีเงินรับจากการครบก าหนดเงินฝากประจ าของ OR ปตท. และ GPSC 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมจดัหาเงินมีจ านวน 138,997 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื่องมาจาก  

 : เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวสทุธิ 197,797 ล้านบาท โดยหลกัจาก GC ปตท. และ IRPC 

 : เงินปันผลจ่าย 37,014 ล้านบาท โดยหลกัจาก ปตท. GC และ PTTEP 

 : เงินจ่ายต้นทนุทางการเงิน 15,981 ล้านบาท  โดยหลกัจาก GC TOP และ PTTEP 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  
 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 1H2564 1H2565 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขัน้ต้น % 18.18 18.40 
อตัราก าไรสทุธิ % 8.01 5.36 
    
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 15.96 19.61 
    
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น     
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น บาท/หุ้น 2.00 2.26 
    

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-64 30-มิ.ย.-65 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.73 1.80 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.13 1.05 
    
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.64 0.77 
 
 

   

หมายเหต:ุ   

อตัราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้       = ก าไรจากการด าเนินงานก่อนคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย ต้นทนุทางการเงิน 
และภาษีเงินได้ (EBITDA)  หาร ต้นทนุทางการเงิน* 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น   = ก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั หาร จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัที่
ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งงวด 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียน หาร หนีส้ินหมนุเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด+เงินลงทนุชัว่คราว+ลกูหนีก้ารค้า หาร 
หนีส้ินหมนุเวียน  

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ หาร สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

*ปรับเปลี่ยนสูตรการค านวณ (จากเดิม อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ภาษีจ่ายจากการด าเนินงาน หาร เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน) 
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 แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปี 2565  

เศรษฐกิจโลกใน 3Q2565 มีแนวโน้มฟืน้ตวัชะลอลงจาก 2Q2565 จากเศรษฐกิจประเทศสหรัฐฯ ที่คาดวา่จะชะลอตวัตาม

ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในประเทศที่อ่อนแอลง และนโยบายการเงินที่คาดว่าจะตึงตวัขึน้อีก โดย The Fed มีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้

นโยบายอีกร้อยละ 0.75 สูร่ะดบัร้อยละ 2.25-2.50 ในการประชุมเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี ้เศรษฐกิจประเทศจีนยงัเผชิญ

แรงกดดนัจากมาตรการปิดเมืองภายใต้การคงนโยบายการจดัการ COVID-19 เป็นศนูย์ เพื่อรักษาความมัน่คงทางด้านสาธารณสขุของ

ประเทศ และปัญหาในภาคอสงัหาริมทรัพย์ที่รุนแรงขึน้ อีกทัง้ผลกระทบตอ่เนื่องจากสงครามระหวา่งประเทศรัสเซียและประเทศยเูครน

ต่อเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศที่ใช้เงินสกลุยโูรคาดวา่จะรุนแรงขึน้ตามการขยายมาตรการคว ่าบาตรตอ่รัสเซีย อาทิ การออกค าสัง่ห้าม

น าเข้าถ่านหินจากประเทศรัสเซียของสหภาพยโุรป ซึง่จะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตส่ปัดาห์ที่ 2 ของเดือนสงิหาคม 2565 โดยเศรษฐกิจของ

กลุม่ประเทศที่ใช้เงินสกลุยโูรยงัอาจเผชิญวิกฤตด้านพลงังานครัง้ส าคญัหากประเทศรัสเซียยตุิการสง่ก๊าซธรรมชาติทัง้หมดอีกด้วย ทัง้นี ้

เศรษฐกิจโลกยงัคงมีความเสีย่งจากภาวะการเงินโลกที่อาจตงึตวัขึน้อยา่งรวดเร็ว เสถียรภาพของเศรษฐกิจประเทศจีน ความไมแ่นน่อน

ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์ใหม ่และวิกฤตการขาดแคลนอาหารอาจทวีความรุนแรงขึน้ 

ตามรายงานของ S&P Global ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ความต้องการใช้น า้มนัของโลกใน 3Q2565 คาดวา่จะเพิ่มขึน้จาก 

2Q2565 จ านวน 3.1 MMBD ไปอยู่ที่ระดบั 100.6 MMBD จากการคลาย Lockdown ในประเทศจีน ทัง้นี ้มีความกงัวลด้านเศรษฐกิจ

เพิ่มขึน้ หลงัเงินเฟ้อยงัคงสงูตอ่เนื่อง ท าให้ธนาคารกลางในหลายประเทศปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบาย ซึ่งอาจกดดนัความต้องการ

ใช้น า้มนั ในด้านอุปทานมีความเสี่ยงที่ราคาจะสูงขึน้จากก าลงัการผลิตส่วนเกิน (Spare capacity) ที่ลดต ่าลง หลงักลุ่ม OPEC+ 

พยายามเพิ่มการผลติอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้การปลอ่ยน า้มนัดิบจากคลงัส ารองเชิงยทุธศาสตร์ของประเทศสมาชิกของ IEA โดยคำดว่ำ

รำคำน ำ้มันดิบใน 3Q2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 101 - 106 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และคา่การกลัน่อ้างอิงสงิคโปร์คำดว่ำจะ

เฉลี่ยอยู่ที่  11.5 – 12.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลงจาก 2Q2565 โดยหลกัเนื่องจากตลาดดีเซล และน า้มนัเตาซลัเฟอร์สงู

ได้รับแรงกดดนัจากอปุทานใหมท่ี่เพิ่มเข้ามา  ทัง้นีค้ำดว่ำรำคำน ำ้มันดิบในปี 2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 100-105 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบำร์เรล และค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิงสิงคโปร์คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 13.1 - 14.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทัง้สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ใน 3Q2565 มีแนวโน้มปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบั 2Q2565 

โดยมีปัจจยัสว่นหนึง่จากราคาน า้มนัดิบและแนฟทาที่คาดวา่จะลดลง ทา่มกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่สง่สญัญาณชะลอตวั 

 ราคากลุม่ผลติภณัฑ์โอเลฟินส์ ใน 3Q2565 มีแนวโน้มลดลง โดยคาดวา่ราคา HDPE และ PP จะเคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบ 

1,220 – 1,240 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และ 1,240 – 1,260 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามล าดับ จากความต้องการซือ้ 

ที่มีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะชะลอตัวจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึน้ และการเข้าสู่ช่วงฤดูมรสมุ 

ประกอบกับอุปทานใหม่โดยเฉพาะในเอเชีย อาทิ โรงงาน PRefChem ประเทศมาเลเซียที่จะเข้ามาในช่วง 3Q2565 

อย่างไรก็ตามการลดก าลงัการผลิตเนื่องจากก าไรที่ต ่า และอปุสงค์ที่อาจจะเพิ่มขึน้จากการผ่อนคลายการ  Lockdown 

ในประเทศจีนจะเป็นปัจจยัพยงุราคาตลาดของกลุม่ผลติภณัฑ์โอเลฟินส์ 

 ราคากลุม่ผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ ใน 3Q2565 มีแนวโน้มลดลง โดยราคา BZ เฉลี่ยคาดว่าอยู่ที่ 1,110-1,130 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่ตนั และราคา PX คาดวา่จะเฉลีย่ที่ระดบั 1,130-1,150 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ตามล าดบั ตามราคาวตัถดุิบที่

จะปรับตวัลดลง และจากอปุทาน BZ และ PX ที่มีแนวโน้มคลายตวัตามความต้องการใช้ Feedstock เป็นสว่นผสมใน

น า้มันเบนซินที่คาดว่าจะลดลงหลงัสิน้สุดฤดูกาลขับขี่ ความต้องการซือ้จากตลาดปลายน า้ที่มีแนวโน้มลดลงตาม
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เศรษฐกิจโลกที่คาดวา่จะชะลอตวั ประกอบกบัก าลงัการผลติที่จะขึน้ใหมใ่นโรงปิโตรเคมีในประเทศจีน และการกลบัมา

จากการปิดซอ่มบ ารุงตามฤดกูาลในช่วง 2Q2565 กดดนัตลาดเพิ่มเติม 
 

เศรษฐกิจไทยใน 3Q2565 คาดว่าจะขยายตวัสงูขึน้ต่อเนื่องจาก 2Q2565 โดยการท่องเที่ยว การบริโภคภาคเอกชนและ 

การลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้เร่ือยๆ ตามมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่อนคลายเพิ่มขึน้จนท าให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทยอยกลบัมาใกล้เคียงภาวะปกติ  เช่น การยกเลิก Thailand pass และเงินประกันการเดินทางส าหรับ

ต่างชาติ และการปรับระดบัพืน้ท่ีทัว่ทัง้ประเทศเป็นพืน้ท่ีเฝ้าระวงั (สีเขียว) ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป ขณะที่การสง่ออกสนิค้า 

มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามเศรษฐกิจโลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัวมากขึน้ และการใช้จ่ายภาครัฐในไตรมาสสุดท้ายของ

ปีงบประมาณ 2565 คาดว่าจะมีบทบาทน้อยลงตามเม็ดเงินที่ทยอยปรับลดลง ทัง้นี  ้แนวโน้มการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยยงัมีปัจจัย

เสี่ยงจากเงินเฟ้อด้านต้นทุนที่อาจเร่งขึน้หากความขดัแย้งระหว่างสมาชิกนาโต้และประเทศรัสเซียขยายวงกว้าง ภาวะการเงินโลกที่ 

ตึงตวัจนอาจน าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความเสี่ยงเก่ียวกบัไวรัส COVID-19 กลายพนัธุ์  เช่น โอไมครอน BA.5 และความเสี่ยง 

ทางการเมืองในประเทศ 
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แผนงานและโครงการท่ีส าคัญ 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ : ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ส ำคัญ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

 ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้   
• ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมิถนุายน 2565 : ร้อยละ 87.54 (รวมการก่อสร้างทัง้ 3 สว่น) 
• ก าหนดแล้วเสร็จ เดือนธนัวาคม ปี 2565 

โครงกำร LNG:  
ปัจจุบนั ปตท. มีสญัญาซือ้ LNG ระยะยาวกบั Qatargas, Shell, BP และ Petronas จ านวนทัง้สิน้ 5.2 ล้านตนัต่อปี และมี

ความพร้อมในการจดัหา LNG เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมิถนุายน 2565 :  ประมาณ ร้อยละ 95.00 (รวมการก่อสร้างทัง้โครงการ) 

• ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 มีมติให้ ปตท. ด าเนินการขยายก าลงัการแปรสภาพ LNG ที่ 7.5 
ล้านตนัตอ่ปี  

• มีก าหนดสง่ก๊าซธรรมชาติได้ 2.5 ล้านตนัต่อปี ซึ่งได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2565 และอีก 5 
ล้านตนัตอ่ปี คาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน เดือนธนัวาคม ปี 2565  

 โครงกำร LNG Receiving Terminal อื่นๆ (LNG Receiving Terminal 3):  
• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบผลการคดัเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่าง

สญัญาร่วมทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ส าหรับโครงการพฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเสนอมา โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จ ากัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จ ากัด ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 และ 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 70) เป็นผู้ด าเนินการถมทะเล มูลค่าการ
ลงทนุร่วมกนัในสว่นของการถมทะเลประมาณ 12,900 ล้านบาท ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และสทิธิใน
การก่อสร้าง LNG Terminal 3 ช่วงที่ 1 ขนาดไมต่ ่ากวา่ 5 ล้านตนั เป็นเงินลงทนุประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึง่คาด
วา่จะพร้อมเปิดด าเนินการประมาณปี 2570 
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สรุปแผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2565  

 
Plant 1Q2565 2Q2565 3Q2565 4Q2565 

GSP #1   SD 
(6-19 ส.ค. : 14 วนั) 

 

GSP #2  
 

TD 
(10 พ.ค. - 1 มิ.ย. : 23 วนั) 

  

GSP #3  TD 
(10 พ.ค. - 1 มิ.ย. : 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 
(10 พ.ค. - 1 มิ.ย. : 23 วนั) 

  

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

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) 

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

และบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTLNG)  

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

(PTTGM)* 

ธุรกิจน ำ้มันและกำรค้ำปลีก คือ บริษัท ปตท. น า้มนัและการค้าปลกี จ ากดั มหาชน (OR)  

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

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

ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จ ากดั (PTT TANK)  

ธุรกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน ประกอบด้วย หนว่ยธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 

(มหาชน) (GPSC) บริษัท  พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั (PTTES) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (EnCo) และ บริษัท พีทีที 

ดิจิตอล โซลชูัน่ จ ากดั (PTT DIGITAL) 

ธุรกิจอื่ นๆ ประกอบด้วย บริษัท บิซิ เนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  

และ บริษัท ปตท. ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั (PTT TCC) 

 

หมายเหต:ุ * บริษัท PTTGM มีการถือหุ้นในกลุ่มบริษัททีป่ระกอบธุรกิจหลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ ธุรกิจใหม่และโครงสร้าง

พืน้ฐาน อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานของ PTTGM ในปัจจุบนั โดยหลกัมาจากกลุ่มธุรกิจถ่านหิน 

 


