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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือนและ 9 เดือน                       

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 2565 

 บทสรุปผู้บริหาร 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 (3Q2565) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและ 

ค่าตัดจ าหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 92,277 ล้านบาท ลดลง 18,245 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 16.5 จาก ไตรมาส 3 ปี 2564 (3Q2564) ที่จ านวน 110,522 ล้านบาท โดยหลกัจากกลุ่มธุรกิจธุรกิจปิโตรเคมีและการ

กล่ัน จากผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีที่ปรับตวัลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีส่วน

ใหญ่ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ปรับตัวลดลง และปริมาณขายที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงปิโตรเคมีใน 

3Q2565 รวมทัง้ธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานลดลง จากขาดทุนสต๊อกน ้ามนัเพ่ิมข้ึน ทัง้นี้ขาดทุนสต๊อกน ้ามนัของกลุ่ม ปตท. 

เพ่ิมข้ึนประมาณ 36,000 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดิบทีป่รับตวัลดลงในช่วง 3Q2565 แม้ว่าก าไรขัน้ตน้จากการกลัน่ (Market GRM) 

เพ่ิมข้ึนจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตวัสูงข้ึน และธุรกิจการกลั่นมีปริมาณขายที่เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติมีผลการด าเนินงานทีป่รับตวัลดลงจากก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจ NGV ซ่ึงมีตน้ทนุค่าเนื้อ

ก๊าซฯที่เพ่ิมข้ึนมาก ตามราคา Pool Gas ที่เพ่ิมข้ึนจากปริมาณและราคา LNG น าเข้าที่สูงข้ึน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมมีผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนตามราคาขายเฉล่ีย และปริมาณขายเฉล่ียทีเ่พ่ิมข้ึน ก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 

3Q2565 จ านวน 8,884 ล้านบาท ลดลง 14,769 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.4 จาก 3Q2564 ที่จ านวน 23,653 ล้านบาท ตาม 

EBITDA ที่ลดลง ประกอบกบัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน แม้ว่ามีก าไรจากตราสารอนพุนัธ์เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี ใน 3Q2565 

มีการรับรู้ขาดทุนจากรายการที่ไม่ได้เกิดข้ึนประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เพ่ิมข้ึน โดยหลกัจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพื่อขายจาก PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) ของ บริษัท ปตท.

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) ประมาณ 2,300 ล้านบาท และการจ่ายเงินสนบัสนนุเข้ากองทนุน ้ามนัเชื้อเพลิง

ช่วงสถานการณ์วิกฤตในเดือนกนัยายน 2565 จ านวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของ ปตท. โดยเร่ิมสนบัสนนุตัง้แต่เดือน 

กนัยายน 2565 สทุธิกบัการรับรู้ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 900 ล้านบาท ของ 

ปตท. ขณะที่ใน 3Q2564 มีการรับรู้ขาดทุนจากรายการที่ไม่ได้เกิดข้ึนประจ าสุทธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. โดยหลกัจากการตดั

จ าหน่ายอะไหล่เสือ่มสภาพประมาณ 700 ล้านบาทของ ปตท.  

 

หน่วย : ล้ำนบำท 3Q2564 2Q2565 3Q2565 
% เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ยอดขำย 558,888 926,954 884,610 58.3% (4.6%) 1,569,981 2,570,029 63.7% 
EBITDA 110,522 182,768 92,277 (16.5%) (49.5%) 326,685 417,746 27.9% 
ก ำไรสุทธิ 23,653 38,848 8,884 (62.4%) (77.1%) 80,819 73,303 (9.3%) 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.82 1.37 0.31 (62.2%) (77.4%) 2.82 2.57 (8.9%) 
รำคำน ำ้มันดิบดูไบเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล) 

71.7 108.1 96.9 35.1% (10.4%) 66.2 100.2 51.4% 
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ใน 3Q2565 ปตท. และบริษัทย่อย มี EBITDA จ านวน 92,277 ล้านบาท ลดลง 90,491 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.5 

จาก ไตรมาส 2 ปี 2565 (2Q2565) ที่จ านวน 182,768 ล้านบาท โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่มีผลการ

ด าเนินงานลดลง ทัง้จากธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานลดลงจาก Market GRM ที่ลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่

ปรับตวัลดลง นอกจากนี ้กลุ่ม ปตท. มีขาดทนุสต๊อกน ้ามนัเพ่ิมข้ึน ประมาณ 45,000 ล้านบาท ตามราคาน ้ามนัดิบทีป่รับตวัลดลงมาก 

และผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตวัลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์กบัวตัถุดิบส่วนใหญ่ทัง้สายโอเลฟินส์และอะโรเม

ติกส์ปรับตวัลดลง รวมทัง้ ปริมาณขายลดลงตามความตอ้งการของสินคา้ปลายน ้าทีอ่่อนตวัลง นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี

ผลการด าเนินงานลดลงโดยหลกัจากก าไรขัน้ต้นของธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ ที่ลดลง เนื่องจากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ที่สูงข้ึน

มาก ตามราคา Pool Gas ประกอบกบัปริมาณการขายลดลงดงักล่าวข้างตน้ รวมทัง้ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรขัน้ตน้ลดลงจากตน้ทุน

ค่าเนื้อก๊าซฯที่สูงข้ึน และราคาขายเฉล่ียที่ลดลงทุกผลิตภณัฑ์ตามราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิง  ก าไรสุทธิของ ปตท. และ

บริษัทย่อย ใน 3Q2565 จ านวน 8,884 ล้านบาท ลดลง 29,964 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.1 จาก 2Q2565 ที่จ านวน 38,848 ล้าน

บาท ตาม EBITDA ที่ลดลง รวมทัง้ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน แม้ว่ามีก าไรจากตราสารอนพุนัธ์ที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี 

ใน 3Q2565 มีการรับรู้ขาดทุนจากรายการที่ไม่ได้เกิดข้ึนประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เพ่ิมข้ึนโดยหลกัจากขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย PTTEP BL ของ PTTEP ประมาณ 2,300 ล้านบาท และการจ่ายเงินสนบัสนุนเข้ากองทุนน ้ามนั

เชื้อเพลิงช่วงสถานการณ์วิกฤตในเดือนกนัยายนจ านวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของ ปตท. โดยเร่ิมสนบัสนนุตัง้แต่เดือน 

กนัยายน 2565 สุทธิการรับรู้ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 900 ล้านบาท ของ 

ปตท. ขณะที่ ใน 2Q2565 มีการรับรู้ก าไรจากรายการที่ไม่ได้เกิดข้ึนประจ าสุทธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. โดยหลกัจากการรับรู้

ส่วนลดจากปริมาณทีผู่ผ้ลิตส่งไดไ้ม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 1,000 ล้านบาท  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 (9M2565)  ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 417,746 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

91,061 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.9 จากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (9M2564) ที่จ านวน 326,685 ล้านบาท โดยหลกัจาก กลุ่ม

ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทีมี่ผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนตามราคาขายเฉล่ีย และปริมาณขายเฉล่ียทีเ่พ่ิมข้ึน  ในขณะทีผ่ลการ

ด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับเพ่ิมข้ึนเช่นกนั จากธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานดีข้ึนจากก าไรขัน้ตน้จาก

การกลัน่ (Market GRM) ที่เพ่ิมข้ึนจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรับตวัสูงข้ึน รวมทัง้มีปริมาณขายเพ่ิมข้ึน แม้ว่าก าไรสต๊อก

น ้ามันลดลง ทั้งนี้ก าไรสต๊อกน ้ามันของกลุ่ม ปตท. ลดลงประมาณ 17,000 ล้านบาท ตามราคาน ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงในช่วง 

3Q2565 ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมี ปรับตวัลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ทัง้สาย  

โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ปรับตวัลดลง และปริมาณขายที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงปิโตรเคมีใน 9M2565 ที่มี

จ านวนหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนมากกว่าใน 9M2564  ใน 9M2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 73,303 ล้านบาท 

ลดลง 7,516 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 จาก 9M2564 ที่จ านวน 80,819 ล้านบาท โดยหลกัจาก ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ ภาษี

เงินได้ และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่เพ่ิมข้ึน แม้ว่าใน 9M2565 มี EBITDA ที่เพ่ิมข้ึนตามกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี มีการรับรู้

ขาดทนุจากรายการทีไ่ม่ไดเ้กิดข้ึนประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. โดยหลกัจาก การรับรู้ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ทีถื่อไว้

เพื่อขาย PTTEP BL ของ PTTEP ประมาณ 2,300 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินสนบัสนุนเข้ากองทุนน ้ามนัเชื้อเพลิงในสถานการณ์

วิกฤตจ านวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของ ปตท. โดยเร่ิมสนบัสนนุตัง้แต่เดือน กนัยายน 2565 สทุธิกบัการรับรู้ส่วนลด

จากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 2,500 ล้านบาท ขณะที่ ใน 9M2564 มีการรับรู้ก าไรจาก

รายการที่ไม่ได้เกิดข้ึนประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นก าไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการ
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โอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ล้านบาทของ PTTEP ในขณะทีมี่รับรู้การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ทีเ่กิดจากการส ารวจและประเมินค่า

บางส่วนของโครงการส ารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล ประมาณ 2,900 ล้านบาท ของ PTTEP และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อย

ค่าเงินลงทนุในการร่วมคา้ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (GC) ประมาณ 1,500 ล้านบาท    

สถานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,569,751 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 491,732 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.0 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่มีสินทรัพย์รวมจ านวน 3,078,019 ล้านบาท โดยหลกั

จากสินคา้คงเหลือ และลูกหนีก้ารคา้ทีเ่พ่ิมข้ึนตามปัจจยัดา้นราคาและปริมาณของผลิตภณัฑ์ทีเ่พ่ิมข้ึน รวมทัง้ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์

ทีเ่พ่ิมข้ึน โดยหลกัจากสินทรัพย์เพือ่การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทีเ่พ่ิมข้ึน ในขณะทีห่นีสิ้นรวมมีจ านวน 1,992,357 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

387,278 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.1 โดยหลกัจากเงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้ในระหว่างงวด นอกจากนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นมี

จ านวน 1,577,394 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 104,454 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 โดยหลักจากก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยใน 

9M2565 สทุธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2564 และผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2565 
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ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปี 2565  

เศรษฐกิจโลกใน 3Q2565 ขยายตัวเร่งขึน้จาก 2Q2565 จากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กลับมาขยายตัว 
(หลงัจากที่หดตวัอย่างต่อเนื่องในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565) โดยหลกัจากขาดดุลการค้าที่ลดลง แต่ยงัคงประสบปัญหาอตัราเงินเฟ้อท่ี
อยู่ในระดบัสูง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (The Federal Reserves: The Fed) ในการประชุมเดือนกันยายน 2565 มีมติปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 0.75 เป็นครัง้ที่ 3 ของปี สู่ระดบัร้อยละ 3.00 - 3.25 ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศจีนฟืน้ตวัจากการปิด
เมืองใน 2Q2565 หลงัจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ลดลง ประกอบกบัการด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและนโยบายการเงนิที่
ยงัคงผ่อนคลาย ส าหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกลุยโูร วิกฤตพลงังานจากปัญหาความขดัแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและ
ประเทศยูเครน ยงัคงฉุดรัง้การขยายตวัของเศรษฐกิจ (ประเทศรัสเซียลด/งดการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อนอร์ดสตรีมไปยงัยุโรป) ทัง้นี ้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนตุลาคม 2565 คงประมาณการอตัราการขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ที่ระดบัร้อยละ 3.2 

ตามรายงานของ S&P Global ณ เดือนตุลาคม 2565 ความต้องการใช้น า้มนัของโลกใน 3Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ระดบั 100.9 
ล้านบาร์เรลต่อวนั (MMBD) เพิ่มขึน้จาก 2Q2565 ที่อยู่ระดบั 98.7 MMBD ตามการเพิ่มขึน้ของความต้องการใช้น า้มนัในช่วงฤดรู้อนใน
แถบยุโรปและประเทศสหรัฐฯ และการฟืน้ตวัของความต้องการใช้น า้มนัหลงัการเปิดประเทศมากขึน้ในแถบภูมิภาคเอเชีย ทัง้นีห้าก
เทียบกบั 3Q2564 ที่ระดบั 98.7 MMBD ความต้องการใช้น า้มนัของโลกเพิ่มขึน้หลงัหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่
ระบาดของ COVID-19  

 หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 

3Q2564  2Q2565  3Q2565  
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ราคาน า้มนัดบิดไูบเฉลี่ย 71.7 108.1 96.9 35.1% (10.4%) 66.2 100.2 51.4% 

Gasoline Crack Spread 11.8 35.0 13.2 11.9% (62.3%) 9.6 22.0 >100.0% 

Diesel Crack Spread 5.4 43.1 35.2 >100.0% (18.3%) 5.1 32.6 >100.0% 

FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (3.4) (3.2) (22.3) <(100.0%) <(100.0%) (4.2) (11.3) <(100.0%) 

GRM-Singapore Crack 3.8 21.4 7.1 86.8% (66.8%) 2.5 12.2 >100.0% 

รำคำน ำ้มันดิบดูไบใน 3Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ 96.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจาก 2Q2565 ที่ระดับ 108.1 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปทานที่มากกว่าอุปสงค์ จากกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มนัและชาติพนัธมิตร (OPEC+) ที่ปรับเพิ่มโควตาการ
ผลิตน า้มันดิบในเดือน ก.ค.- ก.ย. อย่างต่อเนื่อง และอุปทานจากกลุ่มผู้ผลิตน า้มนันอกกลุ่ม OPEC (non-OPEC) ที่ปรับสูงขึน้ตาม 
อปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ รวมถึงประเทศสหรัฐฯ และประเทศสมาชิกของ International Energy Agency (IEA) ระบายน า้มนัดิบจากคลงัส ารอง
เชิงยทุธศาสตร์ออกมาในตลาดเป็นปัจจยักดดนัราคา อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกบั 3Q2564 ราคาน า้มนัดิบดไูบปรับตวัเพิ่มขึน้จากระดบั 
71.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยหลักจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ท่ีส่งผลให้ราคา
น า้มนัดิบทรงตวัอยู่ในระดบัสงู 

รำคำน ำ้มันส ำเร็จรูปตลำดจรสิงคโปร์  

• ส่วนต่างราคาระหว่างน ำ้มันเบนซินและน ำ้มันดิบดูไบ (Gasoline Crack Spread) ใน 3Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ 13.2 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจาก 2Q2565 ที่ระดบั 35.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจยักดดนัจากอปุทานท่ี

เพิ่มขึน้ ตามการกลบัมาของโรงกลัน่หลงัการปิดซ่อมบ ารุง และราคาน า้มนัเบนซินที่อยู่ในระดบัสงูกดดนัความต้องการ

ใช้น า้มันเบนซินและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ 3Q2564 ที่ระดับ 11.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ส่วนต่างราคาปรับเพิ่มขึน้เนื่องจากระดบัราคาน า้มนัดีเซลที่สงูส่งผลให้โรงกลัน่ปรับลดการผลิตน า้มนัเบนซิน

เพื่อเพิ่มการผลิตน า้มนัดีเซล 
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• ส่วนต่างราคาระหว่างน ้ำมันดีเซลและน ำ้มันดิบดูไบ  (Diesel Crack Spread) ใน 3Q2565 เฉล่ียอยู่ที่  35.2  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจาก 2Q2565 ที่ระดบั 43.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจยักดดนัจากอปุทานท่ี
เพิ่มขึน้ ตามการกลบัมาของโรงกลัน่หลงัการปิดซ่อมบ ารุง และอุปทานส่งออกจากประเทศจีนที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม
เมื่อเทียบกับ 3Q2564 ที่ระดับ 5.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนต่างราคาเพิ่มขึน้มากเนื่องจากสถานการณ์ 
ความตึงเครียดระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยเูครนซึ่งส่งผลให้สหภาพยุโรปมีมติห้ามน าเข้าน า้มนัส าเร็จรูปจาก
ประเทศรัสเซีย ซึง่ประเทศรัสเซียเป็นผู้ ส่งออกหลกัของน า้มนัดีเซลไปยงัยโุรป และปริมาณส ารองดีเซลที่อยู่ในระดบัต ่า 

• ส่วนต่างราคาระหว่างน ำ้มันเตำซัลเฟอร์สูงและน ำ้มันดิบดูไบ (High-Sulfur Fuel Oil 3.5% Crack Spread)  
ใน 3Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ -22.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงมากจาก 2Q2565 ที่ระดับ -3.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล และจาก 3Q2564 ที่ระดบั -3.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจยักดดนัจากอุปทานส่งออกจากประเทศ
รัสเซีย และภูมิภาคตะวนัออกกลางมายงัภูมิภาคเอเชียที่เพิ่มมากขึน้ อุปทานที่เพิ่มขึน้ตามการกลบัมาของโรงกลัน่หลงั
การปิดซ่อมบ ารุง และอปุสงค์ที่ลดลงหลงัผ่านช่วงฤดรู้อนของภมูิภาคตะวนัออกกลาง 
 

ค่ำกำรกลั่นของโรงกลัน่ประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน 3Q2565 เฉล่ียอยู่ที่ 7.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลลดลง
จาก 2Q2565 ที่ระดับ 21.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปทานที่เพิ่มขึน้ตามการกลับมาของโรงกลั่นหลังการปิดซ่อมบ ารุงและ
อุปทานจากประเทศจีนและประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ 3Q2564 ที่ระดับ 3.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ค่าการกลัน่
เพิ่มขึน้จากความกงัวลต่อสถานการณ์ความตงึเครียดระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยเูครน รวมถึงปริมาณส ารองที่อยู่ในระดับต ่า
ของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

 

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 3Q2564 2Q2565 3Q2565 

%เพิ่ม(ลด) 
9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 1,138 1,341 1,104 (3.0%) (17.7%) 1,158 1,259 8.7% 
PP: CFR SEA - Film 1,250 1,351 1,088 (13.0%) (19.5%) 1,317 1,275 (3.2%) 
BZ: FOB Korea 993 1,238 978 (1.5%) (21.0%) 904 1,097 21.3% 

   BZ – Naphtha 318 363 264 (17.0%) (27.3%) 291 274 (5.8%) 
PX: CFR Taiwan  919 1,259 1,088 18.4% (13.6%) 848 1,145 35.0% 

   PX - Naphtha 243 384 374 53.9% (2.6%) 235 323 37.4% 
Naphtha (MOPJ) 676 875 714 5.6% (18.4%) 613 822 34.1% 

 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทัง้สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ใน 3Q2565 ปรับตวัลดลงจาก 2Q2565 โดยมีปัจจยักดดนัจาก
ความต้องการซือ้ของสินค้าปลายน า้ที่อ่อนแอ ประกอบกบัราคาน า้มนัดิบและแนฟทาที่ทยอยปรับลดลง  

• กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์: ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) และโพลีโพร 
ไพลีน (Polypropylene: PP) ปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกับ 2Q2565 จากความต้องการสินค้าปลายน า้ที่ซบเซา การเข้าสู่
ช่วงฤดูมรสุม การอ่อนค่าของหลายสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึน้ 
รวมถึงมีอุปทานใหม่ในภูมิภาค นอกจากนี ้ความต้องการซือ้สินค้าปลายน า้ที่ลดลงโดยเฉพาะในประเทศฝ่ังตะวันตก 
ตะวนัออกกลางและประเทศจีน ส่งผลให้มีอปุทานส่วนเกินไหลเข้ามากดดนัราคาตลาดในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้เพิ่มขึน้ 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์:  ราคาเบนซีน (Benzene: BZ) ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ 2Q2565 จากต้นทุนราคา
น า้มันดิบและแนฟทาที่ปรับลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และโอกาสในการท า Arbitrage จากภูมิภาคเอเชียไปประเทศ
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สหรัฐฯ ที่ปิดลง อีกทัง้ส่วนต่างระหว่างราคา BZ กับแนฟทาปรับลดลงจากความต้องการซือ้ของสินค้าปลายน า้ทัง้ใน
และนอกภูมิภาคเอเชียที่ลดลงตามผลก าไรที่อยู่ในระดับต ่า โดยผู้ ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene monomer: SM) 
หลายแห่งได้ลดก าลังการผลิตเนื่องจากความต้องการซือ้ SM ลดลง ประกอบกับต้นทุนที่ปรับสูงขึน้ (อาทิ ค่าไฟฟ้า) 
ส่งผลให้ไม่คุ้มค่าในการผลิต ส าหรับราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ 2Q2565 จากต้นทุน
ราคาน า้มันดิบและแนฟทาที่ปรับลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อีกทัง้ส่วนต่างระหว่างราคา PX กับแนฟทาปรับลดลงจาก
ความต้องการใช้ PX เพื่อเป็น Feedstock ส่วนผสมในน า้มนัส าเร็จรูปเบนซินที่ลดลง ประกอบกับความต้องการซือ้ที่
ลดลงของสินค้าปลายน า้ในประเทศจีนทัง้กรดเทเรฟทาลิกบริสทุธ์ิ (Purified terephthalic acid: PTA) เนื่องจากผลก าไร
ที่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า และเส้นใย Polyester ที่ปริมาณสินค้าคงคลงัอยู่ในระดบัสงู ท่ามกลางความพยายามของผู้ผลิต 
PX หลายแห่งในภมูิภาคเอเชียที่ควบคมุอตัราการผลิตเพื่อรักษาระดบัผลก าไร  

หากเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ปรับตวัลดลง จาก
อุปสงค์ที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่ยังคงมาตรการควบคุมการระบาดภายใต้นโยบายการจัดการ COVID-19 เป็นศูนย์
อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลของตลาดต่อความเส่ียงที่เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอย ในขณะที่ราคา PX และส่วนต่าง
ระหว่างราคา PX กับแนฟทาปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากต้นทุนราคามิกซ์ไซลีน (Mix-Xylene: MX) ซึ่งเป็น feedstock 
ปรับสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากราคาน า้มนัดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึน้อย่างมาก  

เศรษฐกิจไทยใน 3Q2565 ฟืน้ตวัต่อเนื่องจาก 2Q2565 โดยการท่องเที่ยวฟืน้ตวัขึน้อย่างชดัเจน ซึ่งมีสาเหตุหลกัจากการ
ยกเลิกระบบ Thailand pass ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา เช่นเดียวกบัการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนท่ีปรับตวัดขีึน้
เร่ือยๆ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่อนคลายมากขึน้ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทยอยกลับมา
ใกล้เคียงภาวะปกติ แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะอตัราเงินเฟ้อที่สงูและการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตวัชะลอลง ส าหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นไปอย่างเฉพาะจดุมากขึน้ เนื่องจาก
เม็ดเงินท่ีใกล้หมดลง ทัง้นี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนกันยายน 2565 คงประมาณการแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย
ในปี 2565 ไว้ที่ระดบัร้อยละ 3.3 เช่นเดียวกบัท่ีประมาณการไว้ ณ เดือนมิถนุายน 2565 
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เหตุการณ์ส าคัญในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565 ถึงปัจจุบัน  

สรุปเหตกุารณ์ที่ส าคญั (non-recurring items) ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ถงึปัจจบุนัมีรายละเอียดดงันี ้

กรกฎำคม 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 ต่อไป โดยการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจดังกล่าวสามารถ
สนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวได้ดียิ่งขึน้ ได้แก่ การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ การขายและการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให้มีมลูค่าสงู (High Value Products) การเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม
ทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนสนบัสนนุกลยทุธ์ด้านความยัง่ยืน (Sustainability) 

• PTT: 11 ก.ค. คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนมุตัิให้ ปตท. ในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาตร่ิวมสนบัสนนุ
เงินช่วยเหลือน าส่งเข้ากองทุนน า้มันเชือ้เพลิงเป็นการเฉพาะจ านวน 1,000 ล้านบาทต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายในปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ด าเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ของกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงในการรักษาเสถียรภาพระดบัราคาน า้มนัเชือ้เพลิงในประเทศให้
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมในช่วงที่สถานการณ์ราคาพลงังานโลกยงัคงผนัผวน  

• PTTEP: 15 ก.ค. ปตท.สผ. ได้ปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ บริษัท PTTEP FLNG Holding 
Company Limited (PTTEP FH) เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการ ซึง่การปิดบริษัทดงักล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ปตท.สผ. 

• PTT: 21 ก.ค. คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนมุตัิการจดัตัง้บริษัท อินโนบิก นทูริชัน่ จ ากดั (INNT) โดยถือ
หุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากัด (INBL) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
มีวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจโภชนาการ (Nutrition) ทัง้ในส่วนของโภชนเภสชั (Nutraceutical) ท่ี
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัโภชนาการอาหารเสริมเพื่อสขุภาพ มุ่งเน้นให้เหมาะกบับุคคลแต่ละกลุ่ม ตามอายุ 
เพศ หรือความต้องการด้านโภชนาการ รวมถึงเพื่อป้องกนัโรค และในส่วนของโภชนาการทางการแพทย์ 
(Medical Nutrition) ส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องการดูแลทางด้านโภชนาการ ซึ่งจะพฒันาสตูรทัง้ส าหรับผู้ ป่วย
ทัว่ไป และสตูรส าหรับผู้ ป่วยเฉพาะโรค ทัง้นี ้ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2565 

• PTT: 22 ก.ค. บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด (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 การลงนามสัญญาซือ้ LNG ระยะยาวนี ้สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (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) (บริษัทย่อยของ PTTEP) ร่วมกับ Eni 
Abu Dhabi B.V. (Eni) ซึง่เป็นผู้ ร่วมทนุ ได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในชัน้หินระดบัลกึของหลมุ
ส ารวจ XF-002 ซึ่งเป็นหลมุส ารวจแรกของโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของรัฐอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมมีขนาดใหญ่ประมาณ 2.5 –3.5 ล้านล้านลกูบาศก์
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ฟุตและจากการทดสอบอตัราการไหลของก๊าซธรรมชาติพบว่ามีอตัราการไหลอยู่ในระดับที่ดีมาก ทัง้นี ้
โครงการอยู่ระหว่างการประเมินผลเพื่อพิจารณาเร่งรัดการพฒันาโครงการ และมีแผนที่จะเจาะหลมุใน
พืน้ท่ีใกล้เคียงเพื่อประเมินศกัยภาพของแปลงต่อไป 

• PTTEP: 1 ส.ค. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTTEPI) ส านักงานย่างกุ้ ง ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ PTTEP แจ้งเกิดรอยร่ัวที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของโครงการซอติก้า ส่งผลให้แรงดนัในท่อ
ส่งก๊าซฯ ลดลง ซึ่ง PTTEPI ได้ปิดวาล์วของท่อก๊าซฯ และหยุดการส่งก๊าซฯ จากโครงการซอติก้ามายงั
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย โดย PTTEPI ได้เร่งเข้าพืน้ที่เพื่อซ่อมแซมรอยร่ัว
ดงักล่าว และได้ด าเนินการซ่อมแซมรอยร่ัวที่ท่อส่งก๊าซฯ ดงักล่าวเสร็จสิน้แล้ว และสามารถส่งก๊าซฯ เข้า
มายงัประเทศไทยได้ตามปกติ ตัง้แต่วนัท่ี 14 ส.ค. 

• PTT: 2 ส.ค. บริษัท PTT International Holdings Limited (PTTIH) (บริษัทย่อยซึง่ ปตท. ถือหุ้นทัง้หมด) 
ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้ น (Share Purchase Agreement) กับบริษัท PT Astrindo Nusantara 
Infrastruktur Tbk (Astrindo) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย) หรือบริษัท 
ในเครือของ Astrindo เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 เพื่อจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท PTT Mining Limited 
(PTTML) ซึง่ PTTIH ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ให้กบั Astrindo ด้วยมลูค่าประมาณ 471 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการซือ้ขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 การจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหินครัง้นี ้เป็นการยตุิการลงทนุในธุรกิจถ่านหินทัง้หมดของ ปตท. ซึง่เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทที่
มุ่งเน้นด้านพลงังานสะอาด เพื่อน าองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืน 

• PTTEP: 4 ส.ค. Malaysia-Thailand Joint Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตัง้ขึน้ภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทย ร่วมกับ PTTEPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP และบริษัท 
PETRONAS Carigali (JDA) Limited (PC JDA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PETRONAS Carigali Sdn 
Bhd. ได้เสร็จสิน้การผนวกรวมสญัญาแบ่งปันผลผลิตในพืน้ที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJDA) การ
ผนวกรวมสัญญานีไ้ด้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียแล้ว โดยให้ขยายอายุสญัญา
ต่อไปอีก 10 ปี ซึ่งจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2582 พร้อมให้สิทธิในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในพืน้ที่
โดยรอบเพิ่มเติม นอกจากนัน้ยงัได้ปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้อีกอย่างน้อย 30 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อ
วนั จนถึงปี พ.ศ. 2568 เพื่อช่วยสนบัสนนุความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศไทย 

• OR: 8 ส.ค. คณะกรรมการจดัการบริษัท OR มีมติอนุมตัิให้ บริษัท มอดูลสัเวนเจอร์ จ ากัด (Modulus) 
บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซือ้หุ้ นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ 
จ ากัด (DF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (DUSIT) ในวงเงินไม่เกิน 299.6 
ล้านบาท โดยภายหลงัการเข้าลงทนุดงักล่าวจะท าให้ Modulus มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และกลุ่ม 
DUSIT มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นสามญัทั้งหมดใน DF โดย DF เป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจ
อาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นธุรกิจอาหารที่มีการเติบโตสงูและเชื่อมโยงกับธุรกิจอาหารของกลุ่ม
บริษัทในเครือทัง้ธุรกิจโรงแรมและสถาบนัการศกึษา  

• PTT: 17 ส.ค. คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าบริการก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับผู้ รับใบอนญุาตขนส่งก๊าซธรรมชาติฯ ในส่วนของต้นทนุคงที่ (Td) ส าหรับรอบการก ากบั 
5 ปี (2565-2569) และส่วนของต้นทุนผนัแปร (Tc) ส าหรับปี 2565 ของ ปตท. ตามโครงสร้างราคาก๊าซ
ธรรมชาติใหม่ที่ กพช. เห็นชอบเมื่อวนัท่ี 4 ส.ค. 64 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่เดือน ส.ค. 2565 เป็นต้นไป 
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• GPSC: 23 ส.ค. คณะกรรมการบริษัท GPSC ได้มีมติอนมุตัิการจดัตั้งบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท ยูรัสพลัส จ ากัด (EurusPlus) และ บริษัท โบรีพลัส จ ากัด (BoreePlus) โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
และมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 3,500,000 บาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และรองรับแผนการขยายการ
ลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียน  

• PTT: 29 ส.ค. ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท พีทีทีเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด (PTTES) ได้มีมติ
อนุมัติให้เลิกกิจการของบริษัท PTTES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ร่วมกับ 
TOP GC และ IRPC ซึ่งถือหุ้นเท่ากนัในสดัส่วนร้อยละ 20 โดยคาดจะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ
แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 ทัง้นี ้การเลิกกิจการของ PTTES เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้าง
การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. 

• PTTEP:  31 ส.ค. บริษัท PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) และบริษัท 
PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขาย
เพื่อขายเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and 
Production Limitada (PTTEP BL) ซึ่งจดทะเบียนในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พร้อมทัง้ภาระผูกพนั
ทัง้หมด ให้แก่บริษัท Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda. โดย PTTEP BL ถือสัดส่วนการลงทุนใน
โครงการบารารินเนียส์ เอพ ี1 ที่ร้อยละ 25 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ที่ร้อยละ 20 การซือ้ขาย
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลเุงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี  2565 
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ 
ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยหลงัจากการขายเงินลงทุนในครัง้นีเ้สร็จสมบูรณ์ 
จะถือเป็นการยุติบทบาทการด าเนินงานทัง้หมดของ PTTEP ในสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจดัการการลงทุน (Portfolio Rationalization) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
PTTEP 

กันยำยน 2565 
 

• PTT: 15 ก.ย. คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการ 6 
เดือนแรกของปี 2565 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ ปตท. ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของ
ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ 37,132 ล้านบาท ก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 29 ก.ย. 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 12 
ต.ค. 2565 

• PTT: 16 ก.ย. เพื่อช่วยเหลือด้านราคาพลงังานให้แก่ประชาชน ปตท. ขยายระยะเวลาในการตรึงราคา
ขายปลีก NGV ส าหรับกลุ่มรถแท็กซี่ ที่ 13.62 บาท/กก. จนถึงวนัท่ี 15 ธ.ค. 2565 และปรับราคาส าหรับ
รถยนต์ทั่วไป 1 บาท/กก. จาก 15.59 บาท/กก.เป็น 16.59 บาท/กก. ตัง้แต่ 16 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป
นอกจากนี ้ปตท. ได้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าซือ้ก๊าซหงุต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า 
หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ จ านวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 
2565 

• GPSC: 26 ก.ย. บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (GRSC) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่ GPSC ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน (Conditions precedent) ของสญัญาซือ้ขายหุ้นเสร็จ
สิน้แล้ว และได้เข้าถือหุ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในบริษัท CI Changfang Limited 
และบริษัท CI Xidao Limited ที่เป็นการลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมนอกชายฝ่ังใน
ไต้หวนั เงินลงทนุรวมประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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• GPSC: 27 ก.ย. คณะกรรมการบริษัท GPSC มีมติอนมุตัิให้ด าเนินการปิดบริษัทยอ่ยของ GPSC จ านวน 
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท GPSC International Holdings Limited (GPSCIH) ซึ่ง GPSC ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 100 โดย GPSCIH จัดตั้งขึน้ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ส าหรับเป็น Holding Company ในการ
เข้าลงทุนโครงการในต่างประเทศ และ บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมา จ ากัด (GE Myanmar) ซึ่ง
GPSC ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 99.83 ผ่านบริษัท โกลว์ จ ากัด โดย GE Myanmar 
เป็น Holding Company ที่จดัตัง้ขึน้ท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การปิดบริษัท GPSCIH และ GE 
Myanmar ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ไม่จ าเป็นซึ่งมิได้ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของ GPSC เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลิตในต่างประเทศ 

• GC: 30 ก.ย. คณะกรรมการบริษัท จีซี มาร์เก็ตติง้ โซลชูัน่ส์ จ ากดั (GCM) ซึง่เป็นบริษัทย่อย GC ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ได้มีมติอนุมัติในการเข้าท าธุรกรรมซือ้หุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท PT GCM Marketing 
Solutions Indonesia อีกร้อยละ 33 จาก PT. Cipta Aneka Air ซึ่งจะท าให้ GCM มีสัดส่วนการถือหุ้น
จากเดิมที่ถืออยู่ร้อยละ 67 เป็นร้อยละ 100  

ตุลำคม 2565 • PTT: 5 ต.ค. คณะกรรมการบริษัท สยาม แมนเนจเมนท์ โฮลดิง้ จ ากัด (SMH) (บริษัทย่อยซึง่ ปตท. ถือ
หุ้นทัง้หมด) มีมติอนุมตัิให้จดัตัง้บริษัท โกลบอล มลัติโมดลั โลจิสติกส์ จ ากัด (GML) โดย SMH ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์โดย
มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทัง้หมดของประเทศไทย รวมถึงระบบขนส่งเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ โดยมีบริการหลกั อาทิ การขนส่งสินค้าทางราง ทางทะเล ทางบกและทางอากาศ การบริหาร
จัดการคลงัสินค้าห้องเย็น รวมถึงการบริหารและให้เช่าทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่
เ ก่ียวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์  ทัง้นี เ้พื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยการจดัตัง้บริษัทของ ปตท. ดงักล่าวสอดคล้องกับทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 และกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้าง
พืน้ฐาน  

• TOP: 21 ต.ค. ตามที่ TOP ได้ด าเนินการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) รวมถึงผู้ ถือหุ้นเดิมของ TOP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ตามวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ TOP (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 192,307,693 หุ้น  และการจดัสรรหุ้นส่วนเกินจ านวน 22,645,578 หุ้น โดยบริษัทหลกัทรัพย์ อิน
โนเวสท์ เอกซ์ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด) ในฐานะผู้จดัหาหุ้นส่วนเกิน ได้ยืม
หุ้ นจ านวน 22,645,578 หุ้ นจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นของ TOP โดยผู้ จัดหาหุ้ นส่วนเกินจะต้อง
ด าเนินการจดัหาหุ้นจ านวนดงักล่าวโดยการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์หรือใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ TOP จดัสรรไว้ส าหรับการใช้สิทธิดงักล่าว รวมเป็นจ านวน 22,645,578 หุ้น 
ภายใน 30 วนั เพื่อส่งคืนให้แก่ ปตท. ทัง้นีร้ะยะเวลาการจดัหาหุ้นส่งคืนดงักล่าวได้สิน้สดุลงในวนัที่ 21 
ต.ค. 2565 

• PTTEP:  26 ต .ค .  บ ริษัท  PTTEP MENA ไ ด้ลงนามในสัญญาซื อ้ขายสิทธิ (Farm In/Farm Out 
Agreement) เพื่อเข้าซือ้สดัส่วนการลงทนุร้อยละ 25 ในโครงการ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ จากบริษทั 
Eni Sharjah B.V. (“ENI”) การเข้าซือ้สดัส่วนการลงทนุจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลเุงื่อนไขตามที่ระบไุว้ใน
สัญญาฯ ดังกล่าว และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยคาดว่าจะเสร็จสิน้
ภายในปี 2565 โครงการ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติบนบก ตัง้อยู่ทาง 
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ตอนกลางของรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ 437 ตารางกิโลเมตร
และเป็นโครงการที่อยู่ในระยะส ารวจ การเข้าซือ้สดัส่วนโครงการดงักล่าว เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การ
ลงทนุของ PTTEP ที่ให้ความส าคญักบัการขยายฐานการลงทนุในภมูิภาคตะวนัออกกลาง 

• TOP: 28 ต.ค. ตามที่ผู้ จัดหาหุ้นส่วนเกินได้แสดงเจตนาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนจาก TOP จ านวน 
1,500,000 หุ้ น เมื่อวันที่ 21 ต.ค. บริษัทได้ด าเนินการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและได้จด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งท าให้บริษัท มีทุนช า ระแล้ว
ทัง้สิน้ 22,338,355,660 บาท และมีหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 2,233,835,566 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

• PTT: 28 ต.ค. ปตท. ได้รับแจ้งจาก TOP ว่าได้ด าเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,500,000 หุ้น ให้แก่ผู้จดัสรรหุ้นส่วนเกิน เพื่อส่งคืนให้กับ ปตท. และผู้จดัหาหุ้นส่วนเกินได้ส่งมอบหุ้น 
TOP จ านวน 22,645,578 หุ้นคืนให้แก่ ปตท. เรียบร้อยแล้ว โดยสดัส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ใน TOP มี
จ านวนรวมทัง้สิน้ 1,005,920,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของทนุช าระแล้วของ TOP 
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ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยตามกลุ่มธุรกิจ 

ข้อมูลผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3Q2565 เปรียบเทียบกับ 3Q2564 และ 2Q2565 และ 9M2565 เปรียบเทียบกับ 

9M2564 สรุปได้ดงันี ้ 

 
 

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 558,888 926,954 884,610 58.3% (4.6%) 1,569,981 2,570,029 63.7%

: ส ำรวจและผลิตฯ 58,295 83,088 88,503 51.8% 6.5% 155,879 239,740 53.8%

: ก๊ำซ 115,933 174,573 199,251 71.9% 14.1% 331,574 543,040 63.8%

: ถ่ำนหิน 4,947 11,683 9,190 85.8% (21.3%) 11,209 25,524 >100.0%

: น ำ้มนัและกำรค้ำปลีก 117,274 212,025 195,156 66.4% (8.0%) 355,630 585,090 64.5%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 287,583 624,296 623,448 >100.0% (0.1%) 768,488 1,730,729 >100.0%

: ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 254,978 429,350 382,621 50.1% (10.9%) 727,232 1,173,219 61.3%

: ธรุกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 19,438 33,580 42,915 >100.0% 27.8% 56,999 105,449 85.0%

: อ่ืนๆ 938 991 1,008 7.5% 1.7% 2,669 2,974 11.4%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
110,522 182,768 92,277 (16.5%) (49.5%) 326,685 417,746 27.9%

: ส ำรวจและผลิตฯ 42,961 63,656 67,615 57.4% 6.2% 116,946 184,736 58.0%

: ก๊ำซ 23,388 22,892 6,926 (70.4%) (69.7%) 67,297 49,338 (26.7%)

: ถ่ำนหิน 2,051 7,304 4,997 >100.0% (31.6%) 4,215 14,137 >100.0%

: น ำ้มนัและกำรค้ำปลีก 4,158 10,152 2,787 (33.0%) (72.5%) 16,294 19,625 20.4%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ
- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง
3,409 6,389 1,348 (60.5%) (78.9%) 10,794 23,362 >100.0%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง
1,942 3,785 4,097 >100.0% 8.2% 3,987 9,101 >100.0%

: ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 30,260 69,713 (556) <(100.0%) <(100.0%) 97,160 114,319 17.7%

: ธรุกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 5,178 4,409 6,609 27.6% 49.9% 16,495 13,945 (15.5%)

: อ่ืนๆ (868) (705) (680) 21.7% 3.5% (2,224) (1,856) 16.5%
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 39,295 40,313 45,191 15.0% 12.1% 112,939 122,649 8.6%
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 71,227 142,455 47,086 (33.9%) (66.9%) 213,746 295,097 38.1%

: ส ำรวจและผลิตฯ 23,060 44,267 44,703 93.9% 1.0% 60,864 125,401 >100.0%

: ก๊ำซ 18,695 18,371 2,267 (87.9%) (87.7%) 53,357 35,727 (33.0%)

: ถ่ำนหิน 1,617 6,664 4,252 >100.0% (36.2%) 3,147 12,306 >100.0%

: น ำ้มนัและกำรค้ำปลีก 2,673 8,591 1,167 (56.3%) (86.4%) 11,960 14,935 24.9%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ
- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง
3,357 6,256 938 (72.1%) (85.0%) 10,644 22,696 >100.0%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง
1,890 3,652 3,687 95.1% 1.0% 3,837 8,435 >100.0%

: ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 20,403 58,865 (11,541) <(100.0%) <(100.0%) 68,126 81,781 20.0%

: ธรุกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 2,420 1,302 2,863 18.3% >100.0% 8,500 4,308 (49.3%)

: อ่ืนๆ (983) (819) (794) 19.2% 3.1% (2,560) (2,197) 14.2%

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 2,233 2,498 156 (93.0%) (93.8%) 7,073 4,603 (34.9%)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 876 493 3,646 >100.0% >100.0% 4,036 4,134 2.4%

ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ (11,768) (34,505) 13,072 >100.0% >100.0% (31,786) (70,412) <(100.0%)

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน (6,405) (13,021) (19,850) <(100.0%) (52.4%) (11,608) (27,159) <(100.0%)

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)       55,729       97,679       37,236 (33.2%) (61.9%) 182,802       200,938 9.9%

ต้นทุนทางการเงิน 7,470 9,150 10,141 35.8% 10.8% 21,010 26,736 27.3%

ภาษีเงินได้ 15,408 34,850 16,385 6.3% (53.0%) 47,942 73,110 52.5%

ก าไรสุทธิ 23,653 38,848        8,884 (62.4%) (77.1%) 80,819         73,303 (9.3%)

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 0.82 1.37 0.31 (62.2%) (77.4%) 2.82 2.57 (8.9%)

หน่วย : ล้านบาท 9M2565 3Q2564
%เพิ่ม (ลด)

9M2564 2Q2565  3Q2565
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ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

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

9M2565 สรุปได้ดงันี ้   
5 

 

   

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 
 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 3Q2564 2Q2565 3Q2565 
%เพิ่ม(ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

ราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

44.3 55.6 53.7 21.2% (3.4%) 42.3 53.6 26.7% 

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED) 417,167 465,459 478,323 14.7% 2.8% 414,516 457,237 10.3% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564 

ใน 3Q2565 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 88,503 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30,208 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.8 จาก 

3Q2564 เนื่องจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.2 จาก 44.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 3Q2564 เป็น 53.7 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 3Q2565 ประกอบกับปริมาณการขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7 จาก 417,167 BOED ใน 3Q2564 เป็น 

478,323 BOED ใน 3Q2565 โดยหลกัจากโครงการ G1/61 เร่ิมการผลิตในเดือนเมษายน 2565 ประกอบกบัโครงการโอมาน แปลง 61 

ที่มีการขายก๊าซธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ และโครงการพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซียที่มีการปิดซ่อมบ ารุงลดลง รวมถึงผู้ซือ้รับก๊าซ

ธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ 

EBITDA ใน 3Q2565 มีจ านวน 67,615 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24,654 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.4 จาก 3Q2564 โดยหลกัจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการ G1/61 และโครงการ 

G2/61 เร่ิมการผลิต ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 3Q2565 มีจ านวน 44,703 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21,643 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 93.9 จาก 3Q2564 

12%

6%

5%

44%

27%

3% 3%

12%

8%

5%

43%

28%

1% 3%

12%

39%

13%

6%

27%

2% 1%

ก๊าซฯ* น า้มนัและการค้าปลีก* PTTEP ปิโตรเคมีและการกลัน่ อื่นๆ** 

หน่วย : ล้านบาท 
 ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

ตำมสว่นงำน 

 
EBITDA   

 

 
รำยได ้

ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้างพืน้ฐาน การค้าระหว่างประเทศ* 
*รวมส่วนท่ี ปตท. ด าเนินการเองและบริษัทในกลุ่ม ปตท.  **ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

 

417,746 295,097 2,570,029 
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ผลการด าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้  จากก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ตามกล่าว

ข้างต้น ประกอบกบัใน 3Q2565 มีก าไรจากเคร่ืองมือทางการเงินจ านวน 5,567 ล้านบาท โดยหลกัจากสญัญาประกันความเส่ียงราคา

น า้มนัจากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหน้าปรับตวัลดลง ขณะที่ใน 3Q2564 มีขาดทนุจ านวน 165 ล้านบาท จากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหน้า

ปรับตวัเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามใน 3Q2565 มีภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ จ านวน 6,260 ล้านบาท ตามผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ รวมถึงมีขาดทนุ

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายของเงินลงทนุใน PTTEP BL จ านวน 3,517 ล้านบาท ตามแผนการบริหารจดัการการลงทนุ

เพื่อยตุิบทบาทในประเทศบราซิล 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2565 

ใน 3Q2565 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 88,503 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,415 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 จาก 2Q2565 

เนื่องจากปริมาณการขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 จาก 465,459 BOED ใน 2Q2565 เป็น 478,323 BOED ใน 3Q2565 โดย

หลกัจากโครงการพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซียที่มีการปิดซ่อมบ ารุงลดลง รวมถึงผู้ซือ้รับก๊าซธรรมชาติในปริมาณเพิ่มขึน้ ประกอบกับ

โครงการ G1/61 เร่ิมการผลิตเมื่อปลายเดือนเมษายน 2565 สทุธิกับโครงการบงกชมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติลดลงจากการปิด

ซ่อมบ ารุงที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามราคาขายเฉล่ียโดยรวมลดลงร้อยละ 3.4 จาก 55.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 2Q2565 เป็น 53.7 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 3Q2565 

EBITDA ใน 3Q2565 มีจ านวน 67,615 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,959 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 จาก 2Q2565 โดยหลักจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการ

บงกช รวมถึงโครงการ G1/61 มีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ และโครงการเอส 1 มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกนัค่าใช้จ่าย

ในการส ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่จากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ของโครงการในประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงานใน 3Q2565 มีจ านวน 44,703 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 436 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 จาก 2Q2565 

ผลการด าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ จากก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ตามกล่าว

ข้างต้น ประกอบกบัก าไรจากเคร่ืองมือทางการเงินเพิ่มขึน้ 5,250 ล้านบาท โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัจากราคา

ซือ้ขายน า้มนัล่วงหน้าปรับตวัลดลง รวมถึง ภาษีเงินได้ลดลง จ านวน 4,037 ล้านบาท โดยหลกัจากโครงการในประเทศไทยตามก าไรที่

ลดลง และโครงการมาเลเซียจากการรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดจากการลงทุนของโครงการ  อย่างไรก็ตามใน 3Q2565 มีขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจ านวน 3,517 ล้านบาท ดงักล่าวข้างต้น ในขณะท่ี 2Q2565 ไม่มีรายการดงักล่าว 

ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 9M2565 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 239,740 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 83,861 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.8 จาก 

9M2564 เนื่องจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.7 จาก 42.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 9M2564 เป็น 53.6 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 9M2565 ประกอบกับปริมาณการขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3 จาก 414,516 BOED ใน 9M2564 เป็น 

457,237 BOED ใน 9M2565 โดยหลกัจากการเข้าซือ้โครงการโอมาน แปลง 61 ในเดือนมีนาคม 2564 และโครงการ G1/61 เร่ิมการ

ผลิตในเดือนเมษายน 2565 

EBITDA ใน 9M2565 มีจ านวน 184,736 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 67,790 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.0 จาก 9M2564 โดยหลกัจาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการ G1/61 และโครงการ 
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G2/61 เร่ิมการผลิต และโครงการมาเลเซีย รวมถึงค่าภาคหลวงเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่จากรายได้จากการขายในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซียที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 9M2565 มีจ านวน 125,401 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 64,537 ล้านบาท 

หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 9M2564 

ผลการด าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ จากก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ตามกล่าว

ข้างต้น แม้ว่ามภีาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 27,875 ล้านบาท ตามผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ รวมถึงมีขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพื่อขายจ านวน 3,517 ล้านบาท ดงักล่าวข้างต้น ขณะที่ใน 9M2564 มีการรับรู้ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของ

โครงการโอมาน แปลง 61 จ านวน 10,772 ล้านบาท สทุธิกบัการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าบางส่วนของ

โครงการส ารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิลจ านวน 4,454 ล้านบาท   

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดงันี ้ 

หน่วย : ตัน  3Q2564 2Q2565 3Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 815,058 824,942 834,689 2.4% 1.2% 2,345,915 2,467,555 5.2% 
Ethane 520,591 387,054 427,589 (17.9%) 10.5% 1,668,325 1,301,214 (22.0%) 
Propane 205,175 338,995 354,517 72.8% 4.6% 751,576 955,680 27.2% 
NGL 144,541 136,621 110,890 (23.3%) (18.8%) 473,391 380,549 (19.6%) 
Pentane 8,929 12,732 11,500 28.8% (9.7%) 31,617 37,614 19.0% 

รวม 1,694,294 1,700,344 1,739,185 2.6% 2.3% 5,270,824 5,142,612 (2.4%) 

 
รายละเอียดราคาผลิตภณัฑ์อ้างอิงของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็นดงันี ้
หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  

3Q2564 2Q2565 3Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 1/ 648 852 677 4.5% (20.5%) 583 777 33.3% 
LDPE 2/ 1,398 1,658 1,300 (7.0%) (21.6%) 1,490 1,533 2.9% 
LLDPE 2/ 1,185 1,383 1,100 (7.2%) (20.5%) 1,172 1,276 8.9% 
HDPE 2/ 1,138 1,341 1,104 (3.0%) (17.7%) 1,158 1,259 8.7% 
Propane 1/ 648 847 682 5.2% (19.5%) 590 777 31.7% 
หมายเหต ุ     1/ ราคาก๊าซฯตลาดโลก (Contract Price Saudi Aramco) ใช้อ้างอิงส าหรับราคาขายให้กับกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี โดย LPG ค านวณจากสัดส่วนของ Propane และ 

Butane ในอตัราส่วนเท่ากบั 50:50   

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot Price)  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 199,251 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 83,318 ล้านบาท หรือ  

ร้อยละ 71.9 จาก 3Q2564 โดยหลกัจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ตามราคา Pool 

Gas ที่ปรับสูงขึน้มาก โดยหลักจากปริมาณและราคา LNG น าเข้าที่สูงขึน้ ประกอบกับราคาขายเฉล่ียของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

เพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัเตา แม้ว่าปริมาณขายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลกูบาศก์ฟุต) ลดลง 119 MMSCFD หรือ

ร้อยละ 2.8 จาก 4,224 MMSCFD ใน 3Q2564 เป็น 4,105 MMSCFD ใน 3Q2565 โดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯ ในอ่าวที่ผลิตได้ลดลง
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จากการเปล่ียนผ่านผู้ด าเนินการในสมัปทานใหม่ของโครงการ G1/61 และแหล่งผลิตบางแหล่งหยดุซ่อมบ ารุงในไตรมาสนี ้ส่งผลให้การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับแผนบริหารจัดการเชือ้เพลิง โดยเรียกรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานน า้เพิ่มขึน้ตาม

ปริมาณน า้ที่เพิ่มขึน้ในปี 2565 ประกอบกับโรงไฟฟ้าบางโรงของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (Independent Power Producer: 

IPP) มีการเดินเคร่ืองด้วยน า้มนัเตาและน า้มนัดีเซลทดแทนการใช้ก๊าซฯ รวมทัง้โรงแยกก๊าซฯ มีการใช้ก๊าซฯ ลดลงจากการปรับลดก าลงั

การผลิตตามปริมาณก๊าซฯ ในอ่าวที่ลดลง  

ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้เกือบทุกผลิตภณัฑ์ตาม

ราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิง ประกอบกับ ปริมาณขายผลิตภณัฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จาก

หน่วยควบคมุจดุกลัน่ตวัของก๊าซฯ) เพิ่มขึน้จาก 1,694,294 ตนั ใน 3Q2564 เป็น 1,739,185 ตนั ใน 3Q2565 หรือร้อยละ 2.6 โดยหลกั

จากผลิตภณัฑ์ Propane ที่ใน 3Q2564 กลุ่มลกูค้าปิโตรเคมีบางรายมีการปิดซ่อมบ ารุง 

นอกจากนี ้ใน 3Q2565 รายได้ของธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซฯ ปรับลดลงเช่นกนั โดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯ ที่ลดลงตามความ

ต้องการใช้ก๊าซฯ ในภาพรวมที่ลดลง รวมถึงการปรับอตัราค่าผ่านท่อตามมติ กกพ. ทีเ่ห็นชอบอตัราค่าบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับผู้ รับ

ใบอนญุาตขนส่งก๊าซธรรมชาติฯ ในส่วนของต้นทนุคงที่ (Td) ส าหรับรอบการก ากบั 5 ปี (2565-2569) และส่วนของต้นทนุผนัแปร (Tc) 

ส าหรับปี 2565 ของ ปตท. ตามโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่เดือน ส.ค. 2565 เป็นต้นไป 

  EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 3Q2565 มีจ านวน 6,926 ล้านบาท ลดลง 16,462 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.4 และก าไร

จากการด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 2,267 ล้านบาท ลดลง 16,428 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.9 โดยหลักจากธุรกิจจดัหาและ 

จดัจ าหน่ายก๊าซฯ ก าไรขัน้ต้นลดลง จากกลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรมที่ต้นทุนก๊าซฯ ปรับสงูขึน้มากกว่าราคาขายเฉล่ียที่ปรับสงูขึน้ โดยค่า

เนือ้ก๊าซฯ ปรับเพิ่มขึน้มากตามราคา Pool Gas โดยหลักจาก LNG น าเข้าตามกล่าวข้างต้น และต้นทุนส่วนเพิ่มจากนโยบายการ

ค านวณราคาก๊าซธรรมชาติ (Energy Pool Price - EPP) ประกอบกบัปริมาณขายโดยรวมลดลง อย่างไรก็ดี ใน 3Q2565 มีส่วนลดและ

เงินชดเชยจากปริมาณที่ผู้ ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยหลักจากแหล่งเยตากุน 

ประกอบกับธุรกิจ NGV มีขาดทุนเพิ่มขึน้จากต้นทนุค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่ปรับเพิ่มขึน้ ตามกล่าวข้างต้น ประกอบกับมีการตรึงราคาขายปลีก 

NGV ที่ 13.62 บาท/กก. ส าหรับกลุ่มรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีได้รับสิทธ์ิ (โครงการเอ็นจีวีเพ่ือลมหายใจเดียวกนั) ตัง้แต ่

1 พ.ย. 2564 - 15 ธ.ค. 2565 รวมถึงตรึงราคาที่ 15.59 บาท/กก. ตัง้แต่ 16 พ.ย. 2564 - 15 ก.ย. 2565 และปรับเพิ่มขึน้ 1 บาท/กก. เป็น 

16.59 บาท/กก. ตัง้แต่ 16 ก.ย. 2565 เป็นต้นไปส าหรับลกูค้าทัว่ไปเพื่อช่วยเหลือด้านราคาพลงังานให้แก่ประชาชน นอกจากนี ้ก าไร

ขัน้ต้นของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ลดลง จากต้นทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ สงูขึน้ ตามราคาก๊าซฯ ในอ่าวที่เพิ่มขึน้ แม้ว่าราคาขายเฉล่ียและปริมาณ

การขายเพิ่มขึน้  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2565 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 199,251 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24,678 ล้านบาท หรือ  

ร้อยละ 14.1 จาก 2Q2565 โดยหลักจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ 

ตามราคา Pool Gas แม้ว่า ปริมาณการขายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 224 MMSCFD หรือ

ร้อยละ 5.2 จาก 4,329 MMSCFD ใน 2Q2565 เป็น 4,105 MMSCFD ใน 3Q2565 โดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯ ในอ่าวที่ผลิตได้ลดลง 
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และแหล่งผลิตบางแหล่งหยดุซ่อมบ ารุง ส่งผลให้ลกูค้ากลุ่มโรงไฟฟ้ามีการปรับแผนบริหารจดัการเชือ้เพลิงดงักล่าวข้างต้น นอกจากนี ้

ใน 3Q2565 โรงไฟฟ้าพลงังานน า้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึน้จากปัจจยัฤดกูาล  

ขณะทีธุ่รกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายลดลง จากราคาขายเฉล่ียที่ลดลงทกุผลิตภณัฑ์ ตามราคาปิโตรเคมีในตลาด

ที่ใช้อ้างอิง แม้ว่า ปริมาณการขายผลิตภณัฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคมุจดุกลัน่ตวัของ

ก๊าซฯ) เพิ่มขึน้ จาก 1,700,344 ตัน ใน 2Q2565 เป็น 1,739,185 ตัน ใน 3Q2565  หรือร้อยละ 2.3 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ Ethane 

และ Propane ตามความต้องการของลกูค้าภาคปิโตรเคมีที่เพิ่มขึน้ รวมถึงใน 2Q2565 มีการปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของโรงแยก

ก๊าซฯ อีเทน (ESP) 

ทัง้นี ้ใน 3Q2565 รายได้ของธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซฯ ปรับลดลง โดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯ ที่ลดลง และการปรับอตัราค่าผ่าน

ท่อ ตามกล่าวข้างต้น 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 3Q2565 มีจ านวน 6,926 ล้านบาท ลดลง 15,966 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.7 และก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 2,267 ล้านบาท ลดลง 16,104 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 87.7 โดยหลกัจาก ธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ 

ก าไรขัน้ต้นลดลง จากกลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรมที่ต้นทุนก๊าซฯ ปรับสงูขึน้มากโดยค่าเนือ้ก๊าซฯ ปรับเพิ่มขึน้มากตามราคา Pool Gas ตาม

กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้ปริมาณขายก๊าซฯ โดยรวมปรับลดลง ประกอบกบัใน 3Q2565 มีส่วนลดและเงินชดเชยจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้

ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ลดลง ซึ่งใน 2Q2565 มีเงินชดเชยจ านวนประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยหลักจากการสิน้สุด

สญัญาของผู้ผลิตแหล่งเอราวณั ขณะที่ใน 3Q2565 มีเงินชดเชยจ านวนประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยหลกัจากแหล่งเยตากุน อีกทัง้ 

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรขัน้ต้นลดลง จากต้นทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ สูงขึน้ตามราคาก๊าซฯ ในอ่าวที่เพิ่มขึน้ และ ราคาขายเฉล่ียที่ลดลงทุก

ผลิตภณัฑ์ตามราคาอ้างอิง แม้ว่าปริมาณการขายเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ธุรกิจ NGV มีขาดทนุเพิ่มขึน้ จากต้นทนุค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่ปรับเพิ่มขึน้ ตาม

ราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ยงัคงตรึงราคาขายปลีก NGV โดยปรับเพิ่มขึน้ 1 บาท/กก. เป็น 16.59 บาท/กก. ตัง้แต่ 16 ก.ย. 2565 เป็น

ต้นไป ส าหรับลกูค้าทัว่ไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 9M2565 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 543,040 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 211,466 ล้านบาทหรือ 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 63.8 โดยหลกัจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ตามราคา Pool Gas 

ประกอบกบั ราคาขายเฉล่ียของกลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัเตาเฉล่ียที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ แม้ว่า ปริมาณการขายก๊าซฯ 

เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลกูบาศก์ฟตุ) ลดลง 246  MMSCFD จาก 4,532 MMSCFD ใน 9M2564 เป็น 4,286 MMSCFD 

ใน 9M2565 หรือร้อยละ 5.4 โดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯ ในอ่าวที่ผลิตได้ลดลง และแหล่งผลิตบางแหล่งหยุดซ่อมบ ารุง ส่งผลให้ลกูค้า

กลุ่มโรงไฟฟ้ามีการปรับแผนบริหารจดัการเชือ้เพลิงดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้โรงแยกก๊าซฯ มีการใช้ก๊าซฯ ลดลงจากการปรับลดก าลงัการ

ผลิตตามปริมาณก๊าซฯ ในอ่าวที่ลดลง  

ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ทกุผลิตภณัฑ์ ตามราคาปิโตรเคมีใน

ตลาดที่ใช้อ้างอิง แม้ว่าปริมาณการขายผลิตภณัฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคมุจดุกลัน่

ตัวของก๊าซฯ) ลดลงจาก 5,270,824 ตันใน 9M2564 เป็น 5,142,612 ตันใน 9M2565 หรือร้อยละ 2.4 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Ethane 

จากการที่โรงแยกก๊าซฯ มีการปิดซ่อมบ ารุงและปรับลดก าลงัการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกบัปริมาณก๊าซฯ ในอ่าวที่ผลิตได้ลดลง  
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ทัง้นี ้ใน 9M2565 รายได้ของธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซฯ ปรับลดลง โดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯ ที่ลดลง และการปรับอตัราค่าผ่าน

ท่อ ตามกล่าวข้างต้น 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 9M2565 มีจ านวน 49,338 ล้านบาท ลดลง 17,959 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.7 และก าไร

จากการด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 35,727 ล้านบาท ลดลง 17,630 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.0 โดยหลักจากกลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรมที่ต้นทุนก๊าซฯ ปรับสงูขึน้มากกว่าราคาขายเฉล่ียที่ปรับสงูขึน้ โดยค่าเนือ้ก๊าซฯ ปรับเพิ่มขึน้มากตามราคา Pool Gas โดย

หลักจาก LNG น าเข้าตามกล่าวข้างต้น และต้นทุนส่วนเพิ่มจากนโยบาย EPP ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นของธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่าย 

ก๊าซฯ ลดลง ประกอบกบัปริมาณการขายโดยรวมที่ลดลง แม้ว่าใน 9M2565 มีส่วนลดและเงินชดเชย Shortfall โดยหลกัจากการสิน้สดุ

สญัญาของผู้ผลิตแหล่งเอราวณั และแหล่งเยตากุน อีกทัง้ ธุรกิจ NGV มีผลการด าเนินงานลดลงเช่นกนั จากต้นทุนก๊าซฯ ที่ปรับสงูขึน้

และการตรึงราคาขายปลีก NGV ดงักล่าวข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาปิโตรเคมีที่ใช้

อ้างอิง แม้ว่าปริมาณขายลดลง และต้นทนุค่าเนือ้ก๊าซฯ สงูขึน้ ตามราคาก๊าซฯ ในอ่าวที่ปรับเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจถ่ำนหนิ 

  3Q2564 2Q2565 3Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ราคาอ้างอิง Newcastle 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 

167.5 376.8 420.7 >100.0% 11.7% 121.7 353.8 >100.0% 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 88.6 195.2 152.5 72.1% (21.9%) 78.0 152.8 95.9% 
ต้นทนุเงินสด (เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 51.1 65.4 81.0 58.5% 23.9% 48.8 69.4 42.2% 
ปริมาณขาย  (ล้านตนั) 1.6 1.7 1.6 - (5.9%) 4.4 4.7 6.8 % 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส  3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564 

ใน 3Q2565 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 9,190 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.8 เมื่อเทียบ

กับ 3Q2564 สาเหตุหลกัมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียเพิ่มขึน้ 63.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั หรือร้อยละ 72.1 จาก 88.6 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตัน ใน 3Q2564 มาอยู่ที่ 152.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 3Q2565 ตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 100.0 

จากความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากความกงัวลด้านอุปทานท่ีลดลงจากผลกระทบของสงครามระหว่างประเทศรัสเซีย

และประเทศยเูครน รวมถึงหลายประเทศมีการลดและหยดุการน าเข้าถ่านหินจากประเทศรัสเซีย ท าให้ถ่านหินจากประเทศออสเตรเลีย

เป็นท่ีต้องการมากขึน้ ประกอบกบัอปุทานจากประเทศออสเตรเลียไม่สามารถปรับเพิ่มขึน้ตามอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ได้ เนื่องจากข้อจ ากดัใน

ด้านการผลิต โดยเฉพาะปัญหาจากสภาวะอากาศฝนตกหนกั ในขณะที่ปริมาณขายถ่านหินใกล้เคียงกบั 3Q2564 ที่ 1.6 ล้านตนั จาก

การก าหนดแผนการผลิตถ่านหินไว้ที่ 6 ล้านตนัต่อปี 

EBITDA ใน 3Q2565 มีจ านวน 4,997 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,946 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 3Q2564 โดย

หลกัจากก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ตามราคาขายถ่านหินเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น แม้ว่าต้นทุนค่าท าเหมืองปรับเพิ่มขึน้ตามราคาถ่าน

หินและน า้มนัดีเซลที่สงูขึน้ ประกอบกับใน 3Q2565 มีค่าภาคหลวงเพิ่มขึน้จากการที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีการปรับอตัราการเรียกเก็บ
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ค่าภาคหลวงตัง้แต่ ก.ย. 2565 ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 3Q2565 มีจ านวน 4,252 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,635  

ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลกัจาก EBITDA ทีเ่พิ่มขึน้ ส่งผลให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจถา่นหินปรับตวัดีขึน้ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2565 

ใน 3Q2565 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 9,190 ล้านบาท ลดลง 2,493 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบ

กับ 2Q2565 สาเหตุหลกัมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียลดลง 42.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั หรือร้อยละ 21.9 จาก 195.2 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตนัใน 2Q2565 มาอยู่ที่ 152.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน 3Q2565 แม้ราคาอ้างอิง NewCastle จะเพิ่มขึน้ จากสดัส่วนการขายแบบ

ราคาแปรผนัตามราคาตลาดโลก (index-linked) ที่ลดลง อีกทัง้ปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.1 ล้านตนั หรือร้อยละ 5.9 จาก 1.7 ล้าน

ตนั ใน 2Q2565 มาอยู่ที่ 1.6 ล้านตนั ใน 3Q2565 โดยหลกัจากปัญหาสภาพอากาศที่ฝนตกหนกั ท าให้ปริมาณการผลิตน้อยกว่าแผนที่

วางไว้ 

EBITDA ใน 3Q2565 มีจ านวน 4,997 ล้านบาท ลดลง 2,307 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.6 โดยหลักเป็นผลมาจากก าไร

ขัน้ต้นท่ีลดลงตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายที่ลดลงดงักล่าวข้างต้น รวมถึงมีต้นทนุค่าท าเหมืองเพิ่มขึน้ตามราคาถ่านหินที่สงูขึน้  

ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 3Q2565 มีจ านวน 4,252 ล้านบาท ลดลง 2,412 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.2 ตาม 

EBITDA ที่ลดลง ส่งผลให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจถ่านหินปรับตวัลดลง แม้ใน 2Q2565 มีบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่า

โครงการถ่านหินในประเทศมาดากสัการ์ จ านวน 480 ล้านบาท ในขณะท่ี 3Q2565 ไม่มีรายการดงักล่าว 

ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนแรกแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 9M2565 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 25,524 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,315 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 

100.0 เมื่อเทียบกบั 9M2564 สาเหตหุลกัมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียเพิ่มขึน้ 74.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั หรือร้อยละ 95.9  จาก 78.0 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ใน 9M2564 มาอยู่ที่ 152.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน 9M2565 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึน้

มากกว่าร้อยละ 100.0 รวมทัง้ปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึน้ 0.3 ล้านตัน หรือร้อยละ 6.8 จาก 4.4 ล้านตัน ใน 9M2564 มาอยู่ที่ 4.7  

ล้านตนั ใน 9M2565 จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ตามอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ 

EBITDA ใน 9M2565 มีจ านวน 14,137 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9,922 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 9M2564 โดย

หลกัจากก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ แม้ว่าต้นทนุค่าท าเหมืองปรับเพิ่มขึน้ตามราคาถ่านหินและ

น า้มันดีเซลที่สูงขึน้ ตามกล่าวข้างต้น ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 9M2565 มีจ านวน 12,306 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

9,159 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึน้ แม้มีบนัทึกขาดทนุ

จากการด้อยค่าโครงการถ่านหินในประเทศมาดากสัการ์ จ านวน 480 ล้านบาท ในขณะท่ีไม่มีรายการดงักล่าวใน 9M2564 
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลำย 

กลุ่มธุรกิจน ำ้มนัและกำรค้ำปลีก 

 3Q2564 2Q2565 3Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉลี่ย* (หน่วย: ล้านลิตร) 5,217 6,859 6,284 20.5% (8.4%) 16,669 19,867 19.2% 
รำคำเฉล่ีย (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)        
น า้มนัเบนซิน 83.4 143.0 110.1 32.0% (23.0%) 75.8 122.2 61.2% 
น า้มนัอากาศยาน 77.0 147.2 129.3 67.9% (12.2%) 70.6 129.4 83.3% 
น า้มนัดีเซล 77.1 151.2 132.1 71.3% (12.6%) 71.3 132.8 86.3% 

        *เฉพาะปริมาณขายน า้มนัเฉลี่ยในประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจน า้มันและการค้าปลีกมีรายได้จากการขายจ านวน 195,156 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 77,882 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 66.4 จาก 3Q2564 จากราคาขายเฉล่ียที่สงูขึน้เมื่อเทียบกบั 3Q2564 ซึ่งเป็นไปตามราคาน า้มนัในตลาดโลกที่ปรับสงูขึน้ 

และปริมาณขายปรับเพิ่มขึน้ 1,067 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 20.5 จาก 5,217 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 356,681 บาร์เรลต่อวนั ใน 3Q2564 

เป็น 6,284 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 429,630 บาร์เรลต่อวนั ใน 3Q2565 โดยหลกัจากปริมาณขายดีเซล น า้มนัอากาศยาน และเบนซิน

ที่เพิ่มขึน้ ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ส าหรับกลุ่มธุรกิจ Non-oil รายได้เพิ่มขึน้ โดย

หลกัจากปริมาณจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้จากการขยายเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ใน 3Q2565 EBITDA มีจ านวน 2,787 ล้านบาท ลดลง 1,371 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.0 จาก 3Q2564 จากก าไรขัน้ต้น

ของกลุ่มธุรกิจน า้มนัที่ลดลง จากภาพรวมก าไรขัน้ต้นเฉล่ียต่อลิตรลดลง โดยหลกัจากเบนซินและดีเซลตามต้นทนุท่ีปรับเพิ่มขึน้ ในขณะ

ที่มีค่าใช้จ่ายด าเนินงานสทุธิปรับเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากค่าใช้จ่ายที่แปรตามปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ อาทิ ค่าขนส่ง ค่าใช้บริการคลงั และ

ค่าจ้างเติมน า้มันอากาศยาน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ Non-oil ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้ขายและบริการ 

ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน 3Q2565 มีจ านวน 1,167 ล้านบาท ลดลง 1,506 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.3 ตาม 

EBITDA ทีล่ดลง ส่งผลให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกปรับตวัลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2565 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกมีรายได้จากการขายจ านวน 195,156 ล้านบาท ลดลง 16,869 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 8.0 จาก 2Q2565 จากการปรับลดลงของราคาน า้มนัในตลาดโลก อีกทัง้ปริมาณขายภาพรวมปรับลดลง 575 ล้านลิตร หรือ 

ร้อยละ 8.4 จาก 6,859 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 474,096 บาร์เรลต่อวัน ใน 2Q2565 เป็น 6,284 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 429,630 

บาร์เรลต่อวนั ใน 3Q2565 ส่วนใหญ่จากปริมาณขายที่ลดลงของดีเซลจากอปุสงค์ที่ลดลงในช่วงฤดมูรสมุส าหรับกลุ่มธุรกิจ Non-oil มี

รายได้ใกล้เคียงกับ 2Q2565 โดยธุรกิจค้าปลีกอาหารและเคร่ืองดื่มรายได้เพิ่มขึน้จากปริมาณจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ ขณะที่ธุรกิจค้าปลีก

อื่นๆ มีรายได้ขายลดลง จากร้านสะดวกซือ้ที่รายได้ขายเฉล่ียต่อร้านต่อวนัท่ีลดลงจากสถานการณ์อทุกภยัในหลายพืน้ท่ี 

ใน 3Q2565 EBITDA มีจ านวน 2,787 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q2565 จ านวน 7,365 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.5 จากธุรกิจ

น า้มันที่มีก าไรขัน้ต้นเฉล่ียต่อลิตรลดลงโดยหลักจากดีเซลและเบนซินจากต้นทุนเฉล่ียที่ปรับสูงขึน้ รวมทัง้ปริมาณขายที่ปรับลดลง 
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ส าหรับกลุ่มธุรกิจ Non-oil มี EBITDA ลดลงตามการลดลงของรายได้ขายและบริการของธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ส าหรับก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงานใน 3Q2565 มีจ านวน 1,167 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ านวน 7,424 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.4 ตาม 

EBITDA ที่ลดลง ส่งผลให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกปรับตวัลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 9M2565 กลุ่มธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกมีรายได้จากการขายจ านวน 585,090 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 229,460 ล้านบาท 

หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 64.5 จาก 9M2564 จากราคาขายที่ปรับเพิ่มสงูขึน้ตามราคาน า้มนัในตลาดโลกที่สงูขึน้ และปริมาณขายภาพรวม

ปรับเพิ่มขึน้ 3,198 ล้านลิตร หรือร้อยละ 19.2 จาก 16,669 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 384,055 บาร์เรลต่อวนั ใน 9M2564 เป็น 19,867 

ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 457,737 บาร์เรลต่อวนั ใน 9M2565 เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคมุ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจ

กลบัมาฟืน้ตวั โดยหลกัปริมาณขายเพิ่มขึน้จากดีเซลและน า้มนัเตาจากสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติที่สงู ท าให้โรงไฟฟ้าหนัมาใช้

เป็นเชือ้เพลิงทดแทน รวมถึงน า้มันอากาศยานที่เพิ่มขึน้จากการเดินทางทางอากาศมากขึน้ ภายหลังจากที่มีผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุม COVID-19 เพิ่มเติมตัง้แต่ 1 ก.ค. 2565 ส าหรับกลุ่มธุรกิจ Non-oil รายได้เพิ่มขึน้จากปริมาณจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้จากการขยาย

เครือข่ายร้านค้าปลีกอาหารและเคร่ืองดื่ม 

EBITDA ใน 9M2565 มีจ านวน 19,625 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 9M2564 จ านวน 3,331 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.4 จากก าไร

ขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ของธุรกิจน า้มนั จากปริมาณขายภาพรวมเพิ่มขึน้ แม้ว่าก าไรขัน้ต้นเฉล่ียต่อลิตรปรับลดลงเล็กน้อย ส าหรับกลุ่มธุรกิจ 

Non-oil ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้ขายและบริการ  ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 

9M2565 มีจ านวน 14,935 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 9M2564 จ านวน 2,975 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.9 ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึน้ ส่งผลให้

ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกปรับตวัดีขึน้ 

กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

หน่วย : ล้ำนลิตร  3Q2564 2Q2565 3Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉลี่ย 16,906 28,526 40,064 >100.0% 40.4% 54,052 104,825 93.9% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 623,448 ล้านบาท เพิ่มขึน้  335,865 ล้านบาท หรือ

มากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 3Q2564 เนื่องจากราคาขายผลิตภณัฑ์ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัในตลาดโลก ประกอบกับปริมาณ

ขาย เพิ่มขึน้ 23,158 ล้านลิตร หรือ มากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 16,906 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,155,845 บาร์เรลต่อวนัใน 3Q2564 

เป็น 40,064 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 2,739,133 บาร์เรลต่อวันใน 3Q2565 ส่วนใหญ่จากปริมาณการน าเข้าน า้มนัดิบเพื่อขายให้กับ 

โรงกลัน่ในประเทศตามความต้องการที่สงูขึน้ ประกอบกับการน าเข้า LNG เพื่อทดแทนปริมาณการผลิตก๊าซฯในอ่าว ที่ลดลงจากการ

เปล่ียนผู้ รับสมัปทาน และ การน าเข้า LPG เพิ่มขึน้ตามความต้องการของลกูค้าเชือ้เพลิงในประเทศที่เพิ่มขึน้ รวมถึง ปริมาณการค้า

น า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูประหว่างประเทศ (out-out trading) เพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการเปิดประเทศ

ในหลายภมูิภาคทัว่โลก  
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EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 3Q2565 มีจ านวน 4,097 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 2,155 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลกัจากรายได้และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับ

ก าไรต่อหน่วยของการค้าน า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูปที่สงูขึน้ใน 3Q2565 ตามส่วนต่างราคาซือ้-ขายผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้จากการซือ้-

ขายข้ามภูมิภาคในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี ้มี

จ านวน 3,687 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,797 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.1 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2565 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 623,448 ล้านบาท ลดลง 848 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 0.1 จาก 2Q2565 เนื่องจากราคาขายผลิตภณัฑ์ปรับตวัลดลงตามราคาน า้มันในตลาดโลกที่ได้รับแรงกดดันจากความกังวล

เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอย แม้ว่า ปริมาณขายเพิ่มขึน้  11,538 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 40.4 จาก 28,526 ล้านลิตรหรือเทียบเทา่ 

1,971,724 บาร์เรลต่อวนัใน 2Q2565 เป็น 40,064 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 2,739,133 บาร์เรลต่อวนัใน 3Q2565 ส่วนใหญ่จากปริมาณ

การค้าน า้มนัส าเร็จรูประหว่างประเทศ (out-out trading) เพิ่มขึน้ รวมถึงปริมาณการน าเข้า LNG เพื่อทดแทนปริมาณก๊าซฯ ในอ่าวที่

ลดลงและ ปริมาณ LPG เพิ่มขึน้ ตามความต้องการของลกูค้าเชือ้เพลิงในประเทศตามกล่าวข้างต้น  

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 3Q2565 มีจ านวน 4,097 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 312 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 โดยหลกัจากก าไรต่อหน่วยของการค้าน า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูปที่สงูขึน้ตามส่วนต่างราคา

ซือ้-ขายผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ ใน 3Q2565 ขณะที่ ส่วนต่างราคาซือ้-ขายผลิตภณัฑ์คอนเดนเสทในประเทศปรับตวัลดลงตามสตูรราคาที่

อ้างอิงราคาน า้มนัที่ปรับตวัลดลง ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 3,687 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 35 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 

ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2564 

 ใน 9M2565 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 1,730,729 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 962,241 ล้านบาท 

หรือมากกว่าร้อยละ 100 จาก 9M2564 เนื่องจากราคาขายปรับตัวเพิ่มขึน้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับ ปริมาณขายเพิ่มขึน้  

50,773 ล้านลิตร หรือร้อยละ 93.9 จาก  54,052  ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,245,362  บาร์เรลต่อวนัใน 9M2564 เป็น 104,825 ล้านลิตร

หรือเทียบเท่า 2,415,176 บาร์เรลต่อวนัใน 9M2565 ส่วนใหญ่จากปริมาณการน าเข้า LNG เพื่อทดแทนปริมาณการผลิตก๊าซฯ ในอ่าวที่

ลดลง และปริมาณ LPG เพิ่มขึน้ ตามความต้องการของลกูค้าเชือ้เพลิงในประเทศ ประกอบกับการน าเข้าน า้มนัดิบเพื่อขายให้กับโรง

กลั่นในประเทศตามความต้องการที่สูงขึน้ รวมถึงปริมาณการค้าน า้มันส าเร็จรูปและน า้มันดิบระหว่างประเทศ (out-out trading) 

เพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการเปิดประเทศ ดงักล่าวข้างต้น  

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียงใน 9M2565 มีจ านวน 9,101 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 5,114 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลกัจากรายได้และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับ

ก าไรต่อหน่วยของการค้าน า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูปที่สงูขึน้ตามส่วนต่างราคาซือ้-ขายผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ รวมถึงส่วนต่างราคาซือ้-

ขายน า้มนัดิบและคอนเดนเสทภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ตามสตูรราคาที่อ้างอิงราคาน า้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้ ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงาน

ตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ใน 9M2565 อยู่ที่ 8,435 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,598 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0  
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล 3Q2564 2Q2565 3Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

Market GRM 2.1 21.3 6.8 >100.0% (68.1%) 1.8 11.4 >100.0% 
Inventory gain (loss) excl. NRV 3.3 5.3 (7.9) <(100.0%) <(100.0%) 3.9 2.6 (33.3%) 
Hedging gain (loss)  (2.2) (13.4) 0.5 >100.0% >100.0% (0.8) (6.9) <(100.0%) 
Accounting GRM 3.2 13.2 (0.6) <(100.0%) <(100.0%) 4.9 7.1 44.9% 
Refinery Utilization rate (%) 87.5% 102.0% 97.7% 10.2% (4.3%) 93.0% 104.4% 11.4% 

*จากโรงกลัน่ 3 แห่ง คือ TOP, GC และ IRPC 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 3Q2564 2Q2565 3Q2565 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

โอเลฟินส์         

Naphtha (MOPJ) 676 875 714 5.6% (18.4%) 613 822 34.1% 
HDPE 1,138 1,341 1,104 (3.0%) (17.7%) 1,158 1,259 8.7% 
LDPE 1,398 1,658 1,300 (7.0%) (21.6%) 1,490 1,533 2.9% 
LLDPE 1,185 1,383 1,100 (7.2%) (20.5%) 1,172 1,276 8.9% 
PP 1,250 1,351 1,088 (13.0%) (19.5%) 1,317 1,275 (3.2%) 
อะโรเมติกส์         

Condensate 616 933 820 33.1% (12.1%) 567 863 52.2% 
PX (TW) 919 1,259 1,088 18.4% (13.6%) 848 1,145 35.0% 
PX (TW) – Condensate 303 326 268 (11.6%) (17.8%) 281 282 0.4% 
BZ 993 1,238 978 (1.5%) (21.0%) 904 1,097 21.3% 
BZ – Condensate 377 305 158 (58.1%) (48.2%) 337 234 (30.6%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่มีรายได้จากการขายจ านวน 382,621 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 127,643 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 50.1 จากธุรกิจการกลัน่ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียที่ปรับตวัสงูขึน้ตามราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

ที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีอ้ตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ของกลุ่มเพิ่มขึน้จากร้อยละ 87.5 ใน 3Q2564 เป็นร้อยละ 97.7 ใน 3Q2565 โดยหลกั

จากการหยดุซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ตามแผนของ GC ใน 3Q2564 รวมทัง้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้จากเศรษฐกิจที่ฟืน้ตวัและการผ่อนคลาย

มาตรการควบคมุ COVID-19  

อย่างไรก็ดีธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับตวัลดลงเล็กน้อย โดยกลุ่มอะโรเมติกส์มีรายได้จากการขายโดยรวมลดลง 

จากปริมาณขายทีล่ดลงเนื่องจากการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ของ GC ใน 3Q2565 การปรับแผนการผลิต

ให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด รวมทัง้ราคาผลิตภณัฑ์ BZ ที่ปรับตวัลดลง นอกจากนีก้ลุ่มโอเลฟินส์ก็มีรายได้ลดลงเช่นกนั จากปริมาณ

ขายที่ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์ และโรง HDPE ของ GC รวมทัง้โรงงาน RDCC ของ IRPC ลดก าลงัการ

ผลิตใน 3Q2565 รวมถึงราคาผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก PE ทีป่รับตวัลดลงตามราคาตลาดโลก  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นใน 3Q2565 เป็นผลขาดทุนจ านวน 556 ล้านบาท ลดลง 30,816 ล้านบาท 

หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 100.0 จากก าไร 30,260 ล้านบาทใน 3Q2564 และใน 3Q2565 มีขาดทุนจากการด าเนินงานตามส่วนงาน
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จ านวน 11,541 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ 31,944 ล้านบาท หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 100.0 จากก าไร 20,403 ล้านบาทใน 3Q2564 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ผลการด า เนินงานของ ธุ รกิ จ ปิ โตรเคมีลดลง ทั ง้จากผลการด า เนินงานของกลุ่ม โอเลฟินส์และกลุ่ม  

อะโรเมติกส์ที่ปรับลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวตัถุดิบลดลง รวมทัง้ปริมาณขายปรับตัวลดลงตามที่

กล่าวข้างต้น 

• ผลการด าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่นก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน จากขาดทุนจากสต๊อกน า้มันที่เพิ่มขึน้ (ใน 3Q2565 มี

ขาดทนุจากสต๊อกน า้มนั 7.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะท่ีใน 3Q2564 เป็นก าไร 3.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) 

แม้ว่า Market GRM เพิ่มขึน้จาก 2.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q2564 เป็น 6.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 

3Q2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรับตวัสงูขึน้ และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามอุปสงค์ที่ปรับตวัดีขึน้จาก

การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown  

ทัง้นีภ้าพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นใน 3Q2565 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 3Q2564 ทัง้จาก

ขาดทนุจากการด าเนินงานตามส่วนงานที่เพิ่มขึน้ตามที่กล่าวข้างต้น รวมทัง้มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่เพิ่มขึน้ แม้ว่ามีการรับรู้

ผลก าไรจากตราสารอนพุนัธ์โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัท่ีมากขึน้ก็ตาม  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2565 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่มีรายได้จากการขายจ านวน 382,621 ล้านบาท ลดลง 46,729 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 10.9 หลกัจากธุรกิจการกลัน่ที่มีรายได้จากการขายลดลงจากราคาขายเฉล่ียที่ปรับตวัลดลง นอกจากนีอ้ตัราการใช้ก าลงัการ

กลั่นของกลุ่มลดลงจากร้อยละ 102.0 ใน 2Q2565 เป็นร้อยละ 97.7 ใน 3Q2565 หลักจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของหน่วยเพิ่ม

คุณค่าผลิตภัณฑ์บางหน่วย (Upgrading Unit) ของ TOP และจากการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดของ IRPC 

รวมทัง้มีปริมาณขายโดยรวมทีล่ดลงเช่นกนั 

นอกจากนีธุ้รกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับตวัลดลงเช่นกนั โดยกลุ่มโอเลฟินส์มีรายได้ลดลงจากปริมาณขายทีล่ดลงจาก

ความต้องการลดลงจากผลิตภณัฑ์ปลายน า้ทีอ่่อนตวั นอกจากนี ้ราคาผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก PE ปรับตวัลดลงตามราคาตลาดโลก อีก

ทัง้กลุ่มอะโรเมติกส์มีรายได้จากการขายโดยรวมลดลงเช่นกันจากปริมาณขายที่ลดลงตามการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ

สภาวะตลาด รวมทัง้ราคาผลิตภณัฑ์ BZ และ PX ที่ปรับตวัลดลง  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 3Q2565 เป็นผลขาดทุนจ านวน 556 ล้านบาท ลดลง 70,269 ล้านบาท 

หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 100.0 จากก าไร 69,713 ล้านบาท ใน 2Q2565 และใน 3Q2565 มีขาดทนุจากการด าเนินงานตามส่วนงาน

จ านวน 11,541 ล้านบาท ลดลง 70,406 ล้านบาท หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 100.0 จากก าไร 58,865 ล้านบาท ใน 2Q2565 โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

• ผลการด าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่นลดลง โดย Market GRM ลดลงจาก 21.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q2565 

เป็น 6.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับตวัลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ชะลอตวั ประกอบกับ Crude Premium ที่ปรับตวัสงูขึน้ จากความต้องการน า้มนัดิบจากตะวนัออกกลางเพิ่มขึน้ เพื่อ
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เล่ียงการใช้น า้มนัดิบรัสเซีย นอกจากนีข้าดทุนจากสต๊อกน า้มนัเพิ่มขึน้ (ใน 3Q2565 มีขาดทุนจากสต๊อกน า้มนั 7.9 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ใน 2Q2565 มีก าไรเท่ากับ 5.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) รวมทัง้มีปริมาณขาย

ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น   

• ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ทัง้จากผลการด าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่ม 

อะโรเมติกส์ที่ปรับลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวตัถุดิบลดลง รวมทัง้ปริมาณขายปรับตัวลดลงตามที่

กล่าวข้างต้น 

ทัง้นีภ้าพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นใน 3Q2565 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 2Q2565 ทัง้จาก

ขาดทุนจากการด าเนินงานตามส่วนงานที่เพิ่มขึน้ตามที่กล่าวข้างต้น และมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ แม้ว่ามีการรับรู้ผล

ก าไรจากตราสารอนพุนัธ์โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัท่ีมากขึน้  

ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 9M2565 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่มีรายได้จากการขายจ านวน 1,173,219 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 445,987 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 61.3 โดยหลกัจากธุรกิจการกลัน่ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียที่ปรับตวัสงูขึน้ นอกจากนีอ้ตัราการใช้

ก าลงัการกลัน่ของกลุ่มเพิ่มขึน้จากร้อยละ 93.0 ใน 9M2564 เป็นร้อยละ 104.4 ใน 9M2565 จากการหยุดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ตามแผน 

ของ GC ใน 3Q2564 และการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่ดีขึน้ รวมทัง้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ตามสภาวะ

เศรษฐกิจที่ฟืน้ตวั 

ธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้เช่นกัน โดยกลุ่มอะโรเมติกส์มีรายได้จากการขายโดยรวมเพิ่มขึน้ จากราคา

ผลิตภณัฑ์ PX และ BZ ทีเ่พิ่มขึน้ แม้ว่ามีปริมาณขายลดลงเนื่องจากการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ของ GC 

รวมถึงการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด นอกจากนีก้ลุ่มโอเลฟินส์ก็มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้เช่นกนั เนื่องจากราคา

ผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก PE ที่ปรับตวัสงูขึน้ แม้ว่าปริมาณขายลดลงจากการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์ โรงโพลีเมอร์ของ 

GC ในช่วง 9M2565 ทีม่ีจ านวนวนัหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนมากกว่าใน 9M2564 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 9M2565 มีจ านวน 114,319 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17,159 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 17.7 จาก 97,160 ล้านบาทใน 9M2564 และใน 9M2565 มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานจ านวน 81,781 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

13,655 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.0 จาก 68,126 ล้านบาทใน 9M2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ผลการด าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่ นเพิ่มขึน้จาก Market GRM ที่เพิ่มขึน้จาก 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 

9M2564 เป็น 11.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 9M2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึน้และ

ปริมาณขายเพิ่มขึน้ แม้ว่าก าไรจากสต๊อกน า้มันลดลง (ใน 9M2565 มีก าไรจากสต๊อกน า้มัน 2.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ในขณะท่ีใน 9M2564 เท่ากบั 3.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)  

• อย่างไรก็ดีผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีลดลง ทัง้จากผลการด าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ และกลุ่ม 

อะโรเมติกส์ เนื่องจากราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้น้อยกว่าราคาวตัถดุิบท่ีปรับเพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณขาย

ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น  
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ทัง้นีภ้าพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่ใน 9M2565 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 9M2564 เนื่องจากมี

การรับรู้ผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์โดยหลักจากสัญญาประกันความเส่ียงราคาน า้มัน และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่

เพิ่มขึน้มาก แม้ว่าก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานเพิ่มขึน้  
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3. กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 3Q2564  2Q2565 3Q2565  
%เพิ่ม (ลด) 

9M2564 9M2565 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟ้า  (GWh) 4,659 5,265 5,494 17.9% 4.3% 14,852 15,980 7.6% 
ปริมาณขายไอน า้ (พนัตนั) 3,865 3,746 3,831 (0.9%) 2.3% 11,349 11,288 (0.5%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐาน มีรายได้จากการขายจ านวน 42,915 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23,477 ล้านบาท 

หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลักจาก GPSC ที่มีรายได้เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้าผู้ ผลิตขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP)  

ตามราคาขายไฟฟ้าและไอน า้เฉล่ียที่เพิ่มขึน้ตามราคาก๊าซฯ ที่ปรับตัวสูงขึน้ นอกจากนี ้รายได้ของ IPP เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้า 

ศรีราชาและโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี ที่มีรายได้ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) เพิ่มขึน้ตามแผนเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. ที่เพิ่ม

มากขึน้ นอกจากนี ้PTTGM มีรายได้เพิ่มขึน้ โดยหลักจากการเร่ิมรับรู้รายได้ของธุรกิจยา จากบริษัท Lotus เข้ามาตัง้แต่เดือน เม.ย. 

2565 อีกทัง้ใน 3Q2565 ธุรกิจยามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดประเทศสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 2565 โดยเป็นยาสามัญ

ประเภทเลนาลิโดไมด์ (Lenalidomide) ซึง่ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือโรคมะเร็งเยื่อหุ้มเซลล์ต่อม

น า้เหลือง โดยนบัเป็นยาสามญัเพื่อรักษาโรคมะเร็งดงักล่าวที่เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกๆ 

EBITDA ใน 3Q2565 มีจ านวน 6,609 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,431 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.6 และก าไรจากการด าเนินงาน

ตามส่วนงานใน 3Q2565 มีจ านวน 2,863 ล้านบาท เพิ่มขึ น้  443 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.3 โดยหลักจาก PTTGM ที่ม ี

ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้ธุรกิจยาดงักล่าวข้างต้น แม้ว่าก าไรขัน้ต้นของ GPSC ลดลงตามก าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้า SPP 

จากต้นทุนค่าก๊าซฯ และถ่านหินที่ปรับตวัสูงขึน้อย่างมาก ท าให้อัตราก าไรจากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง รวมถึง

ปริมาณขายไอน า้ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐานลดลง โดยหลกัจาก GPSC 

ที่มีผลการด าเนินงานลดลง ประกอบกบัมีต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึน้จากธุรกิจยา  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2565 

ใน 3Q2565 กลุ่มธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้างพืน้ฐาน มีรายได้จากการขายจ านวน 42,915 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9,335 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 27.8 โดยหลักจาก GPSC ที่มีรายได้เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้า SPP ตามราคาขายไฟฟ้าและไอน า้เฉล่ียที่เพิ่มขึน้จากราคาก๊าซฯ  

ที่ปรับตวัสงูขึน้ รวมถึงโรงไฟฟ้า IPP มีรายได้ค่า EP เพิ่มขึน้ตามแผนเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. แม้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability 

Payment: AP) จะลดลงจากการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนงานและนอกแผนงานก็ตาม  นอกจากนี ้PTTGM รับรู้รายได้ของธุรกิจยาเพิ่มขึน้

จากผลิตภณัฑ์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาดตามกล่าวข้างต้น 

EBITDA ใน 3Q2565 มีจ านวน 6,609 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,200 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.9 หลักจาก PTTGM ที่มีก าไร

ขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากรายได้ของธุรกิจยาที่ปรับตัวสูงขึน้ แม้ว่าก าไรขัน้ต้นของ GPSC ลดลงจากโรงไฟฟ้า SPP ที่ต้นทุนค่าก๊าซฯ และ 

ถ่านหินปรับตวัสงูขึน้อย่างมากท าให้อตัราก าไรจากการขายไฟฟ้าให้กับลกูค้าอุตสาหกรรมลดลง แม้ว่าปริมาณขายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึน้

เล็กน้อย ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 3Q2565 มีจ านวน 2,863 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,561 ล้านบาท หรือมากกว่า

ร้อยละ 100.0 โดยผลการด าเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก PTTGM ที่ผลการด าเนินงาน
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เพิ่มขึน้ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น แม้ผลการด าเนินงานของ GPSC จะลดลงก็ตาม ทัง้นี ้GPSC มีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุที่เพิ่มขึน้ตามปริมาณน า้ในช่วงฤดฝูน  

ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 9M2565 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐาน มีรายได้จากการขายจ านวน 105,449 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 48,450 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 85.0 โดยหลักจากรายได้ของ GPSC ที่ราคาขายไฟฟ้าและไอน า้เฉล่ียของโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มขึน้จากราคาก๊าซฯ ปรับตัว

สงูขึน้ และรายได้ค่า EP ของโรงไฟฟ้า IPP เพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. และต้นทนุเชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น รวมถงึ

รายได้ค่า AP เพิ่มขึน้ จากการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนงานและนอกแผนงานรวมที่ลดลง นอกจากนี ้PTTGM เร่ิมรับรู้รายได้ของธุรกิจยา

จากบริษัท Lotus เข้ามาตัง้แต่เดือน เม.ย. 2565 

EBITDA ใน 9M2565 มีจ านวน 13,945 ล้านบาท ลดลง 2,550 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5 โดยหลกัจากก าไรขัน้ต้นของ GPSC 

ที่ลดลงตามก าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้า SPP จากราคาก๊าซฯ และถ่านหินปรับตวัเพิ่มสูงขึน้อย่างมาก ท าให้อัตราก าไรจากการขายไฟฟ้า

ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมจึงลดลง ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 9M2565 มีจ านวน 4,308 ล้านบาท ลดลง 4,192 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 49.3 ตาม EBITDA ที่ลดลง ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐานลดลง โดยหลกัจาก 

GPSC มีผลการด าเนินงานรวมที่ลดลง 
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 ภาพรวมผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564 

ใน 3Q2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 884,610 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3Q2564 จ านวน 325,722 

ล้านบาท หรือร้อยละ 58.3 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  

กลุ่มธุรกิจน า้มันและการค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ เป็นผลจากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ตามราคา 

ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึน้ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึน้โดยหลกัจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่าย

ก๊าซฯ ตามราคา Pool Gas และผลิตภณัฑ์ที่อ้างอิงปรับเพิ่มขึน้ แม้ว่าปริมาณขายก๊าซฯ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดย

หลกัจากปริมาณก๊าซในอ่าวที่ผลิตได้ลดลงจากการเปล่ียนผ่านผู้ด าเนินการในสมัปทานใหม่ของโครงการ G1/61 และแหล่งผลิตบาง

แหล่งหยดุซ่อมบ ารุงใน 3Q2565  

ใน 3Q2565 EBITDA มีจ านวน 92,277 ล้านบาท ลดลง 18,245 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.5 ลดลงโดยหลกัจากกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ทัง้จากผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีที่ปรับตวัลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์และวัตถุดิบของ

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ทัง้สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ปรับตวัลดลง และปริมาณขายที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของ

โรงปิโตรเคมีใน 3Q2565 รวมทัง้ธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินลดลงเช่นกัน จากขาดทุนสต๊อกน า้มนัเพิ่มขึน้ ทัง้นีข้าดทุนสต๊อกน า้มนั

ของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึน้ประมาณ 36,000 ล้านบาทตามราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัลดลงในช่วง 3Q2565 แม้ว่า Market GRM เพิ่มขึน้จาก 

2.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 3Q2564 เป็น 6.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 3Q2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

ปรับตวัสงูขึน้ และธุรกิจการกลัน่มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการด าเนินงานที่ปรับตวัลดลงจากก าไร

ขัน้ต้นของธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจ NGV ซึ่งมีต้นทุนค่าเนือ้ก๊าซฯที่เพิ่มขึน้มาก ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึน้จาก

ปริมาณและราคา LNG น าเข้าที่สงูขึน้ ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ตามราคาขายเฉล่ีย 

และปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายใน 3Q2565 มีจ านวน 45,191 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,896 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0 โดย

หลกัจาก PTTEP ตามปริมาณการขายที่สงูขึน้จากการเร่ิมการผลิตของโครงการ G1/61 และโครงการ G2/61 ในเดือน เม.ย. 2565 และ

โครงการมาเลเซีย รวมทัง้ GC จากการเข้าซือ้ Allnex ใน 4Q2564 และ PTTGM โดยหลกัจากการลงทนุในธุรกิจยา 
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ใน 3Q2565 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 156 ล้านบาท ลดลง  2,077 ล้านบาท จาก 

3Q2564 จากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีและการกลั่นลดลงโดยหลักจาก บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 

จ ากัด (HMC) และ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์กับวตัถดุิบทีล่ดลงและการร่วม

ค้าในกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตฯ จากบริษัท APICO LLC จากการตดัจ าหน่ายหลมุส ารวจในประเทศไทย 

ใน 3Q2565 มีก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ 13,072 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึน้ 24,840 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดย

หลักมาจากสัญญาประกันความเส่ียงราคาน า้มนัและผลิตภัณฑ์จากทิศทางราคาซือ้ขายน า้มันล่วงหน้าปรับตัวลดลง โดยหลกัจาก 

TOP, PTTT , PTTEP และ ปตท.  

ใน 3Q2565 มีขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 19,850 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 13,445 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 

โดยหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินกู้ยืมและเจ้าหนีส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  ที่เพิ่มขึน้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 

(3Q2565 เงินบาทปิดอ่อนค่า 2.61 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ 3Q2564 เงินบาทปิดอ่อนค่า 1.87 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

ต้นทุนทางการเงินใน 3Q2565 มีจ านวน 10,141 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,671 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.8 โดยหลกัจากการออก 

หุ้นกู้ของ GC PTTEP และ ปตท. รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ของ ปตท. 

ใน 3Q2565 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) สทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุน

โดยหลกัจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจาก PTTEP BL ของ PTTEP ประมาณ 2,300 ล้านบาท และการจ่ายเงินสนบัสนนุเข้า

กองทุนน า้มันเชือ้เพลิงในสถานการณ์วิกฤตจ านวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของ ปตท. โดยเร่ิมสนับสนุนตัง้แต่เดือน 

กนัยายน 2565 สทุธิการรับรู้ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 900 ล้านบาท ของ ปตท. 

ขณะที่ใน 3Q2564 มีการรับรู้ Non-recurring Items สทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุนโดยหลกัจากการตดัจ าหน่ายอะไหล่

เส่ือมสภาพประมาณ 700 ล้านบาทของ ปตท.  

ภาษีเงินได้ใน 3Q2565 จ านวน 16,386 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 978 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 โดยหลกัมาจาก PTTEP ตามก าไร

ที่เพิ่มขึน้ ขณะที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ลดลงตามผลการด าเนินงานท่ีลดลง 
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จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสนี ้ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 8,884 ล้านบาท ลดลง 14,769 

ล้านบาท หรือร้อยละ 62.4 จากก าไรสทุธิ จ านวน 23,653 ล้านบาท ใน 3Q2564 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2565 

ใน 3Q2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 884,610 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q2565 จ านวน 42,344 

ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 โดยหลกัจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และกลุ่มธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีกลดลง จากราคา

ขายเฉล่ียที่ลดลงตามราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายโดยรวมลดลง จากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงกลั่น

และปิโตรเคมีในประเทศรวมถึงความต้องการใช้น า้มันในประเทศที่ลดลงในช่วงฤดูมรสุม  ในขณะที่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้

เพิ่มขึน้จากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ ตามราคา Pool Gas ที่เพิ่มขึน้โดยหลกัจากปริมาณและราคา 

LNG น าเข้าที่สงูขึน้ แม้ว่าปริมาณขายก๊าซฯ ลดลง เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนโดยหลกัจากปริมาณก๊าซฯในอ่าวที่ผลิตได้ลดลงตามกล่าว

ข้างต้น 

ใน 3Q2565 EBITDA มีจ านวน 92,277 ล้านบาท ลดลง 90,491 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.5 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและการกลัน่ท่ีมีผลการด าเนินงานลดลง ทัง้จากธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานลดลงจาก Market GRM ที่ลดลงจาก 21.3 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q2565 เป็น 6.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ปรับตวั

ลดลง นอกจากนี ้กลุ่ม ปตท. มีขาดทนุสต๊อกน า้มนัเพิ่มขึน้ ประมาณ 45,000 ล้านบาท ตามราคาน า้มนัดิบท่ีปรับตวัลดลงมาก และผล

การด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตวัลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวตัถุดิบส่วนใหญ่ทัง้สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์

ปรับตวัลดลง รวมทัง้ ปริมาณขายลดลงตามความต้องการของสินค้าปลายน า้ที่อ่อนตวัลง นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการ

ด าเนินงานลดลงโดยหลักจากก าไรขัน้ต้นของธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ ที่ลดลง เนื่องจากต้นทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่สงูขึน้มากตาม

ราคา Pool Gas  ประกอบกับปริมาณการขายลดลง รวมทัง้ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรขัน้ต้นลดลงจากต้นทุนค่าเนือ้ก๊าซฯ ที่สงูขึน้ และ

ราคาขายเฉล่ียที่ลดลงทกุผลิตภณัฑ์ตามราคาปิโตรเคมีอ้างอิง 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายใน 3Q2565 มีจ านวน 45,191 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,878 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 โดย 

หลกัจาก PTTEP จากโครงการบงกชและโครงการ G1/61 มีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ อีกทัง้โครงการเอส 1 มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึน้ 

รวมถึง PTTGM โดยหลกัจากการลงทนุในธุรกิจยา  
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ใน 3Q2565 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 156 ล้านบาท ลดลง 2,342 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 93.8 ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ลดลงโดยหลกัจาก บริษัท เอจีซี วีนิไทย 

จ ากดั (มหาชน) (AVT) ที่ราคาขายผลิตภณัฑ์ลดลง รวมทัง้ผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตฯ ที่ลดลงจาก

บริษัท APICO LLC จากการตดัจ าหน่ายหลมุส ารวจในประเทศไทย 

ก าไรจากตราสารอนพุนัธ์ใน 3Q2565 มีจ านวน 13,072 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึน้ 47,577 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0  

โดยหลกัมาจาก TOP GC PTTT และ IRPC จากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหน้าปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน  

ใน 3Q2565 มีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 19,850 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ 6,829 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.4 โดยหลกั

จากการรับรู้ผลขาดทนุของเงนิกู้สกลุเงนิเหรียญสหรัฐฯ และเจ้าหนีต้ามคา่เงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกบัคา่เงินบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน 

(3Q2565 เงินบาทปิดอ่อนค่า 2.61 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ 2Q2565 เงินบาทปิดอ่อนค่า 2.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)   

ต้นทนุทางการเงินใน 3Q2565 มจี านวน 10,141 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 991 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 จาก 2Q2565 โดยหลกั

จากการออกหุ้นกู้ของ GC รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ของ ปตท. 

ใน 3Q2565 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) สทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. โดยหลกัจาก

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย PTTEP BL ของ PTTEP ประมาณ 2,300 ล้านบาท และการจ่ายเงินสนับสนุนเข้า

กองทุนน า้มันเชือ้เพลิงในสถานการณ์วิกฤตจ านวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของ ปตท. โดยเร่ิมสนับสนุนตัง้แต่เดือน 

กนัยายน 2565 สทุธิการรับรู้ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 900 ล้านบาท ของ ปตท. 

ขณะที่ ใน 2Q2565 มีการรับรู้รายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้ประจ าสทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. โดยหลกัจากการรับรู้ส่วนลดจากปริมาณที่

ผู้ ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ประมาณ 1,000 ล้านบาท สุทธิกับการด้อยค่าโครงการถ่านหินในประเทศ

มาดากสัการ์ของ PTTGM ประมาณ 400 ล้านบาท  
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ภาษีเงินได้ใน 3Q2565 จ านวน 16,385 ล้านบาท ลดลง 18,466 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.0 โดยหลักมาจากผลการ

ด าเนินงานที่ลดลงของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ทัง้นี ้ใน 2Q2565 TOP มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน GPSC 

ประมาณ 2,100 ล้านบาท  

จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสนี ้ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 8,884 ล้านบาท ลดลง 29,964 

ล้านบาท หรือร้อยละ 77.1 จากก าไรสทุธิ จ านวน 38,848 ล้านบาท ใน 2Q2565 

ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนแรกของปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 

ใน 9M2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 2,570,029 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 9M2564 จ านวน 1,000,048 

ล้านบาท หรือร้อยละ 63.7 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  

กลุ่มธุรกิจน า้มนัและการค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ เป็นผลจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายที่เพิ่มขึน้

ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามกล่าวข้างต้น รวมถึง กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉล่ียที่

เพิ่มขึน้ตามราคา Pool Gas และผลิตภณัฑ์ที่อ้างอิงปรับเพิ่มขึน้ แม้ว่าปริมาณขายก๊าซฯ ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดย

หลกัจากการท่ีผู้ผลิตก๊าซในอ่าวส่งมอบก๊าซฯ ได้น้อยลงเนื่องจากอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านของผู้ด าเนินการแหล่งสมัปทาน 

EBITDA ใน 9M2565 มีจ านวน 417,746 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 91,061 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.9 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ตามราคาขายเฉล่ีย และปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้   นอกจากนีผ้ล

การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ปรับเพิ่มขึน้เช่นกนั จากธุรกิจการกลัน่มีผลการด าเนินงานดีขึน้จาก Market GRM ที่

เพิ่มขึน้จาก 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 9M2564 เป็น 11.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 9M2565 จากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์

ส่วนใหญ่ปรับตวัสงูขึน้ รวมทัง้มีปริมาณขายเพิ่มขึน้ แม้ว่าก าไรสต๊อกน า้มนัลดลง ทัง้นีก้ าไรสต๊อกน า้มนัของกลุ่ม ปตท. ลดลงประมาณ 

17,000 ล้านบาท ตามราคาน า้มนัดิบท่ีปรับตวัลดลงในช่วง 3Q2565 ในขณะท่ีธุรกิจปิโตรเคมีปรับตวัลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์

และวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ทัง้สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ปรับตวัลดลง และปริมาณขายที่ลดลงจากการปิดซ่อม

บ ารุงตามแผนของโรงปิโตรเคมีใน 9M2565   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 122,649 ล้านบาท ใน 9M2565 เพิ่มขึน้ 9,710 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 โดย

หลกัจาก GC จากการเข้าซือ้ Allnex ใน 4Q2564 และ PTTGM โดยหลกัจากการลงทนุในธุรกิจยา  
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ส ารวจและผลติ

ปิโตรเคมแีละการกลัน่

  34.9% หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 
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ใน 9M2565 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 4,603 ล้านบาท ลดลง 2,470 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 34.9 ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ที่ปรับลดลงโดยหลกัจากส่วนต่าง

ราคาผลิตภณัฑ์กบัวตัถดุิบที่ปรับลดลง 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์เพิ่มขึน้ 38,626 ล้านบาท จากขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 31,786 ล้านบาท ใน 9M2564 เป็น

ขาดทนุ 70,412 ล้านบาท ใน 9M2565 โดยหลกัมาจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัของ GC , TOP , PTTT และ IRPC  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ 15,551 ล้านบาท จากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จ านวน 11,608 ล้านบาท ใน 
9M2564 เป็นขาดทุนจ านวน 27,159 ล้านบาท ใน 9M2565 โดยหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนของเงินกู้ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และ
เจ้าหนี ้ตามค่าเงินบาทที่ปิดอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท ณ ช่วงเดียวกันของปีก่อน (9M2565 เงินบาทปิดอ่อนค่า 4.48 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ ขณะที ่9M2564 เงินบาทปิดอ่อนค่า 3.88 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

ต้นทุนทางการเงิน ใน 9M2565 มีจ านวน 26,736 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,726 ล้านบาทจาก 21,010 ล้านบาท ใน 9M2564  

โดยหลกัจากออกหุ้นกู้ของ GC PTTEP และ ปตท. รวมทัง้ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ของ ปตท. 

ใน 9M2565 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) สทุธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุน
โดยหลกัจาก การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย PTTEP BL ของ PTTEP ประมาณ 2,300 ล้านบาท และขาดทนุ
จากการด้อยค่าโครงการถ่านหินในประเทศมาดากัสการ์ ของ PTTGM ประมาณ 400 ล้านบาท นอกจากนี ้มีการจ่ายเงินสนบัสนนุเข้า
กองทุนน า้มันเชือ้เพลิงในสถานการณ์วิกฤตจ านวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของ ปตท. โดยเร่ิมสนับสนุนตัง้แต่เดือน 
กนัยายน 2565 สทุธิกบั การรับรู้ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสญัญา (Shortfall) ประมาณ 2,500 ล้านบาท และ
การรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน Ichinoseki Solar Power 1 GK ของ GPSC ประมาณ 350 ล้านบาท ขณะที่ ใน 9M2564 มี
การรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ประจ าสุทธิภาษีตามสดัส่วนของ ปตท. เป็นก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ
โครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ล้านบาทของ PTTEP ในขณะที่มีรับรู้การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและ
ประเมินค่าบางส่วนของโครงการส ารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล ประมาณ 2,900 ล้านบาท ของ PTTEP และการรับรู้ขาดทนุจาก
การด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าของ  GC ประมาณ 1,500 ล้านบาท นอกจากนีม้ีการตัดจ าหน่ายอะไหล่เส่ือมสภาพของ ปตท. 
ประมาณ 800 ล้านบาท  

ภาษีเงินได้ใน 9M2565 จ านวน 73,110 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25,168 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.5 โดยหลักมาจากผลการ
ด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ของ PTTEP และ TOP รวมถึง TOP มีภาษีเงินได้จากการขายหุ้น GPSC  ขณะที่ GC และ ปตท. มีภาษีเงินได้ลดลง
ตามผลประกอบการท่ีลดลง 

จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ใน 9M2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจ านวน 73,303 ล้านบาท ลดลง 7,516 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 9.3 จาก 9M2564 ที่มีก าไรสทุธิ จ านวน 80,819 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

           

สินทรัพย์ 

ณ วนัที ่ 30 ก ันยายน 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 3,569,751 ล้านบาท เพิ ่มขึน้จาก                              

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 491,732 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.0 เป็นผลจาก 

: สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 287,576 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.7 สาเหตุหลกัมาจาก  

-    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 101,623 ล้านบาท จากปัจจยัด้านราคาขายและปริมาณคงเหลือโดยรวมที่เพิ่มขึน้ โดยหลกั

จาก TOP OR ปตท. GC และ IRPC 

-    ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 64,565 ล้านบาท โดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึน้ จากธุรกิจ 

ก๊าซฯ รวมทัง้การขยายเวลารับช าระหนีใ้ห้กับ EGAT ของ ปตท. ราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้ตามราคาตลาด ของ 

GPSC,OR,GC และการเข้าซือ้ธุรกิจยาของ PTTGM 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสัน้ ลดลง 23,448 ล้านบาท โดยหลกัจากเงินลงทุนระยะสัน้

ลดลง จากการครบก าหนดของเงินฝากประจ าของ OR และ GC 

: เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึน้ 42,341 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.2 โดยหลักจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ จากการ

ลงทุนใน CI Changfang และ CI Xidao ของ GPSC และการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) (VNT) ของ GC 

รวมทัง้การเข้าซือ้หุ้นในธุรกิจยาและเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวใน Contemporary Amperex Technology Co., 

Limited (CATL) ของ PTTGM 

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 89,503 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 โดยหลักจากสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมในโครงการ G1/61 และ G2/61 ของ PTTEP และงานระหว่างก่อสร้างในโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel 

Project: CFP) ของ TOP 

623,955 696,267 

1,425,414 
1,514,917 

175,244 
217,585 

853,406 

1,140,982 

1,472,940 1,577,394 

949,825 

1,240,083 

655,254 

752,274 

3,569,751

3,078,0193,078,019

สินทรัพย์รวม  หนีส้นิรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน่วย : ล้านบาท  

สินทรัพย์หมนุเวียน 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้  
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 

หนีส้ินอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทนุระยะยาว  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

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

 30 ก.ย. 2565 
 

 

16.0% 

3,569,751 
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: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 72,312 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 โดยหลกัจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ในโครงการ  

G1/61 และ G2/61 รวมทัง้ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึน้ จากการเข้าซือ้ธุรกิจยาของ PTTGM  
 

หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมจ านวน 1,992,357 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 

จ านวน 387,278 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หนีส้ินอื่นเพิ่มขึน้ 97,020 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 โดยหลักจากเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จากปริมาณซือ้และราคา 

ที่เพิ่มขึน้ โดยหลักจาก ปตท. และประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนระยะยาวเพิ่มขึน้จากโครงการ  G1/61 และ G2/61 ของ PTTEP

รวมทัง้ หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้ โดยหลักจาก PTTT  

: หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 290,258 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.6 เป็นผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึน้ 

จ านวน 163,364 ล้านบาท โดยหลกัจาก GC ปตท. และ GPSC และจากเงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ านวน 97,796 ล้านบาท โดยหลกั

จาก TOP GC และ IRPC 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 1,577,394 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก  

ณ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 104,454 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 จากผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนแรก ปี 2565  

เป็นก าไรส ุทธิจ านวน 73,303 ล้านบาท ส ุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการครึ่งหลงัของปี 2564 และผล

ประกอบการคร่ึงแรกของปี 2565 ทัง้นีม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึน้  36,056 ล้านบาท โดยหลักจากก าไรสุทธิของ

บริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ 

สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ
จ านวน 9,636 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ านวน 312,730 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 322,366 ล้านบาท ทัง้นี ้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงันี  ้
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             หน่วย : ล้านบาท 

  งบกำรเงนิรวม    

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 28,159 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (128,600) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน 124,774  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 13,739  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (13,763) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถกูจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (14,673) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด-สทุธิ                                                     9,636  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 312,730 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 322,366 
 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 28,159 ล้านบาท โดยมาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 

174,203 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งรายการ

หลกัที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวมจ านวน 122,649 ล้านบาท ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี่ยน 36,176 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจ านวน 26,736 ล้านบาท ค่าเผื่อการปรับมลูค่าสินค้าคงเหลือ 5,994 ล้านบาท ค่า

เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 4,134 ล้านบาท และขาดทุนจากการวดัมลูค่ายุติธรรมของสญัญาซือ้ขายสินค้าที่ยงัไม่ เกิดขึน้จริง 

3,527 ล้านบาท ทัง้นีร้ายการหลกัที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 4,603 

ล้านบาท และปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสทุธิที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจ านวน 268,970 ล้านบาท 

ในขณะที่มีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 73,599 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 128,600 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 

 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตวัตน และสินทรัพย์ที่เกิดจาก

การส ารวจและประเมินค่า รวมจ านวน 119,729 ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลจากการลงทุนของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมส่วนใหญ่จากโครงการ G1/61 โครงการ G2/61 โครงการซอติก้า โครงการบงกช และ โครงการเอส 1 การลงทุนของ 

TOP ในโครงการ CFP และโครงการขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด (TOP SPP) การลงทุนของ 

GC ในโครงการ Olefins I4/2 Modification การลงทุนของ ปตท. ในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 โครงการท่อ

บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 GSP Logistics Management และการลงทุนของ PTTLNG ในโครงการ

ก่อสร้างท่าเทียบเรือหนองแฟบ  

: เงินจ่ายลงทุนซือ้ธุรกิจและเงินลงทุนระยะยาว จ านวน 51,219 ล้านบาท โดยหลกัจากการลงทุนใน CI Changfang และ 

CI Xidao ของ GPSC การเข้าซือ้หุ้นในธุรกิจยาและเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว CATL ของ PTTGM รวมทัง้การเข้า

ซือ้หุ้นเพิ่มใน VNT ของ GC  
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: เงินรับสทุธิจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ รวมจ านวน 34,185 ล้านบาท โดยหลกัจาก OR GC และ 

GPSC จากการครบก าหนดเงินฝากประจ า 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมจดัหาเงินมีจ านวน 124,774 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก  

 : เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวสทุธิ 194,043 ล้านบาท โดยหลกัจาก GC ปตท. และ IRPC 

 : เงินปันผลจ่าย 45,459 ล้านบาท โดยหลกัจาก ปตท. PTTEP และ GC  

: เงินจ่ายต้นทุนทางการเงิน 25,203 ล้านบาท  โดยหลกัจาก GC TOP ปตท. และ PTTEP 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  

 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 9M2564 9M2565 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขัน้ต้น % 17.81 15.24 
อตัราก าไรสทุธิ % 7.25 3.93 
    
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้* เท่า 15.55 15.62 
    
ก าไรสทุธิต่อหุ้น     
ก าไรสทุธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 2.82 2.57 
    

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

อตัราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.73 1.78 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า 1.13 0.94 
    
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.64 0.79 
 
 

   

หมายเหต:ุ   

อตัราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

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

ก าไรสทุธิต่อหุ้น   = ก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญั หาร จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัที่
ถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างงวด 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน หาร หนีส้ินหมนุเวยีน 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทนุชัว่คราว+ลกูหนีก้ารค้า หาร 
หนีส้ินหมนุเวียน  

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ หาร สว่นของผู้ถือหุ้นรวม 

*ปรับเปลี่ยนสูตรการค านวณ (จากเดิม อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ภาษีจ่ายจากการด าเนินงาน หาร เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน) 
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 แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2565  

เศรษฐกิจโลกใน 4Q2565 มีแนวโน้มขยายตวัชะลอลงจาก 3Q2565 จากการด าเนินนโยบายการเงินที่ตึงตวัมากขึน้ของ
ประเทศสหรัฐฯ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ การประกาศปิดเมืองรอบใหม่ของประเทศจีนภายใต้นโยบายการจัดการ COVID-19 เป็นศูนย์  
วิกฤตอสังหาริมทรัพย์และภัยแล้งรุนแรงในประเทศจีน ตลอดจนการเปล่ียนผ่านเ ข้าสู่ฤดูหนาวที่อาจซ า้เติมวิกฤตพลังงานในยุโรป 
ให้รุนแรงขึน้ 

ตามรายงานของ S&P Global ณ เดือนตลุาคม 2565 ความต้องการใช้น า้มนัของโลกใน 4Q2565 คาดว่าจะทรงตวัใกล้เคยีง
กับ 3Q2565 ที่ระดบั 100.9 MMBD จากความกังวลด้านอุปสงค์ที่จะถกูกดดนัตามการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ท่ามกลาง
เงินเฟ้อที่สูงทั่วโลก นอกจากนีก้ารคงนโยบายการจัดการ COVID-19 เป็นศูนย์ของประเทศจีนส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของความ
ต้องการใช้น า้มนั ประกอบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มกดดนัความต้องการใช้และราคาของน า้มนัดิบ 
ประกอบกับการที่กลุ่ม OPEC+ หลังการประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม มีมติลดโควตาการผลิตน า้มันดิบเดือน พ.ย. และธ.ค. 
ลง 2 MMBD อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประกอบกบัการผลิตจริงในปัจจบุนัท่ียงัต ่ากว่าเป้าหมาย ท าให้คาดการณ์ว่าอปุทานจะลดลง
ประมาณ 1 MMBD นอกจากนีก้ารผลิตจากประเทศรัสเซียมีแนวโน้มลดลงหลงัมาตรการคว ่าบาตรจากสหภาพยุโรปจะมีผลบงัคบัใช้
ในเดือนธันวาคม ในขณะท่ีการผลิตจากสหรัฐฯ เพิ่มขึน้อย่างจ ากดัจากต้นทนุการผลิตที่เพิ่มขึน้จากเงินเฟ้อเป็นปัจจยัที่ยงัคงสนบัสนุน
ราคา โดยคำดว่ำรำคำน ำ้มันดิบใน 4Q2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 91 - 96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิง
สิงคโปร์คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 - 4.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ซึ่งลดลงจาก 3Q2565 เนื่องจากอปุสงค์ที่ลดลงท่ามกลางการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และอุปทานส่งออกจากประเทศจีนที่จะเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มโควตาส่งออกผลิตภณัฑ์น า้มนัจากประเทศจีน 
ทัง้นีค้ำดว่ำรำคำน ำ้มันดิบในปี 2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 96 - 101 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิง
สิงคโปร์คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 9.6 - 10.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทัง้สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ใน 4Q2565 มีแนวโน้มปรับตวัลดลงจาก 3Q2565 เนื่องจาก
ความต้องการซือ้ของผู้บริโภคที่คาดว่าจะยงัคงอ่อนแอ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั 

• รำคำกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ใน 4Q2565 มีแนวโน้มปรับตวัลดลงจาก 3Q2565 โดยคาดว่าราคา HDPE และ PP 
จะเฉล่ียอยู่ที่ 1,080 - 1,100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และ 1,060 - 1,080 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัตามล าดบั จากเศรษฐกิจ
ที่ซบเซา นโยบายการจดัการ COVID-19 เป็นศูนย์ในประเทศจีนที่ยงัถูกบงัคบัใช้อย่างเข้มงวด รวมถึงก าลงัการผลิตที่
เพิ่มขึน้ใหม่ในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตามความต้องการซือ้ที่เพิ่มขึน้จากการเข้าสู่ช่วงเทศกาลปลายปีจะเป็นปัจจยั
สนบัสนนุตลาดในระยะนี ้

• รำคำกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ใน 4Q2565 มีแนวโน้มปรับตวัลดลงจาก 3Q2565 โดยราคา BZ เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 
890 - 910 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียที่ระดบั 1,040 - 1,060 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัตามล าดบั 
จากต้นทนุราคาน า้มนัดิบและแนฟทาที่คาดว่าจะปรับลดลง ความต้องการซือ้ของสินค้าปลายน า้ที่มีแนวโน้มลดลงตาม
เศรษฐกิจที่คาดว่าจะชะลอตวั และการลดก าลงัการผลิตของผู้ผลิตสินค้าปลายน า้ในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รักษาระดับผลก าไร ประกอบกับก าลังการผลิตที่จะขึน้ใหม่ในประเทศจีนและประเทศซาอุดีอาระเบียกดดันตลาด
เพิ่มเติม 
 

เศรษฐกิจไทยใน 4Q2565 คาดว่าจะขยายตวัต่อเนื่องจาก 3Q2565 โดยการท่องเที่ยวคาดว่าจะยงัคงฟืน้ตวัต่อเนื่องจาก

การผ่อนคลายมาตรการจ ากดัการเดินทางของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีเร่ิมผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป เช่น การลดระยะเวลากกัตวัของนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกลบัเข้าประเทศ เป็นต้น เช่นเดียวกบัการบริโภคและการ

ลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยของแรงงานและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับภาคการ



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
42 

3Q2565 
   

 

ท่องเที่ยว รวมถึงแรงสนับสนุนจากอุปสงค์คงค้างในช่วงปลายปีของกลุ่มผู้มีรายได้สูง ท่ามกลางปัจจัยฉุดรัง้จากอัตราเงินเฟ้อ ที่มี

แนวโน้มชะลอตัวลง แต่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่การส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวชะลอลงจากความเส่ียงเศรษฐกิจถดถอย

โดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าส าคัญ ส าหรับภาครัฐมีแนวโน้มที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงปลายปี ท่ามกลาง

ข้อจ ากัดทางการคลงัที่มีมากขึน้ เนื่องจากมีการกู้ เงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจไปมากในช่วงที่ผ่านมา ทัง้นีแ้นวโน้มการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ

ไทยยงัมีปัจจยัเส่ียง จากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึน้จากภาวะการเงินโลกที่ตึงตวั การบงัคบัใช้นโยบายการ

จดัการ COVID-19 เป็นศูนย์ของประเทศจีนที่อาจยงัเข้มงวดและยืดเยือ้ ความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่อาจรุนแรงขึน้ และความ

เส่ียงเก่ียวกบัไวรัส COVID-19 กลายพนัธุ์ 
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แผนงานและโครงการท่ีส าคัญ 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ : ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ส ำคัญ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

• ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้   
• ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนกนัยายน 2565 : ร้อยละ 94.35 (รวมการก่อสร้างทัง้ 3 ส่วน) 
• ก าหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ปี 2565 

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

ความพร้อมในการจดัหา LNG เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

• โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนกนัยายน 2565 :  ประมาณ ร้อยละ 99.61 (รวมการก่อสร้างทัง้โครงการ) 

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

• มีก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ 2.5 ล้านตนัต่อปี ซึ่งได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2565 และอีก 5 
ล้านตนัต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม ปี 2565  

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

สัญญาร่วมทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ส าหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอมา โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จ ากัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และ 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70) เป็นผู้ด าเนินการถมทะเล มูลค่าการ
ลงทนุร่วมกนัในส่วนของการถมทะเลประมาณ 12,900 ล้านบาท ซึง่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และสิทธิใน
การก่อสร้าง LNG Terminal 3 ช่วงที่ 1 ขนาดไม่ต ่ากว่า 5 ล้านตนั เป็นเงินลงทนุประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึง่คาด
ว่าจะพร้อมเปิดด 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) 

SD 
(21 - 26 ส.ค. : 6 วนั) 

 

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

 

GSP #5   
 

TD 
(1 – 30 ก.ย. : 30 วนั) 

TD 
(1 – 15 ต.ค. : 15 วนั) 

Minor SD 
(5-19 ธ.ค. : 15 วนั) 

GSP #6   SD 
(9 - 12 ก.ค. : 4 วนั) 

 

ESP  Major SD 
(10 พ.ค. - 1 มิ.ย. : 23 วนั) 

  

 

สรุปแผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2566 

 

Plant 1Q2566 2Q2566 3Q2566 4Q2566 
GSP #2  

 
  Major SD 

(พ.ย.: 15-20 วนั) 
GSP #3   Major SD 

(ก.ย.: 15-20 วนั) 
 

ESP   TD 50% 
(ก.ย. : 30 วนั) 

TD 50% 
(พ.ย. : 30 วนั) 

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

  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
45 

3Q2565 
   

 

 ภาคผนวก 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 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 า้มนัและการค้าปลีก 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 หน่วยธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 

(มหาชน) (GPSC) บริษัท  พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั (PTTES) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 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 

 


