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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1  

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 

 บทสรุปผู้บริหาร  

ในไตรมาส 1 ปี 2561 (Q1/2561) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 39,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,424 

ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 จากไตรมาส 4 ปี 2560 (Q4/2560) ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 35,364 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (PTTGM) และ บริษัท พีทีที          

โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ใน Q4/2560 ขณะทีผ่ลการด าเนินงานปกตโิดยรวมของไตรมาสนี้ลดลง โดยหลัก

จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่ปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) ปรับลดจากก าไร 

สต๊อกน้ ามันที่ลดลงอย่างมากและต้นทุนน้ ามันดิบที่เพิ่มขึ้นตาม Crude Premium ที่สูงขึ้น รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเม

ติกส์ที่มีผลการด าเนินงานลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ปรับตัวลดลง แม้ว่าธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

จะมีผลการด าเนินงานที่สูงขึ้นจากไตรมาสก่อนจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงและผลการด าเนินงานของธุรกิจน้ ามันที่ดีขึ้นจากก าไร

ขั้นต้นของน้ ามันดีเซลและน้ ามันอากาศยาน นอกจากนี้ ในไตรมาสนี้กลุ่ม ปตท. มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้นจากการ

รับ-จ่ายเงินสกุลต่างประเทศตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และมีก าไรจากการป้องกันความเส่ียง

ของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 

 

ใน Q1/2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 39,788 ล้านบาท ลดลง 6,380 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13.8 

จาก 46,168 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 (Q1/2560) สาเหตุหลักจากใน Q1/2560 ปตท. มีรายได้จากเงินปันผลรับ

กองทุนรวม Principal Energy and Petrochemical Index Fund (EPIF) และจากผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

และการกล่ันที่ปรับลดลง โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ที่ เป็นผลจากการปรับลดลงของส่วนต่างราคาของ

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กับวัตถุดิบส่วนใหญ่ในไตรมาสนี้ รวมถึงธุรกิจการกล่ันที่ผลการด าเนินงานลดลงตาม Accounting 

GRM ที่ปรับลดจากก าไรจากสต๊อกน้ ามันท่ีลดลงรวมถึงต้นทุนน้ ามันดิบท่ีเพิ่มขึ้นตาม Crude Premium ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ผลการด าเนินงานของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ปรับดีขึ้นจากราคาน้ ามันที่สูงขึ้น 

แม้ว่าปริมาณการขายจะลดลง ในส่วนผลการด าเนินงานของธุรกิจก๊าซธรรมชาติดีขึ้นทั้งในส่วนที่ ปตท. ด าเนินการเองและ

ด าเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ในไตรมาสนี้กลุ่ม ปตท. มีผลก าไรจากการป้องกันความเส่ียง

ของตราสารอนุพันธ์ลดลง และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากการลดลงของสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 

  

หน่วย : ล้ำนบำท Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 
% เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
ยอดขำย 509,797 531,959 532,972 4.5% 0.2% 
EBITDA 89,261 94,213 90,116 1.0% (4.3%) 
ก ำไรสุทธิ 46,168 35,364 39,788 (13.8%) 12.5% 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น)  1.61 1.23 1.38 (14.3%) 12.2% 
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ภำวะเศรษฐกิจในไตรมำส 1 ปี 2561 

เศรษฐกิจโลกใน Q1/2561 ขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับ Q4/2560 จากเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวในระดับเดียวกับ 

Q4/2560 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.5 ของรัฐบาล โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ตลอดจนภาคส่งออก

และการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงขยายตัวได้ดีท่ามกลางการด าเนินมาตรการชะลอการขยายตัวของสินเชื่อและลดความ

ร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรฟื้นตัวต่อเนื่องและกระจายตัวมาก

ขึ้นภายใต้สภาวะการเงินที่ผ่อนคลายท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า ส าหรับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวชะลอลง

ตามการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอลงในช่วงเริ่มต้นของปี  อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานที่เข้มแข็งและอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคา

รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (personal consumption expenditure price index) ที่ปรับเข้าใกล้เป้าหมายร้อยละ 2 ของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (the Federal Reserve: the Fed) มากขึ้นส่งผลให้ the Fed ในการประชุมเดือนมีนาคม 2561 มีมติปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในปี 2561 ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือน

เมษายน 2561 ประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ไว้ที่ระดับร้อยละ 3.9 เช่นเดียวกับที่ประมาณการไว้ 

ณ เดือนมกราคม 2561  

ตามรายงานของส านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) ณ เดือนเมษายน 2561 ความต้องการ

ใช้น้ ามันของโลกใน Q1/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 98.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจาก Q4/2560 ที่อยู่ที่ 98.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่เพิ่มขึ้น

จาก Q1/2560 ที่อยู่ที่ 96.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ความต้องการใช้น้ ามันในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 99.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นจาก 97.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2560 

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 

Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 
%เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉล่ีย 53.1 59.3 63.9 20.3% 7.8% 
Gasoline Crack Spread 14.8 14.4 13.7 -7.4% -4.9% 
Diesel Crack Spread 11.8 13.0 14.8 25.4% 13.8% 
FO Crack Spread (180 – 3.5%S) -3.1 -3.1 -4.9 -58.1% -58.1% 

ราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q1/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 63.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก Q4/2560 ที่อยู่ที่ 59.3 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก Q1/2560 ที่อยู่ที่ 53.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากมาตรการควบคุมก าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC 

และ non-OPEC อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความกังวลเกี่ยวกับการคว่ า

บาตรอิหร่านครั้งใหม่ แม้ว่าก าลังการผลิต shale oil ของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ราคาน้ ามันส าเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์ใน Q1/2561 เปล่ียนแปลงจาก Q4/2560 โดยส่วนต่างระหว่างน้ ามันเบนซินและ

น้ ามันดิบดูไบ (gasoline crack spread) ใน Q1/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 13.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจาก Q4/2560 ที่อยู่ที่ 14.4 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก Q1/2560 ที่อยู่ที่ 14.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปสงค์ทรงตัวและอุปทานเพิ่มขึ้น

จากการส่งออกของจีน ในขณะท่ีส่วนต่างระหว่างน้ ามันดีเซลและน้ ามันดิบดูไบ (diesel crack spread) ใน Q1/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 

14.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก Q4/2560 ที่อยู่ที่ 13.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก Q1/2560 ที่อยู่ที่ 11.8 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาวและการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงกลั่นท่ีซาอุดิอาระเบีย ส าหรับส่วนต่าง

ระหว่างน้ ามันเตาและน้ ามันดิบดูไบ (fuel oil crack spread) ใน Q1/2561 เฉล่ียอยู่ที่ -4.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจาก 
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Q4/2560 และ Q1/2560 ที่อยู่ที่   -3.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปทานจากตะวันตกเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณคงคลังที่

สิงคโปร์ปรับเพิ่มขึ้น 

ค่าการกล่ันของโรงกล่ันประเภท cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน Q1/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 7.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง

จาก Q4/2560 ที่อยู่ที่ 7.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากต้นทุนราคาน้ ามันดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าการกล่ันลดลง แม้ว่า

ความต้องการใช้น้ ามันส าเร็จรูปยังคงทรงตัว อย่างไรก็ตามค่าการกล่ันฯ ใน Q1/2561 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2560 ที่อยู่ที่ 6.5 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ใน Q1/2561 เพิ่มขึ้นจาก Q4/2560 และ Q1/2560 โดยราคา  High density 

polyethylene (HDPE) เพิ่มขึ้นจากภาวะอุปทานตึงตัวจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนงานของผู้ผลิตในตะวันออกกลาง ประกอบกับ

อุปสงค์เพิ่มขึ้นจากการส ารองไว้ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ในขณะที่ราคา Polypropylene (PP) เพิ่มขึ้นจากภาวะอุปทานตึงตัว

จากการหยุด/ลดก าลังการผลิตของโรงงาน Methanol to olefins (MTO) หลายแห่งในจีนในช่วงที่ราคาเมทานอลซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้ง

ต้นอยู่ในระดับสูง ประกอบกับอุปสงค์ส าหรับ PP เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ส าหรับราคาผลิตภัณฑ์ฯ สายอะโรเมติกส์ใน 

Q1/2561 ราคาเบนซีน (Benzene: BZ) เพิ่มขึ้นจาก Q4/2560 จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลงจาก Q1/2560 จากการปรับลดลงจาก

ฐานที่สูงมากในช่วงปี 2560 ในขณะที่ราคาParaxylene (PX) เพิ่มขึ้นทั้งจาก Q4/2560 และ Q1/2560 จากความต้องการใช้ในการ

ผลิต Purified terephthalic acid (PTA) ที่เพิ่มขึ้น ปริมาณ PX คงคลังที่ลดลง และมาตรการห้ามน าเข้า Polyethylene terephthalate 

(PET) ที่ผ่านการรีไซเคิลของจีน 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 
%เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 1,176 1,226 1,379 17.3% 12.5% 

PP: CFR SEA - Film 1,159 1,196 1,270 9.6% 6.2% 

BZ: FOB Korea 922 837 892 -3.3% 6.6% 

PX: CFR Taiwan  890 884 963 8.2% 8.9% 

เศรษฐกิจไทยใน Q1/2561 ขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกับ Q4/2560 จากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้

ดีตามการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะในหมวดบริการและสินค้าคงทนจาก

การใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมในกลุ่มรายได้สูง ในขณะท่ีรายได้ครัวเรือนเกษตรกรลดลงตามราคาสินค้าเกษตร 

ส าหรับการลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยโดยเฉพาะในหมวดก่อสร้าง ในขณะที่ การลงทุนภาครัฐหดตัวจากการเบิกจ่าย

งบประมาณล่าช้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ เดือนเมษายน 2561 ประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ไว้ที่ระดับร้อย

ละ 4.2 เช่นเดียวกับที่ประมาณการไว้ ณ เดือนมกราคม 2561  
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เหตุกำรณ์ส ำคัญ ไตรมำสที่ 1 ป ี2561 ถึงปัจจุบัน 

สรุปเหตุการณ์ที่ส าคัญ (non-recurring items) ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

มกรำคม 2561  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษัท พีทีทีจีซี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  (“PTTGC”) ได้
ด าเนินการลงนามสัญญาออกแบบวิศวกรรมการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง 
(Engineering, Procurement & Construction) โรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefin Reconfiguration 
Project) ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะสามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี  2563 โดยมี
มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมาณ 985 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 35,657 ล้านบาทที่
อัตราแลกเปล่ียน 36.2 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ    

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC America LLC ("PTTGCA") 
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PTTGC มีมติอนุมัติให้ PTTGCA ลงนามในร่างข้อตกลงเบื้องต้น (HOA) 
กับบริษัทในเครือของบริษัท Daelim Industrial Co., Ltd. ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและผู้ผลิต
เคมีภัณฑ์ สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปิโตรเคมี คอมเพล็กซ์ในรัฐ
โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงรายละเอียดรวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม (FEED: Front-
End Engineering Design) และการจัดหาแหล่งเงินทุน ของโครงการฯ เพื่อผลิตจ าหน่ายเอทิลีน
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องซึ่งมีก าลังการผลิต 1.5 ล้านตันต่อปี  

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 PTTEP และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ PTTEP ได้ลงนามในสัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment 
and Transfer) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช ซึ่งได้แก่ แปลง 
B15 แปลง B16 และแปลง B17 จากบริษัท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) 
และแปลง G12/48 จากบริษัท Thai Energy Company Limited (บริษัทย่อยของ Shell) ด้วย
มูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนจะ
เสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าว โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตร
มาสที่ 2 ของปี 2561 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (“PTTEP 
MEP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP และกลุ่มผู้ร่วมทุนได้ชนะการประมูลแปลงส ารวจในอ่าว
เม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก จ านวน 2 แปลง 

กุมภำพนัธ์ 2561  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน) (“ IRPC”)  จากธนาคารออมสิน จ านวน 
1,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.54 ของหุ้นที่
จ าหน่ ายได้ แ ล้วทั้ งหมดของ  IRPC ในราคาหุ้ นละ  7 .10  บาท รวมเป็นมูลค่ าทั้ ง ส้ิ น 
13,845,000,000.00 บาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้ปตท.ถือหุ้น IRPC เป็น
สัดส่วนทั้งหมด 48.05% 

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ปตท. 
ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด (PTT Treasury Center Company Limited : PTT TCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ ปตท. ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100  มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ใน
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การประกอบธุรกิจส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ( International Headquarters : IHQ) และศูนย์
บริหารเงิน (Treasury Center : TC) ส าหรับบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  

มีนำคม 2561  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ปตท. ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงส่ิงแวดล้อมและ
ป่าไม้อินโดนีเซียได้ยื่นค าร้องขอถอนฟ้องต่อศาล ในคดีต่อศาลในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2560 นั้น และศาลมีค าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยให้เหตุผลว่าจะแก้ไขค าฟ้อง และ
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว 

 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2561 PTTGC ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Kuraray Co.,Ltd และบริษัท 
Sumitomo Corporation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงประเภท High-Heat Resistant Polymide-9 ที่ 13,000 ตันต่อ
ปีและ Hydorgenated Styrenic Block Copolymer ที่ 16,000 ตันต่อปี  

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัท จีซี เอสเตท จ ากัด ซึ่ง PTTGC ถือหุ้นสัดส่วน 100% ได้ลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและทรัพย์สินจาก PTT โดยมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินรวมค่าธรรมเนียม
การโอนประมาณ 7,115 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องประมาณ 85 
ล้านบาทรวมเป็นเงินประมาณ 7,200 ล้านบาท     

  เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2561 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian Branch)  หรือ 
PTTEP HKO บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) ได้
ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts) กับ Petroliam Nasional 
Berhad (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในการด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ 2 
แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลน้ าตื้น บริเวณนอกชายฝ่ังประเทศมาเลเซีย จากผลชนะการประมูลใน 
PETRONAS 2017 Exploration Bidding Round โดยกลุ่มผู้ร่วมทุนประกอบด้วย บริษัท PTTEP 
HKO (ผู้ด าเนินการ) และบริษัท PCSB ตามสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และ 20 ตามล าดับ 

เมษำยน 2561  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ ปตท. มีมติดังนี ้

 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ปตท. จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ปตท. โดยมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 
24 เมษายน 2561 

 อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท คิดเป็นเงิน
ประมาณ 57,107.88 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ปตท.ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท 
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้น
ละ 12.00 บาท ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 

 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จ ากัด 
(บริษัทย่อยของ PTTGC) มีมติอนุมัติการเลิกกิจการและแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี เพื่อด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกบริษัทต่อไป 
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 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทใหม่ใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเริ่มด าเนินธุรกิจกาแฟโดยการสร้างแบรนด์ “Café Amazon” ให้ไปสู่การ
เป็น Global Brand หรือเป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยมีแผนจัดตั้งบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2561 
ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 6.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญ
สิงคโปร์ โดยบริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (PTTOR) ถือหุ้น ร้อยละ 100 
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 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด Q1/2561 เปรียบเทียบกับ Q1/2560 และ Q4/2560 สรุปได้ดังนี ้

        

YoY QoQ

ยอดขาย 509,797 531,959 532,972 4.5% 0.2%

: ส ำรวจและผลิตฯ 36,999 40,325 37,343 0.9% (7.4%)

: กำ๊ซ 1/ 115,909 117,300 115,712 (0.2%) (1.4%)

: ถำ่นหิน 4,236 6,074 5,157 21.7% (15.1%)

: น  ำมัน 145,228 141,111 151,315 4.2% 7.2%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 246,362 266,963 257,682 4.6% (3.5%)

: ปโิตรเคมีและกำรกลั่น 231,045 260,155 266,902 15.5% 2.6%

: อ่ืนๆ 947 1,393 1,514 59.9% 8.7%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
89,261 94,213 90,116 1.0% (4.3%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 27,857 27,428 28,053 0.7% 2.3%

: กำ๊ซ 22,490 24,400 25,235 12.2% 3.4%

: ถำ่นหิน 1,231 1,839 1,179 (4.2%) (35.9%)

: น  ำมัน 5,931 4,513 6,318 6.5% 40.0%
: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ปอ้งกนัควำมเสี่ยง
(570) 163 (127) (77.7%) (177.9%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง
1,908 1,896 1,095 (42.6%) (42.2%)

: ปโิตรเคมีและกำรกลั่น 32,552 35,919 29,488 (9.4%) (17.9%)

: อ่ืนๆ 20 (763) (164) (920.0%) (78.5%)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 28,507 29,405 28,519 0.0% (3.0%)
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 60,754 64,808 61,597 1.4% (5.0%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 13,110 13,294 15,187 15.8% 14.2%

: กำ๊ซ 18,014 19,414 20,001 11.0% 3.0%

: ถำ่นหิน 810 1,425 619 (23.6%) (56.6%)

: น  ำมัน 4,977 3,763 5,097 2.4% 35.5%
: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ปอ้งกนัควำมเสี่ยง
(578) 153 (135) (76.6%) (188.2%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง
1,900 1,886 1,087 (42.8%) (42.4%)

: ปโิตรเคมีและกำรกลั่น 24,905 27,090 21,001 (15.7%) (22.5%)

: อ่ืนๆ (234) (1,044) (307) 31.2% (70.6%)

ส่วนแบง่ก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม            2,048          2,101 2,472 20.7% 17.7%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์                 -            6,390            -   NA (100.0%)
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน            4,501          2,948 4,742 5.4% 60.9%
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)           77,347        65,928 71,570 (7.5%) 8.6%
ต้นทุนทางการเงิน 7,777 6,697 6,504 (16.4%) (2.9%)

ภาษีเงินได้ 6,398 8,615 8,479 32.5% (1.6%)

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 46,168 35,371 39,788 (13.8%) 12.5%

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก-สุทธิจำกภำษี                     -   (7)                -   0.0% (100.0%)
ก าไรสุทธิ 46,168 35,364 39,788 (13.8%) 12.5%

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 1.61 1.23 1.38 (14.3%) 12.2%

:จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง                  1.61 1.23            1.38 (14.3%) 12.2%
1/ รวมธุรกจิเทคโนโลยแีละวศิวกรรม

 Q1/2561 
%เพิ่ม (ลด)

 Q4/2560 หน่วย : ล้านบาท  Q1/2560 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 

ใน Q1/2561  ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 532,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,013 ล้านบาท หรือร้อยละ 
0.2 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบดูไบ โดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมีและการ
กล่ัน และธุรกิจน้ ามัน ในส่วนของผลการด าเนินงานปกติโดยรวมในไตรมาสนี้ปรับลดลง โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่มี
ผลการด าเนินงานลดลง สาเหตุหลักจากธุรกิจการกลั่นมีผลการด าเนินงานลดลงจาก Accounting GRM ที่ลดลงจากก าไรสต็อก
น้ ามันที่ลดลงอย่างมากและต้นทุนน้ ามันดิบที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
พลอยได้ที่ลดลงอย่างมาก ในขณะที่ธุรกิจน้ ามันมีผลการด าเนินงานดีขึ้นจากปริมาณและราคาขายเฉล่ียที่สูงขึ้น ท าให้ในไตรมาสนี้ 
ปตท. และบริษัทย่อย มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 90,116 ล้าน
บาท ลดลง 4,097 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 28,519 ล้านบาท ลดลง 886 ล้านบาท จาก 29,405 ล้านบาท ใน Q4/2560  
 

 

ใน Q1/2561 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 2 ,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 371 ล้าน
บาท จาก 2,101 ล้านบาท ใน Q4/2560 ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน
ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยหลักจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC)  ตามราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น 

นอกจากนั้น ใน Q1/2561 มีก าไรจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก Q4/2560 จ านวน 1,994 ล้านบาท โดยหลักมา

จากสัญญาบริหารความเส่ียงทางการเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ของ PTTGC และ IRPC รวมถึงก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน

ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 1,794 ล้านบาท จากจ านวน 2,948 ล้านบาท ใน Q4/2560 เป็น 4,742 ล้านบาท โดยหลักมาจาก ปตท. 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) และ PTTEP ที่มีผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากการรับและจ่ายช าระเงินจากลูกหนี้ 

เจ้าหน้ีการค้า 

ใน Q1/2561 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ในขณะที่ Q4/2560 PTTGM และ PTTGC รับรู้ขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ านวน 4,229 ล้านบาท และ 2,296 ล้านบาท ตามล าดับ  

ภาษีเงินได้ ลดลง 136 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 จาก 8,615 ล้านบาทใน Q4/2560 เป็น 8,479 ล้านบาทใน 

Q1/2561 โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่มีผลการด าเนินงานลดลง แม้ว่า ปตท. จะมีภาษีเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีของกิจการ BOI ครบวงเงินเมื่อ Q4/2560  

ดังนั้นผลการด าเนินงานในไตรมาสนี้จึงดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

1,644 1,878

172

250260

32325

21

Q4/2560 Q1/2561

อืน่ๆ

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลั่น

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ

 

หน่วย : ล้านบาท 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

 

 

18 % 
2,472 

2,101 
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 

ใน Q1/2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 532,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,175 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 4.5 โดยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กลุ่ม

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจน้ ามัน ตามราคาเฉล่ียของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และ   

อะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบดูไบ ซึ่งราคาเฉล่ียปรับเพิ่มขึ้นจาก 53.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 63.9 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 20.3 อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจก๊าซ มีรายได้ขายลดลงเล็กน้อยจากราคาขายลดลงจากผล

ของอัตราแลกเปล่ียนที่ใช้อ้างอิงในสูตรราคาแข็งค่าขึ้น แม้ว่าราคาปิโตรเคมีอ้างอิงเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ โดยในไตรมาสนี้

ปตท.และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 90,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 855 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหา

และจัดจ าหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่มีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และธุรกิจท่อส่งก๊าซฯที่ดีขึ้น รวมถึงธุรกิจส ารวจและผลิตที่

ดีขึ้นจากราคาขายที่สูงขึ้นตามราคาน้ ามัน แม้ว่ากลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นจะมีผลการด าเนินงานที่ลดลง โดยหลักจาก

ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เบนซีนที่ลดลง รวมถึงธุรกิจการกล่ันที่ลดลงตาม Accounting 

GRM ทีล่ดลงจากก าไรจากสต็อกน้ ามันลดลงและต้นทุนน้ ามันดิบท่ีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/2560  

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจ านวน 28,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท จาก 28,507 ล้านบาท ใน Q1/2560  

 

   

ใน Q1/2561 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 2,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 424 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 20.7 จาก 2,048 ล้านบาท ใน Q1/2560 โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก PTTAC ทีม่ีราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑเ์พิ่มขึ้น 

ใน Q1/2561 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรจากตราสารอนุพันธ์ 355 ล้านบาท ลดลง 2,898 ล้านบาท จาก Q1/2560 

ทีม่ีก าไรจากตราสารอนุพันธ์ จ านวน 3,253 ล้านบาท โดยหลักลดลงจากสัญญาประกันความเส่ียงทางการเงินและราคาสินค้า

โภคภัณฑ์ของ ปตท. PTTEP PTTT และ PTTGC 

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้น 241 ล้านบาท จากจ านวน 4,501 ล้านบาท ใน Q1/2560 เป็น 4,742 ล้านบาท 

โดยหลักมาจากการรับและจ่ายช าระเงินจากลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้าของ ปตท. จากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ

สหรัฐฯ  

1,397
1,878

256

250
371

323
24

21

Q1/2560 Q1/2561

อืน่ๆ

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลั่น

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

2,048 

หน่วย : ล้านบาท 2,472     21% 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ

 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
10 

Q1/2561 

  

 

ในไตรมาสนี้ไม่มีรายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจ า (Non-recurring Items) ขณะทีใ่น Q1/2560 ปตท. มี Non-recurring 

Items จากรายได้เงินปันผลจากกองทุนรวม EPIF 4,310 ล้านบาท  

ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 1,273 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 จาก 7,777 ล้านบาทใน Q1/2560 เป็น 6,504 ล้านบาท

ใน Q1/2561 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวเฉล่ียของไตรมาสนี้ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการช าระ

คืนเงินกู้/หุ้นกู้ตั้งแต่ Q2/2560 จนถึง Q1/2561 

ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 2,081  ล้านบาท หรือร้อยละ 32.5 จาก 6,398 ล้านบาทใน Q1/2560 เป็น 8,479 ล้านบาทใน 

Q1/2561 โดยหลักมาจาก ปตท. จากการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนครบวงเงิน 

รวมถึง PTTEP ที่มีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น  

ดังนั้นผลการด าเนินงานในไตรมาสนี้จึงมีผลการด าเนินงานลดลงจาก Q1/2560 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

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

Q1/2561 สรุปได้ดังนี ้
5 
5 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 
Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 

%เพิ่ม(ลด) 
 YoY QoQ 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย  (เหรียญสหรัฐ/BOE) 38.0 41.7 44.0 15.8% 5.5% 
ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 304,108 313,054 293,099 (3.6%) (6.4%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 

ใน Q1/2561 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 37,343 ล้านบาท ลดลง 2,982 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 สาเหตุ

หลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมลดลงร้อยละ 6.4 จาก 313,054 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน (BOED) ใน Q4/2560  

เป็น 293,099 BOED ใน Q1/2561  โดยหลักจากผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลงของโครงการบงกช รวมทั้งจ านวนวัน

ในการปิดซ่อมบ ารุงที่มากกว่า Q4/2560 ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย  แม้ว่าราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.5 จาก 41.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ (BOE) ใน Q4/2560 เป็น 44.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 

Q1/2561    

อย่างไรก็ตาม EBITDA ใน Q1/2561 มีจ านวน 28,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 625 ล้านบาท โดยหลักจากค่าใช้จ่ายใน

การบริหารที่ลดลง ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน Q1/2561 มีจ านวน 15,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,893 ล้านบาท 

จากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่ลดลงจากปริมาณขายของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซียที่ลดลง 

  

14%

32%

49%

4%1%

28%
33%

7%
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34%
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บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ

 

*ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

GAS Oil & Trading PTTEP Petro &Refine Others* 

หน่วย : ล้านบาท 
 Operating Income  EBITDA  Revenue 

532,972 90,116 61,597 
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 

ใน Q1/2561 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 37,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 จาก 

Q1/2560 สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จาก 38.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ใน Q1/2560 

เป็น 44.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน Q1/2561  

EBITDA ใน Q1/2561 มีจ านวน 28,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 โดยหลักเป็นผลมาจาก

ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 791 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉล่ียโดยรวมที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น แม้ว่า

ปริมาณขายลดลง และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน  ใน Q1/2561 มีจ านวน 15,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,077 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 15.8 จากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายลดลง 1,880 ล้านบาท  
 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

 
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกกา๊ซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    4/    ที่ประชุม กพช. รับทราบข้อสรุปการด าเนินงานเพ่ือเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ตามที่ประชุม กบง. วันที่ 2 ธ.ค. 2559 กบง. มีมติ

เห็นชอบแนวทางเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ(ช่วงปี 2560) 

จะเปิดเสรีเฉพาะในส่วนการน าเข้าแตย่ังคงควบคุมราคาโรงกลั่นน้ ามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติผ่านกลไกของกองทุนน้ ามัน 

และระยะทีส่องเป็นการเปิดเสรีทั้งระบบ มีผลตั้งแตว่ันที่ 1 ส.ค.2560 โดยยกเลิกการก าหนดราคา LPG ณ โรงกลั่น ส าหรบั         

โรงแยกก๊าซฯ และโรงกลั่น โดย สนพ. จะประกาศราคาอ้างอิงส าหรับก ากับราคาขายปลีก LPG ในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ สนพ. จะ

หน่วย : ตัน Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 
% เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 
LPG 718,014 739,842 714,378 (0.5%) (3.4%) 

Ethane 587,396 613,494 584,032 (0.6%) (4.8%) 

Propane 183,331 253,359 245,522 33.9% (3.1%) 

NGL1/ 180,637 198,974 179,331 (0.7%) (9.9%) 

รวม 1,669,378 1,805,669 1,723,263 3.2% (4.6%) 

หน่วย : 

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 

% เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 

LPG 1/,4/ 520 578 523 0.6% (9.5%) 

Ethylene 2/ 1,090 1,196 1,244 14.1% 4.0% 

Propylene 2/ 934 828 987 5.7% 19.2% 

HDPE 2/ 1,176 1,226 1,379 17.3% 12.5% 

PP 2/ 1,159 1,196 1,270 9.6% 6.2% 

Naphtha 3/ 452 519 525 16.2% 1.2% 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
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มีกลไกติดตามกรณีที่ราคาน าเข้า LPG มีความแตกต่างจากต้นทุนโรงแยกก๊าซฯอย่างมีนัยส าคัญ และจะเสนอให้ กบง. พิจารณา

ตามสถานการณ์นั้นๆ เป็นรายเดือน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 

ใน Q1/2561 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 115,712 ล้านบาท ลดลง 1,588 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 1.4 จาก Q4/2560 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ของ ปตท. ท่ีราคาขายลดลงจากผลของอัตราแลกเปล่ียนที่ใชอ้้างองิ

ในสูตรราคาแข็งค่าขึ้น แม้ว่าราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิงปรับสูงขึ้นตามราคาน้ ามันก็ตาม รวมทั้งปริมาณขายผลิตภัณฑ์

รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซฯ) ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ จาก 

1,805,669 ตันใน Q4/2560 เหลือ 1,723,263 ตันใน Q1/2561 หรือร้อยละ 4.6 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Ethane และ LPG จาก

การปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 2 (GSP#2) จ านวน 16 วัน และส่งผลให้โรงแยกก๊าซฯอีเทน (ESP) ปรับลด

ก าลังการผลิตลง 43% ในช่วงเดียวกัน 

ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายลดลง จากปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 

1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 83 MMSCFD จาก 4,710 MMSCFD ใน Q4/2560 เหลือ 4,627 MMSCFD ใน Q1/2561 

หรือร้อยละ 1.8 โดยหลักจากลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้า ในขณะท่ีราคาขายก๊าซฯ เฉล่ียใน Q1/2561 เมื่อเทียบกับ Q4/2560 เพิ่มขึ้น  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน Q1/2561 มีจ านวน 25,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 835 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4           

และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 20,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 587 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.0 โดยหลักจากผล

การด าเนินงานของธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ที่มีค่าใช้จ่ายลดลง และธุรกิจ NGV ทีม่ีผลขาดทุนลดลงจากค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 

ในขณะท่ี ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. มีก าไรขั้นต้นลดลง โดยโรงแยกก๊าซฯ ลดลง

จากราคาขายลดลงตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับปริมาณขายผลิตภัณฑ์ที่ลดลง และต้นทุนโรงแยกก๊าซฯที่เพิ่มขึ้น  

ในส่วนของบริษัทในเครือที่อยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ได้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 

(มหาชน) (GPSC) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) มีผลการด าเนินงานโดยรวมทีด่ีขึ้นเมื่อเทียบกับ Q4/2560 

โดยหลักมาจาก GPSC ทีใ่น Q4/2560 มีการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้าศรีราชาตามแผน และใน Q1/2561 โรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี 

คลีนพาวเวอร์ (IRPC-CP) ได้เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะตลอดทั้งไตรมาสเป็นครั้งแรก 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 

ใน Q1/2561 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 115,712 ล้านบาท ลดลง 197 ล้านบาทหรือลดลง

ร้อยละ 0.2 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ท่ีมีรายได้จากการขายลดลง โดยหลักจากราคาขายลดลง จากผลของอัตรา

แลกเปล่ียนที่ตามที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจาก 1,669,378 ตัน ใน 

Q1/2560 เป็น 1,723,263 ตันใน Q1/2561 หรือร้อยละ 3.2  โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ Propane ที่ลูกค้า บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลี

เมอส์ จ ากัด (HMC) และ PTTGC รับลดลงใน Q1/2560  

ส าหรับธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซฯ

ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 94  MMSCFD จาก 

บทสรุปผู้บริหำร 
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4,721 MMSCFD ใน Q1/2560 เหลือ 4,627 MMSCFD ใน Q1/2561 หรือร้อยละ 2.0  โดยหลักจากปริมาณความต้องการใช้

ก๊าซฯของลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าที่ลดลง 

EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจกา๊ซฯ ใน Q1/2561 มีจ านวน 25,235 ล้านบาท และ 

20,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,745 ล้านบาท และ 1,987 ล้านบาท ตามล าดับ โดยผลการด าเนินงานดีขึ้นในทุกธุรกิจ โดยหลัก

จากธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ ธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ และธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ   

นอกจากนี้ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลงจากต้นทุนขายลดลงตามปริมาณขายที่ลดลง อย่างไรก็ตามใน  Q1/2561 

ราคาขายที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่ 0.4553 บาท/กิโลกรัม จาก 3.4367 บาท/กิโลกรัม เป็น 

3.8920 บาท/กิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 และยังคงราคา 10.00 บาท/กก. ส าหรับกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ 

และรถโดยสารสาธารณะ  
ในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีผลการด าเนินงานใน Q1/2561 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี Q1/2560 โดย

หลักจาก GPSC ที่ผลการด าเนินงานดีขึ้นจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ด าเนินการเต็มก าลังการผลิตทั้ง 2 ระยะตลอด Q1/2561 

และจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ าจากโรงผลิตสาธารณูปโภคระยอง รวมถึงราคาขายไฟฟ้าที่ปรับตัวดีขึ้นตามอัตราค่า

ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)  แม้ว่าไตรมาสนี้จะไม่ได้รับเงินปันผลรับจาก RPCL  

 

กลุ่มธุรกิจถ่ำนหนิ 

  Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
รำคำอ้ำงอิงนิวคำสเซิล (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 81.5 98.2 101.5 24.5 3.4 
รำคำขำยเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 67.5 74.8 79.9 18.4 6.8 
ปริมำณขำย  (ล้ำนตัน) 1.8 2.5 2.1 16.7 (16.0) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 

ใน Q1/2561 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 5,157 ล้านบาท ลดลง 917 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.1 

สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.4 ล้านตัน หรือร้อยละ 16.0 จาก Q4/2560 ที่ 2.5 ล้านตัน มาอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน 

ใน Q1/2561 ขณะที่ราคาขายถ่านหินเฉล่ียสูงขึ้น 5.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 6.8 จาก 74.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

มาอยู่ที่ 79.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มสูงขึ้น  

EBITDA ใน Q1/2561 มีจ านวน 1,179 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 660 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.9 โดยหลัก

มาจากใน Q1/2561 มีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากค่าปรับภาษีจากผลตัดสินคดีความด้านภาษีในอดีต และต้นทุนค่าท าเหมืองที่เพิ่มขึ้น

ตามราคาน้ ามันและราคาอ้างอิง Newcastle รวมถึงปริมาณการขายถ่านหินท่ีลดลงตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ทั้งนี้ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงานใน Q1/2561 อยู่ที ่619 ล้านบาท ลดลง 806 ล้านบาท ตาม EBITDA ทีล่ดลง  
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 

รายได้จากการขายใน Q1/2561 มีจ านวน 5,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 921 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 สาเหตุหลักมา

จากราคาขายถ่านหินเฉล่ียที่เพิ่มสูงขึ้น 12.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 18.4 จาก 67.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 

79.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24.5 และปริมาณขายถ่านหินใน Q1/2561 เพิ่มขึ้น

เล็กน้อยที ่0.3 ล้านตัน หรือร้อยละ 16.7 จาก 1.8 ล้านตัน ใน Q1/2560 มาอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน ตามสัญญาขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น 

EBITDA ใน Q1/2561 มีจ านวน 1,179 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่  52 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 เนื่องจากใน 

Q1/2561 มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าปรับภาษี ทั้งนี้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ของ Q1/2561 มีจ านวน 619 ล้านบาท 

ลดลง 191 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตาม EBITDA ที่ลดลง 

  

2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมนั 
 

YoY QoQ

ปริมำณขำยเฉลีย่ 6,756 6,644 6,929 2.6% 4.3%

หน่วย : ล้านลิตร Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561
%เพิม่ (ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 

ใน Q1/2561 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 151,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,204 ล้านบาท หรือร้อยละ 

7.2  จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 285 

ล้านลิตร หรือร้อยละ 4.3 เป็น 6,929 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 484,242 บาร์เรลต่อวัน ใน Q1/2561 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ดีเซล 

ตามความต้องการตามฤดูกาล และจากน้ ามันอากาศยานทีเ่พิ่มขึ้นจากการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

ได้ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเส่ียงด้านความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน ท าให้หลายสายการ

บินสามารถกลับมาด าเนินการได้ 

EBITDA ใน Q1/2561 มี จ านวน 6,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2560 จ านวน 1,805 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.0 

โดยหลักเป็นผลจากก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ดีเซลและอากาศยานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ลดลงจาก

ไตรมาสก่อน ทั้งนีก้ าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน Q4/2560 มีจ านวน 5,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 1,334 

ล้านบาท  

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 

ใน Q1/2561 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 151,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,087 ล้านบาท หรือร้อยละ 

4.2 จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมทั้งปริมาณขายเพิ่มขึ้น 173 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2.6 จาก 

6,756 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 472,166 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2560 เป็น 6,929 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 484,242 บาร์เรลต่อวัน
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ใน Q1/2561 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์อากาศยาน หลังจากที่ ICAO ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความ

เส่ียงด้านความปลอดภัยตามที่ได้กล่าวข้างต้น และผลิตภัณฑ์เบนซินจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีบริการ 

EBITDA ใน Q1/2561 มีจ านวน 6,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 387 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 โดยหลักจากก าไรขั้นต้น

ของผลิตภัณฑ์เบนซิน  และ LPG ที่ปรับตัวดีขึ้น  แม้ว่าก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์อากาศยานลดลง ทั้งนี้ ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงานในไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 5,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าว

ข้างต้น 

 

กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

YoY QoQ

ปริมำณขำยเฉลีย่ 19,313 19,531 18,554 (3.9%) (5.0%)

หน่วย : ล้านลิตร Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561
%เพิม่ (ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 

ใน Q1/2561 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 257,682 ล้านบาท ลดลง 9,281 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 3.5 จาก Q4/2560 จากปริมาณขายที่ลดลง 977 ล้านลิตรหรือ ร้อยละ 5.0 จาก 19,531 ล้านลิตรหรือเทียบเทา่ 

1,335,291 บาร์เรลต่อวันใน Q4/2560 เป็น 18,554 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,296,706 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2561 จากปริมาณ

การค้าน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในภูมิภาคที่ลดลงจากสภาวะอุปทานล้นตลาด และการแข่งขันสูงที่เพิ่มสูงขึ้น 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน Q1/2561 มีจ านวน 1,095

ล้านบาท ลดลง 801 ล้านบาท โดยหลักจากก าไรของการขายน้ ามันดิบและคอนเดนเสทน าเข้าที่ลดลง ทั้งนี้ ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 1,087  ล้านบาท ลดลงจ านวน 799 ล้านบาท                        

ตาม EBITDA ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 

 ใน Q1/2561 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ านวน 257,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,320 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 4.6 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ในขณะที่ปริมาณขายลดลง 

759 ล้านลิตรหรือร้อยละ 3.9 จาก 19,313 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,349,751 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2560 เป็น 18,554 ล้านลิตร

หรือเทียบเท่า 1,296,706 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2561 ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณการขายน้ ามันส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตร

เคมีในภูมิภาคที่ลดลง   

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน Q1/2561 มีจ านวน 1,095  

ล้านบาท ลดลง 813 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.6 โดยหลักจากก าไรของการขายน้ ามันดิบและคอนเดนเสทน าเข้าที่ลดลง ทั้งนี้

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ใน Q1/2561 ลดลงมา

อยู่ที่ 1,087  ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง 
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กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและกำรกลั่น 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

HDPE 1,176 1,226 1,379 17.3% 12.5% 
PP 1,159 1,196 1,270 9.6% 6.2% 
BZ - Cond 458 311 318 (30.6%) 2.3% 
PX - Cond 420 358 381 (9.3%) 6.4% 

 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล(US$/BBL) Q1/2560 Q4/2560 Q1/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

Market GRM 5.55 5.55 5.73 3.2% 3.2% 
Inventory gain (loss) 0.60 3.04 0.23 (861.7%) (92.4%) 
Accounting GRM 5.95 7.72 5.88 (1.2%) (23.8%) 
Refinery Utilization rate (%) 88.1% 104.2% 105.3% 19.5% 1.1% 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 

ใน Q1/2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีรายได้จากการขายจ านวน 266,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,747 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 2.6 โดยกลุ่มธุรกิจการกล่ันมีรายได้ขายปรับตัวสูงขึ้น จากราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปเพิ่มขึ้นทุก
ผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ ามันดิบ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้อัตราการใช้ก าลังการกล่ันของกลุ่มใน Q1/2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.1% จาก Q4/2560 ที่ร้อยละ 104.2 เป็นร้อยละ 105.3  

รายได้จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง จากที่ PTTGC และ IRPC ปิดซ่อม
บ ารุงตามแผน แม้ว่าราคาผลิตภัณฑ์จะปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและนโยบายการควบคุมมลพิษที่มี
การยกเลิกการผลิตโพลีเอทิลีนจากวัตถุดิบรีไซเคิลของประเทศจีน  

ส าหรับราคาปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรับเพิ่มขึ้นทั้ง PX และ BZ โดยราคา PX ปรับเพิ่มจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจาก
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปลายน้ าอย่างสารพีทีเอและโพลีเอสเตอร์ รวมถึงความต้องการใช้ PX ของประเทศจีนจากนโยบาย
การควบคุมมลพิษท าให้ไม่สามารถใช้ PX จากกระบวนการรีไซเคิลได้ ในขณะที่ราคา BZ ปรับสูงขึ้นจากราคาน้ ามันดิบที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น และความต้องการใช้ BZ เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑป์ลายน้ า เช่น SM จากประเทศจีนอยู่ในระดับสูง รวมถึง
การปิดซ่อมบ ารุงและลดก าลังการผลิตของโรงผลิตสารเบนซีนในประสหรัฐอเมริกาบางแห่งช่วงต้นปี 2561  

EBITDA ใน Q1/2561 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ านวนรวม 29,488 ล้านบาท ลดลง 6,431 ล้านบาท 

จาก Q4/2560 และ มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 21,001 ล้านบาท ลดลง 6,089 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี ้

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันปรับลดลง โดย Accounting GRM ลดลงจาก 7.72 US$/BBL เป็น 5.88 

US$/BBL ซึ่งเป็นผลจากก าไรจากสต๊อกน้ ามันที่ลดลงจาก 3.04 US$/BBL เป็น 0.23 US$/BBL และ Crude 

Premium ที่ปรับตัวสูงขึ้น  รวมถึงส่วนต่างราคาน้ ามันเตาและน้ ามันเบนซินที่ลดลง   

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยหลักจากราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น แม้

ปริมาณขายจะลดลงจากไตรมาสก่อน  

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรับลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้กับคอนเดน

เสท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แนฟทาและก๊าซแอลพีจีทีป่รับตัวลดลงอย่างมาก  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันเพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท 

จาก Q4/2560 โดยหลักมาจากผลการด าเนินงานของ PTTAC ตามราคาผลิตภัณฑท์ี่สูงกว่าไตรมาสก่อน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 

ใน Q1/2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ านวน 266,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35,857 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 15.5 ส่วนใหญ่จากราคาผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปและปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์ที่

เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ ยกเว้นราคา BZ ที่ปรับลดลง เนื่องจากใน Q1/2560 โรงงานผลิตสารเบนซีนหลายแห่งหยุด

ด าเนินการจากปัญหาด้านการผลิตจึงท าให้อุปทานอยู่ในระดับต่ า รวมถึงตลาดผลิตภัณฑ์ปลายน้ าอย่าง SM มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศจีน ส่งผลให้ราคา BZ ในช่วงดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงมาก ในส่วนของ

ราคาปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ ราคาโพลีเอทิลีนและโพลีโพรพิลีนปรับตัวสูงขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ ามันดิบ รวมทั้งราคา 

MEG ก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามความต้องการ Polyester และ PET Bottle ทีย่ังคงอยู่ในระดับสูง 

ปริมาณขายในธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันเพิ่มขึ้น เนื่องจากใน Q1/2560 มีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของ 

IRPC และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ PTTGC  

ใน Q1/2561 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีจ านวนรวม 29,488 ล้านบาท ลดลง 3,064 ล้านบาท 

และมีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 21,001 ล้านบาท ลดลง 3,904 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับลดลงจาก Accounting GRM ที่ลดลงจาก 5.95 US$/BBL ใน 

Q1/2560 เป็น 5.88 US$/BBL ใน Q1/2561 เนื่องจากส่วนต่างราคาน้ ามันเตาและน้ ามันเบนซินที่ปรับลดลงและ 

Crude Premium ที่สูงขึ้น รวมถึงก าไรจากสต๊อกน้ ามันลดลง 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ในภาพรวมปรับลดลง โดยในส่วนของ PTTGC ลดลงจากราคา

ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ Butadiene ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติใน Q1/2560 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบปรับตัว

ลดลง ตามราคา BZ ที่ลดลง  

นอกจากนี้ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มธรุกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับเพิม่ขึน้ 

481 ล้านบาท จาก Q1/2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก PTTAC ซึ่งเป็นผลมาจากราคาของผลิตภัณฑ์ AN และ MMA ที่สูงกว่าปีก่อนตาม

สภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้ส้ินจ านวน 2,232,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 296 ล้านบาท เป็นผลจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 16,884 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 สาเหตุหลักมาจาก 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิ 29,099 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงิน

สดรับจากการด าเนินงานท้ังของปตท. และบริษัทในเครือ 

-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 7,061 ล้านบาท โดยหลักจากลูกหน้ีอื่นท่ีเพิ่มขึ้น จากการวางเงินจ่ายล่วงหน้าคา่

สินค้าของ PTTT รวมทั้งจากเงินชดเชยค้างรับ และ ภาษีสรรพสามิตค้างรับที่เพิ่มขึ้น ของ ปตท. 

-  ลูกหนี้การค้าลดลง 19,276 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากยอดค้างช าระที่ลดลงเมื่อเทียบกับส้ินปี ประกอบกับ

ปริมาณขายที่ลดลงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

: เงินลงทุนระยะยาว ลดลง 3,615 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 โดยหลักจากเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีที่จะครบ

ก าหนดภายใน 1 ปี  

: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 12,088 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาในระหว่างงวด แม้

จะมีการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการ LLDPE II โครงการ Olefins 

Reconfiguration โครงการผลิต Propylene Oxide โครงการผลิต Polyols และ โครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ PTTGC 

การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ ซอติก้า และ คอนแทร็ค 4 ของ ปตท.สผ. โครงการท่อ

268,050 267,165 

1,076,906 1,064,818 

105,188 101,573 

782,170 799,054 

1,248,556 1,272,157 

184,442 176,808 

511,353 492,904 

287,963 290,741 

2,232,610 2,232,6102,232,3142,232,314

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาว  
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

31 ธ.ค. 60  31 ม.ีค. 61  31 ธ.ค. 60  31 ม.ีค. 61  

สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ หน่วย : ล้านบาท  

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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ส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท. โครงการอาคารส านักงานไทยออยล์ ศรีราชา โครงการก่อสร้างถังน้ ามันดิบ และโครงการก่อสร้าง

ท่าเทียบเรือ 7 และ 8 ของ TOP โครงการ Gasoline Maximization และ โครงการ Catalyst Cooler ของ IRPC  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 885 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 โดยหลักจากสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและ

ประเมินค่าและค่าความนิยมที่ลดลงตามการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 

หนี้สนิ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมจ านวน 960,453 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 

2560 จ านวน 23,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2,778 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 โดยหลักจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามภาษี

เงินได้จากผลการด าเนินงานของ Q1/2561 และ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ ของ ปตท.ที่ลดลง 

ประกอบกับเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินท่ีเพิ่มขึ้นโดยหลักจาก PTTT อย่างไรก็ตามเจ้าหน้ีการค้าลดลงจากปริมาณซื้อ

ที่ลดลง 

: เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) ลดลง 18,449 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 ส่วนใหญ่เป็นการ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาวและไถ่ถอนหุ้นกู้ จ านวน 21 ,558 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. PTTGC IRPC และ PTTEP  รวมทั้งมี

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน ท าให้เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 6 ,502 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างไตรมาสมีการกู้เงิน

ระยะยาวเพิ่ม 9,929 ล้านบาท โดยหลักจาก TOP GPSC และ PTTGC 

: หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 7,634 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 โดยหลักจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และ 

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว ของ PTTEP ทีล่ดลงตามค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าขึ้น ประกอบกับ PTTT มีเงินรับล่วงหน้าคา่

สินค้าลดลง 

   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 1,272,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 

2560 จ านวน 23,601 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 โดยหลักจากผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับ Q1/2561 

จ านวน 39,788 ล้านบาท  
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สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น

สุทธิจ านวน 98,450 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ านวน 166,189 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 264,639 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 
 

หน่วย: ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 80,958 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 41,492 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (24,604) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 138 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 466 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหวา่งงวด-สุทธ ิ 98,450 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 166,189 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 264,639 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 80,958 ล้านบาท มาจากก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ตามงบก าไรขาดทุนจ านวน 39,788 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 28,519 ล้านบาท 
ก าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 16,799 ล้านบาท ภาษีเงินได้จ านวน 8,479 ล้านบาท และต้นทุน
ทางการเงินจ านวน 6,504 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิลดลงจ านวน 9,322 ล้านบาท และมี
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1,446 ล้านบาท   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 41,492 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
: เงินรับจากเงินลงทุนชั่วคราว รวมจ านวน 69,355 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินฝากประจ าและเงินลงทุนในตรา

สารหนี้ระยะสั้นที่ครบก าหนด ของ PTTEP และ ปตท.จ านวน 40,060 และ 35,327 ล้านบาท ตามล าดับ 
 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิด
จากการส ารวจและประเมินค่า รวมจ านวน 28,676 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อ
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า และ โครงการคอนแทร็ค 4 การลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ของ ปตท. โดยโครงการหลัก ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 5 นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในโครงการ LLDPE II, Olefins 
Reconfiguration, เมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2, Propylene Oxide และ Polyols ของ PTTGC โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิ
ลีนชนิดคอมพาวด์ (PPC) และโครงการ Gasoline Maximization ของ IRPC เป็นต้น  
 : เงินจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว จ านวน 1,652 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเพิ่มเงินลงทุนในตราสารหนี้
และกองทุนส่วนบุคคล  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 24,604 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
 : เงินจ่ายช าระคืนเงินกู้ระยะส้ัน ระยะยาว และการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมจ านวน 20,380 ล้านบาท โดยหลักเป็นการจ่าย
ช าระคืนเงินกู้และไถ่ถอนหุ้นกู้ของ ปตท. PTTGC IRPC และ PTTEP 
 : เงินจ่ายจากการเปล่ียนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 13,873 ล้านบาท จากที่ ปตท.เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน
ใน IRPC จาก 38.51% เป็น 48.05% 
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 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุน้ของ ปตท. และบริษทัย่อย  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย Q1/2560 Q1/2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรจาก
การด าเนินงานต่อเนื่อง 

   

อัตราก าไรขั้นต้น % 15.17% 14.92% 
อัตราก าไรสุทธิ % 12.39% 10.62% 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 9.22 12.07 
    
ก าไรสุทธิต่อหุ้นจากการด าเนินงาน     
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 1.61 1.38 
    
อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-60 31-มี.ค.-61 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.21 2.33 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.61 1.69 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.42 0.41 
    
หมายเหตุ:   

อัตราก าไรขั้นต้น = ก าไรขั้นต้น หาร รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 

อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อัตราส่วนความสามารถช าระ
ดอกเบี้ย         

ก าไรสุทธิต่อหุ้น                             

                  

= 

  
= 

 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ภาษจี่ายจากการด าเนินงาน  หาร 
ดอกเบี้ยจ่ายจากการจดัหาเงิน 

ก าไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามญั หาร จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างงวด 

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หาร หน้ีสินหมุนเวยีน 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนชัว่คราว+ลูกหนีก้ารค้า 
หาร หนี้สินหมุนเวียน  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
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แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 

 เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (Q2/2561) มีแนวโน้มขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับ Q1/2561 จาก

เศรษฐกิจจีนที่คาดว่าจะขยายตัวชะลอลงจากประเด็นปัญหาการค้ากับสหรัฐฯ ที่ทวีความท้าทายขึ้นแม้ว่าจะมีการเดินหน้า

ปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ตาม ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องภายใต้สภาวะ

การเงินที่ผ่อนคลาย ส าหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าตลาดแรงงานที่เข้มแข็งและการด าเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวทั้ง

จากมาตรการปรับลดภาษีและการปรับเพิ่มเพดานงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค แม้ว่า

ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อาจมีผลฉุดรั้งต่อการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดการเงินอันเนื่องจากการ

ด าเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวขึ้นของสหรัฐฯการกีดกันและการตอบโต้ทางการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น และปัญหาความขัดแย้ง

ทางภูมิรัฐศาสตร์และการก่อการร้าย  

ความต้องการใช้น้ ามันของโลกในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 99.3 ล้านบาร์เรลต่อ

วันตามรายงานของ IEA ณ เดือนเมษายน 2561 น าโดยกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศในทวีป

เอเชียและจีน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ ามันของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าทรงตัวจากปีก่อน ส าหรับภาวะอุปทานล้น

ตลาดคาดว่าจะลดลงจากแผนความร่วมมือในการลดก าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC อย่างต่อเนื่องท่ามกลาง

ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามการผลิตน้ ามันดิบที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ ทั้งนี้ คาดว่า

ราคาน้ ามันดิบจะเฉล่ียอยู่ที่ 60-70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2561  

ค่าการกล่ันอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2561 คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 7-8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามภาพรวมตลาดที่คาดวา่

จะทรงตัว  

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีใน Q2/2561 มีแนวโน้มปรับลดลงเล็กน้อยจาก Q1/2561 โดยราคา HDPE คาดว่าจะเฉล่ีย

อยู่ที่ 1,347 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันจากการกลับมาของอุปทานหลังการซ่อมบ ารุงเสร็จส้ินและอุปสงค์ที่ลดลงตามฤดูกาล 

ในขณะที่ราคา PP คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 1,249 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันจากปริมาณสินค้าคงคลังในระดับสูงและอุปสงค์ที่ลดลง

ตามฤดูกาล ส าหรับราคา BZ คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 842 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันจากอุปสงค์ที่ลดลงในช่วงที่โรงงานStyrene 

monomer: SM) และPhenol) ปิดซ่อมบ ารุง และตลาดในจีนที่ยังคงมีอุปทานส่วนเกิน ตลอดจนการขึ้นใหม่ของโรงงาน BZ ใน

ซาอุดิอาระเบียและเวียดนาม ในขณะที่ราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 956 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันจากก าลังการผลิตที่ขึ้นใหม่

รวม 2 ล้านตันต่อปีและข่าวการกลับมาด าเนินการของโรงงานขนาดใหญ่ในจีนที่ถูกปิดไป ส าหรับแผนการปิดซ่อมบ ารุงของ

โรงงาน PX หลายแห่งใน Q2/2561 คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานมากนักเนื่องจากมีการวางแผนรองรับไว้แล้ว 

เศรษฐกิจไทยใน Q2/2561 มีแนวโน้มขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับ Q1/2561 โดยมีแรงขับเคล่ือนหลักจากการ

ส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ต่างประเทศ และจากการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะการ

ลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่ง

จะช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากรายได้ครัวเรือน
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ที่ค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเส่ียงจากการด าเนินนโยบาย

การค้าระหว่างประเทศและนโยบายการเงินของประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งความล่าช้าของการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ 
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แผนงำนและโครงกำรส ำคัญของปตท. 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

 

สมมติฐานความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปี 2561 - 2565 มีอัตราการเติบโตลดลงที่ -2% โดยประมาณการตาม

สถานการณ์ปัจจุบันที่การผลิตไฟฟ้าของประเทศจาก 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านคร

หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง เนื่องจากเอกชนมีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง นอกจากนี้ในระยะ

ยาว ความต้องการใช้ก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าก็ปรับลดลงกว่าที่คาดการณ์เดิม โดยคาดว่าจะเข้าไปทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินได้

เพียงบางโรง และทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ท่ี 30% โดยคาดว่าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(AEDP) อาจเกิดได้ตามที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้เดิม 
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โครงกำร LNG:  

ปตท. มีแผนในการเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯในประเทศ โดยมีแผนการลงทุนระยะ

ยาว เพื่อขยายโครงการ LNG terminal ปัจจุบันเพื่อรองรับก๊าซฯได้รวม 10 ล้านตันต่อปี แล้วเสร็จในปี 2560 และจะขยายเป็น 

11.5 ล้านตันต่อปี โดยคาดว่าแล้วเสร็จในปี 2562  และมีแผนลงทุนโครงการก่อสร้าง LNG Terminal แห่งใหม่ที่รองรับความ

ต้องการก๊าซฯในอนาคต ทั้งนี้ปตท. มีการจัดหา LNG ด้วยสัญญาระยะยาวเพิ่มเติมจากสัญญา Qatargas / Shell / BP และ 

Petronas ที่มีอยู่ ภายในปี 2560 และปตท.มีแผนที่จะมี LNG contract ในสัญญาระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ของแผนการน าเข้า 

LNG ทั้งหมด 

โครงกำร LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 :  

- ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวม 100% (ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2560) 

- ความสามารถในการแปรสภาพของเหลวเป็นก๊าซฯ  ขนาดประมาณ 5 ล้านตันต่อปี (เพิ่มจาก 5 ล้านตันต่อปี ในระยะ

ที่ 1 เป็น 10 ล้านตันต่อปี ในระยะที่ 2) 

- LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือน ธ.ค. 2560 

 

โครงกำรลงทุนใหม่ : 

โครงกำร LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 Extension : 

- ความก้าวหน้างานก่อสร้าง 95.10% (ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2561) 

- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติให้ ปตท. ขยายก าลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta 

Phut LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านตันต่อปี จาก 10 เป็น 11.5 ล้านตันต่อปี  

- มีก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2562 

โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 

- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีมติให้ ปตท. ด าเนินการขยายก าลังการแปรสภาพ LNG ที่ 7.5 

ล้านตันต่อปี  

- อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารส าหรับการ Award of Contract และการลงนามสัญญา (Contract Signing) 

- มีก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2565 

โครงกำรลงทุน LNG อื่นๆ : การประชุม กพช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รับทราบผลการศึกษา โครงการ FSRU ในพื้นท่ี

ภาคใต้ของประเทศ (พื้นที่ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) (F-2) และ โครงการ FSRU Myanmar (F-3) ว่าในทางเทคนิค สามารถ

ด าเนินโครงการได้  
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โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครรำชสีมำ  (ก าหนดแล้วเสร็จปี 2561) 

ความกา้วหน้าโครงการ ระยะที่ 1  

- การก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่ม Start of Regular Operation เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560  และกรมทางหลวงได้รับคืน

พื้นที่ครบทั้งหมดเมื่อ 16 มีนาคม 2560   

ความกา้วหน้าโครงการ ระยะที่ 2  

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 64.65% (ณ เดือนมีนาคม 2561) 

 

โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดนักำ๊ซฯ กลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 4 (Midline  Compressor)  

- ความคืบหน้าโครงการ 100% (ณ เดือนธันวาคม 2560)   

 

ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต ้

- ความคืบหน้าในส่วนงานจัดหาท่อก๊าซฯประมาณ 64% 

ความก้าวหน้าโครงการ ระยะที่ 1  

- เริ่มการก่อสร้างท่อก๊าซในพ้ืนท่ีจังหวดั ระยอง และ ชลบุรี โดยความก้าวหน้าของงานส่วน EPC ระยะที่ 1 อยู่ที่ 12.6% 

ความก้าวหน้าโครงการ ระยะที่ 2 

- งานการก่อสร้างท่อก๊าซฯระยะที่ 2 คณะกรรมการ ปตท.  มีมติอนุมัติให้จัดจ้างผู้รับเหมาแล้ว 

 

ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี 

- เตรียมพื้นที่ก่อสร้างของสถานีควบคุมก๊าซฯ  ต่อเนื่องในต าแหน่งต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- เริม่เข้าด าเนินงานก่อสร้างวางท่อ 

-  ความคืบหน้าโครงการ 34.35% (ณ เดือนมีนาคม 2561)  

 

โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซฯ บนระบบท่อส่งก๊ำซฯ วังน้อย – แก่งคอย 

- อยู่ระหว่างด าเนินงานออกแบบวิศวกรรม  

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 82.74% (ณ เดือน มีนาคม 2561)   

 

แผนงำน NGV 

ปตท. มีนโยบายเน้นการขายก๊าซฯแบบ Wholesale และส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนสถานีบริการ 
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สรุปแผนซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ประจ ำปี 2561 

- โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2 

• ลดก าลังการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุง ช่วง มี.ค. 2561 (Shutdown 16 วัน) 

• โรงแยกก๊าซอีเทน ลดก าลังการผลิตลง 43% (16 วัน เนื่องจาก GSP2 shutdown) 

- แหล่งเอราวัณ คอมเพล็กซ์ หยุดซ่อมบ ารุง ช่วง ม.ค. 2561 14 วัน ท าให้โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1 – 3 และโรงแยกก๊าซ

ฯ อีเทน ต้องลดก าลังการผลิตลง 50 – 86% 

 
กลุ่มธุรกิจน้ ำมนั 

พัฒนาสถานีบริการน้ ามันและธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศ 

- ขยายสถานีบริการน้ ามันให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และพัฒนาสถานีบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการ

ขยายเครือข่ายในพ้ืนที่เขตเมือง ถนนสายรองในต่างจังหวัด และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่มซึ่งมีความ

ต้องการของผู้บริโภคและเงื่อนไขทางธุรกิจที่แตกต่างไปจากสถานีบริการรูปแบบเดิมในปัจจุบัน เพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจโดยมีจ านวนสถานีบริการรวมประมาณ 2,500 แห่ง ภายใน 5 ปี 

- ขยายธุรกิจ Café Amazon ทั้งในและนอกสถานีบริการ จ านวนสาขารวมประมาณ 4,000 แห่ง ภายใน 5 ปี พร้อมทั้ง

ต่อยอดธุรกิจ Café Amazon ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าโดยมีการลงทุนก่อสร้างโรงคั่วกาแฟ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

เช่น Healthy drink ผงผสมเครื่องดื่ม และเบเกอรี่แห้ง รวมถึงการสร้างศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน 

- บริหาร Retail brand port เช่น Texas chicken ฮั่วเซงฮง ฯลฯ โดยขยายสาขาในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพ และสรรหา Retail 

brand ใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ ปตท. เป็นเจ้าของแบรนด์เอง หรือ ปตท. ได้รับสิทธิเป็น Master 

Franchise  

- ต่อยอดขีดความสามารถ และทักษะการบริหารพื้นที่ให้เช่าภายในสถานีบริการน้ ามัน สู่การบริหารพื้นที่ให้เช่านอก

สถานีบริการ เช่น จุดแวะพักระหว่างการเดินทาง (Rest Area) ตามแนวถนนทางหลวงที่จะก่อสร้างใหม่  และโรงแรม

ราคาประหยัด (Budget Hotel)  

- พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก (Smart Analytics with Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจและ

สร้าง Business Model ใหม่ รวมทั้งสรรหา Partner ธุรกิจรายใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผู้บริโภค  

- สร้างจุดชาร์จแบตเตอรี่รถยนต ์EV ในสถานีบริการ เพิ่มขึ้นเป็น 20 แห่ง รวมทั้งท าการศึกษาและเตรียมความพร้อมใน

การท าธุรกิจใน EV Business Value Chain 
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ขยายธุรกิจน้ ามันและธุรกิจค้าปลีกไปยังต่างประเทศ 

- ขยายสถานีบริการน้ ามันในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ให้มีจ านวนสาขารวม ประมาณ 600 แห่ง 

ภายใน 5 ปี  

- ขยายธุรกิจ Non-Oil ได้แก่ ร้านกาแฟ Café Amazon ด้วยรูปแบบ Master Franchise ในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา 

ลาว เมียนมาร์ และอื่นๆ เพื่อขยายเครือข่ายสู่ตลาดโลก โดยมีจ านวนสาขารวมประมาณ 700 แห่ง ภายใน 5 ปี รวมถงึ 

ร้านสะดวกซื้อ Jiffy ในประเทศลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ให้มี จ านวนสาขารวมประมาณ 190 แห่ง ภายใน 5 ปี 

- การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน โดยเน้นตลาดประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศที่มีศักยภาพอื่นๆเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก 

ด้วยการท า Global sourcing เพิ่มฐานการผลิตในต่างประเทศ และการสร้างการยอมรับจากผู้ผลิต OEM ต่างๆที่มี

ปริมาณความต้องการใช้สูง 
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ภำคผนวก 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTTNGD) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) และ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTGL) 

ธุรกิจน้ ำมัน ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจน้ ามัน PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 

จ ากัด มหาชน (PTTOR) ซึ่งรวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด (TLBC) ท่ี PTTOR และบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน

ร้อยละ 100 และ PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ PTT International Trading Pte. 

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

ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ประกอบด้วยบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท 

ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด (TP) 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT TANK)  

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

จ ากัด (PTTGM) ซึ่งรวมถึง Sakari Resources Ltd. (SAR) Straits (Brunei) Pte Ltd (Straits (Brunei)) และ Yoxford 

H oldings ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) (บริษัทย่อยของ PTTGM ทีถ่ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นใน SAR 

ด้วยสัดส่วนร้อยละ 95.49 และบริษัทท่ีเหลือถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 100   

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 

(มหาชน) (GPSC) บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด (PTTES) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) 

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. 

(PTTGE) PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) และ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด  (PTT 

DIGITAL)  


