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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือน และ งวด 6 เดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 

 บทสรุปผู้บริหาร  

ในไตรมาส 2 ปี 2561 (Q2/2561) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 30,029 ล้านบาท ลดลง 9,759 

ล้านบาท หรือร้อยละ 24.5 จากไตรมาส 1 ปี 2561 (Q1/2561) ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 39,788 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ค่าใช้จ่ายทาง

ภาษีของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) และขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกดิขึ้นของ

เงินกู้สกุลต่างประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานปกติโดยรวมของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น โดย

หลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) ปรับสูงขึ้นจาก

ก าไรสต๊อกน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้น ประกอบกับผลการด าเนินงานของธุรกิจก๊าซธรรมชาติดีขึ้นโดยหลักจาก

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และในส่วนของผลการด าเนินงานของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมดีขึ้นจากไตรมาสก่อนจากราคาขาย

เฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น ขณะทีผ่ลการด าเนินงานของธุรกิจน้ ามันปรับลดลงตามก าไรขั้นต้นของน้ ามันอากาศยาน

และน้ ามันดีเซลที่ปรับลดลง นอกจากนี้กลุ่ม ปตท. มีผลขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 

 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (1H/2561) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 69,817 ล้านบาท ลดลง 7,668 ล้าน

บาท หรือ ร้อยละ 9.9 จาก 77,485 ล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 (1H/2560) สาเหตุหลักจากใน 1H/2560 ปตท. มี

รายได้จากเงินปันผลรับกองทุนรวม Energy and Petrochemical Index Fund (EPIF) แม้ว่าใน 1H/2561 ผลการด าเนินงาน

ปกติโดยรวมจะยังดีอยู ่โดยกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับเพิ่มขึ้นจาก Accounting GRM ที่สูงขึ้นจากก าไร สต๊อกน้ ามัน

ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้น รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่มีผลการด าเนินงานดีขึ้นตามราคาขายและปริมาณ

ขายที่สูงขึ้น ผลการด าเนินงานของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมปรับสูงขึ้นตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่

เพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นทั้งในส่วนที่ ปตท. ด าเนินการเองและด าเนินการโดยบริษัทใน

กลุ่ม ปตท. อย่างไรก็ตาม ใน 1H/2561 กลุ่ม ปตท. มีผลขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์ เพิ่มขึ้น 

ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงและมีค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น 

 
หน่วย : ล้ำนบำท Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 

% เพิ่ม (ลด) 
1H/2560 1H/2561 

% เพิ่ม 
YoY QoQ (ลด) 

ยอดขำย 478,788 532,972 578,787 20.9% 8.6% 988,585 1,111,759 12.5% 
EBITDA 74,910 90,116 100,699 34.4% 11.7% 164,171 190,815 16.2% 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 31,317 39,788 30,029 (4.1%) (24.5%) 77,485 69,817 (9.9%) 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุ้น 
(บำท/หุ้น) 

1.07 1.38 1.05 (1.9%) (23.9%) 2.68 2.43 (9.3%) 
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ภำวะเศรษฐกิจในไตรมำส 2 ปี 2561 

เศรษฐกิจโลกใน Q2/2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก Q1/2561 โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา โดยตลาดแรงงานท่ี

เข้มแข็งต่อเนื่องและมาตรการปรับลดภาษีของรัฐบาลส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภค (consumer spending) ขยายตัวในระดับสูง 

และท าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (the Federal Reserve: the Fed) ในการประชุมเดือนมิถุนายน 2561 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2561 ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรฟื้นตัวต่อเนื่องภายใต้ภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย 

โดยอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะค่อยๆ ปรับเข้าสู่เป้าหมายร้อยละ 2 ส่งผลใหธ้นาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) เมื่อ

เดือนมิถุนายน 2561 ประกาศแผนปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (quantitative easing: QE) ลงหลังเดือนกันยายน 

2561 ก่อนยุติการด าเนินมาตรการ QE ภายในเดือนธันวาคม 2561 ส าหรับเศรษฐกิจจีนขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย โดยยังสูงกว่า

เป้าหมายของรัฐบาลที่ร้อยละ 6.5  ท่ามกลางการด าเนินมาตรการชะลอการขยายตัวของสินเชื่อและลดความร้อนแรงของภาค

อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

ประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ไว้ที่ระดับร้อยละ 3.9 เช่นเดียวกับท่ีประมาณการไว้ ณ เดือน

เมษายน 2561  

ตามรายงานของส านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ความ

ต้องการใช้น้ ามันของโลกใน Q2/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 98.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก Q1/2561 ที่อยู่ที่ 98.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ

ไตรมาส 2 ปี 2560 (Q2/2560) ที่อยู่ที่ 97.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ความต้องการใช้น้ ามันในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 99.1 ล้าน

บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 97.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2560 

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 

%เพิ่ม(ลด) 
1H/2560 1H/2561 %เพิ่ม

(ลด) YoY QoQ 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 49.8 63.9 72.1 44.8% 12.8% 51.4 68.0 32.3% 
Gasoline Crack Spread 14.2 13.7 12.1 -14.8% -11.7% 14.5 12.9 -11.0% 
Diesel Crack Spread 11.4 14.8 14.6 28.1% -1.4% 11.6 14.7 26.7% 
FO Crack Spread (180 – 3.5%S) -1.8 -4.9 -4.4 -144.4% 10.2% -2.5 -4.7 -88.0% 

ราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q2/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 72.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก Q1/2561 ที่อยู่ที่ 63.9 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก Q2/2560 ที่อยู่ที่ 49.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากมาตรการควบคุมก าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC 

และ non-OPEC ที่ท าได้เกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยหลักมาจากการปรับลดของซาอุดิอาระเบียประกอบกับเวเนซุเอลาที่ประสบ

ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามัน และการที่สหรัฐฯ ประกาศคว่ า

บาตรอิหร่านครั้งใหม่ ซึ่งปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ปริมาณน้ ามันดิบคงคลังของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (OECD Oil Stocks) ปรับ

ลดลงสู่ระดับต่ ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี ในขณะที่ก าลังการผลิต shale oil ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงระดับ 10.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

และความกังวลต่อผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคา 

ราคาน้ ามันส าเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์ใน Q2/2561 เปล่ียนแปลงจาก Q1/2561 โดยส่วนต่างระหว่างน้ ามันเบนซินและ

น้ ามันดิบดูไบ (gasoline crack spread) ใน Q2/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 12.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงมากจาก Q1/2561 ที่อยู่ที่ 

13.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก Q2/2560 ที่อยู่ที่ 14.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปสงค์ทรงตัวและอุปทาน

ส่วนเกินที่ยังคงเพิ่มขึ้นจากการส่งออกของจีน ในขณะที่ส่วนต่างระหว่างน้ ามันดีเซลและน้ ามันดิบดูไบ (diesel crack spread) ใน 
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Q2/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 14.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจาก Q1/2561 ท่ีอยู่ที่ 14.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และปรับตัวขึ้น

จาก Q2/2560 ที่อยู่ที่ 11.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปสงค์ที่ลดลงหลังจากผ่านฤดูหนาว ส าหรับส่วนต่างระหว่างน้ ามันเตา

และน้ ามันดิบดูไบ (fuel oil crack spread) ใน Q2/2561 เฉล่ียอยู่ที่ -4.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวขึ้นจาก Q1/2561 ที่อยู่ที่ 

-4.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และลดลงจาก Q2/2560 ที่อยู่ที่  -1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปสงค์เพิ่มขึ้นในช่วงฤดู

ร้อนของตะวันออกกลาง รวมทั้งอุปสงค์จากเกาหลีใต้ที่ใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินชั่วคราว 

ค่าการกล่ันของโรงกล่ันประเภท cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน Q2/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 6.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง

จาก Q1/2561 และ Q2/2560 ท่ีอยู่ที่ 7.0 และ 6.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามล าดับ จากราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะ

ที่ส่วนต่างระหว่างราคาน้ ามันเบนซินกับราคาน้ ามันดิบดูไบปรับตัวลดลง 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ใน Q2/2561 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2561 และ Q2/2560 โดยทั้งราคาโพลีเอทิลีนความ

หนาแน่นสูง (high density polyethylene: HDPE) และราคาโพลีโพรไพลีน (polypropylene: PP) เพิ่มขึ้นจากราคาแนฟทาที่สูงขึ้น

ตามราคาน้ ามันดิบ แม้อุปสงค์ใน Q2/2561 ยังคงลดลงตามฤดูกาล โดยเฉพาะในส่วนของอุปสงค์จากประเทศจีนซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส าหรับราคาผลิตภัณฑ์ฯ สายอะโรเมติกส์ใน Q2/2561 ราคาเบนซีน 

(benzene: BZ) ลดลงจาก Q1/2561 จากอุปสงค์ที่ลดลงเนื่องจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงงานผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (styrene 

monomer: SM) และฟีนอลหลายแห่งในจีน และ Arbitrage จากเอเชียไปสหรัฐฯ ยังคงปิด ในขณะที่อุปทานยังคงสูงในเอเชีย 

โดยเฉพาะในจีนซึ่งมีปริมาณสินค้าคงคลังสูง นอกจากนี้ยังมีข่าวการเริ่มเดินก าลังผลิตของโรงงานที่ตั้งใหม่ซึ่งยังคงกดดันตลาด 

ทั้งนี้ราคา BZ ยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ Q2/2560 ในขณะท่ีราคาพาราไซลีน (paraxylene: PX) เพิ่มขึ้นเทียบกับ Q1/2561 และ 

Q2/2560 จากอุปสงค์ของโพลีเอสเตอร์ที่ยังคงสูง และปริมาณสินค้าคงคลังที่ลดระดับลง อย่างไรก็ตามข่าวการเดินก าลังผลิตของ

โรงงานที่ตั้งใหม่ยังคงกดดันตลาด PX เช่นเดียวกับ BZ ส่งผลให้ส่วนต่างราคา PX และ BZ เทียบกับแนฟทาลดลง 

หน่วย : เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน 

Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 
%เพิ่ม(ลด) 

1H/2560 1H/2561 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 1,133 1,379 1,384 22.2% 0.4% 1,155 1,382 19.7% 
PP: CFR SEA - Film 1,114 1,270 1,301 16.8% 2.4% 1,137 1,286 13.1% 
BZ: FOB Korea 768 892 842 9.6% -5.6% 845 867 2.6% 
PX: CFR Taiwan  817 963 986 20.7% 2.4% 854 975 14.2% 

เศรษฐกิจไทยใน Q2/2561 ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจาก Q1/2561 จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะ

นักท่องเที่ยวจากยุโรป การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง จากการสะสมสินค้าคงคลัง (inventory stocking) ที่ชะลอลง เนื่องจากมีการ

สะสมจ านวนมากแล้วในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากโครงการภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุน   

การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยยังมีการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ในขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัวได้อย่าง

เข้มแข็งในทุกตลาดส าคัญตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นโดยเฉพาะหมวดสินค้าคงทน 

ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 

เป็นที่ระดับร้อยละ 4.5 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนเมษายน ที่ระดับร้อยละ 4.2  
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เหตุกำรณ์ส ำคัญ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 ถึงปัจจุบัน 

สรุปเหตุการณ์ที่ส าคัญ (non-recurring items) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 มีรายละเอยีดดงันี้ 

มกรำคม 2561  เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 บริษัท พีทีทีจีซี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  (“PTTGC”) ได้ลง
นามสัญญาออกแบบวิศวกรรมการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง (Engineering, 
Procurement & Construction) โรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefin Reconfiguration Project) ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี  2563 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 985 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC America LLC ("PTTGCA") 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTGC มีมติอนุมัติให้ PTTGCA ลงนามในร่างข้อตกลงเบ้ืองต้น (HOA) กับ
บริษัทในเครือของบริษัท Daelim Industrial Co., Ltd. ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและผู้ผลิต
เคมีภัณฑ์ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปิโตรเคมี คอมเพล็กซ์ในรัฐ
โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการผลิตจ าหน่ายเอทิลีนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องซึ่งมีก าลังการ
ผลิต 1.5 ล้านตันต่อปี  

 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
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 าร้องขอถอนฟ้องต่อศาลในประเทศอินโดนีเซีย เรื่องการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 8 
พฤษภาคม 2560 นั้น โดยศาลมีค าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยให้เหตุผลว่าจะแก้ไขค าฟ้อง และ
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว 

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัท จีซี เอสเตท จ ากัด ซึ่ง PTTGC ถือหุ้นสัดส่วน 100% ได้ลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและทรัพย์สินจาก PTT โดยมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินรวมค่าธรรมเนียม
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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 ในประเทศมาเลเซีย 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 
คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 
12.00 บาท ได้จ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2561 

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทใหม่ใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อด าเนินธุรกิจกาแฟ โดยการสร้างแบรนด์ “Café Amazon” ให้ไปสู่การเป็น 
Global Brand โดยมีแผนจัดตั้งบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 6.5 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดยบริษัท ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (PTTOR) ถือหุ้น ร้อยละ 100 

พฤษภำคม 2561  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด (“SAPTHIP”) (ซึ่งบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากัด (“TET”) ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 50) ได้จัดตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย ์กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกจิ
โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยมี
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100  

 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) (“GPSC”)) ด าเนินการลงทุนขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ และไอ
น้ าอีกประมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3 ,105 ล้านบาท (ส่วนของเงินกู้
ประมาณร้อยละ 75 และส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 25) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยจะท าให้บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด มีขนาด
ก าลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ ารวมประมาณ 40 ตันต่อ
ชั่วโมง 
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มิถุนำยน 2561  เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้ทบทวนแผนการลงทุน และอนุมัติให้
ปรับลดแผนการลงทุนปี 2561 จาก 246,613 ล้านบาทเป็น 221,294 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับลดแผนการด าเนินงานการลงทุนในธุรกิจน้ ามันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC มีมติอนุมัติให้ร่วมจัดตั้งบริษทั 
Kuraray GC Advanced Materials Co., Ltd. ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อเตรียมการร่วม
ลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ โดยมีแผนที่จะด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรม
ชั้นสูง High-Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) ที่  13 ,000 ตันต่อปี  และ Hydrogenated 
Styrenic Block Co-Polymer (HSBC) ที่ 16,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 33.4 
ร่วมกับบริษัท Kuraray Co., Ltd (KRR)  ซึ่งจะเข้าถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือร้อยละ 53.3 และ 
บริษัทSumitomo Corporation (SC) ซึ่งจะถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือร้อยละ 13.3  และจะมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท  

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 PTTEP ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน สัญญาการโอน
สิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน ร้อย
ละ 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) ด้วยมูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกชเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 44.4445 เป็นร้อยละ 66.6667 และเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมของบริษทัประมาณ 
35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มี
มติเห็นชอบการลงทุนโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และขยายก าลัง
การกล่ันน้ ามันเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นท าให้สามารถกลั่นน้ ามันดิบได้มากและหลากหลายชนิดขึ้น 
โดยโครงการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 160,279 ล้าน
บาท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. PTTGC และ TOP ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท GPSC รวมถึงที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท GPSC มีมติสนับสนุนให้ GPSC เข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นใน
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) (“GLOW”) ทั้งทางตรงและทางอ้อม จ านวนทั้งส้ิน 
1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็นร้อยละประมาณ 69.11 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) 
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW และธุรกรรมการท าค าเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ 
GLOW อีกจ านวนทั้งส้ิน 451,889,002 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด)  
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. และ PTTGC อนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินต่อ 
GPSC ในรูปเงินกู้ระยะส้ันอายุไม่เกิน 12 เดือน เพื่อรองรับการลงทุน (Bridging Loan) ในวงเงิน
ไม่เกิน 27,000 และ 8,000 ล้านบาท ตามล าดับ เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อหุ้น GLOW 
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กรกฎำคม 2561  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ปตท. และ PTTOR ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการ และปตท. ได้เริ่ม
ด าเนินกระบวนการโอนสินทรัพย์และหน้ีสินต่างๆ ตลอดจนหุ้นของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ PTTOR 
ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561  

 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (บริษัทย่อย
ของ PTTEP) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแหล่ง          
มอนทาราและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท Jadestone 
Energy (Eagle) Pty Ltd ด้วยมูลค่าการขายสินทรัพย์จ านวน 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดย
การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงือ่นไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งรวมถึงการอนุมตัิ         จาก 
National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) แ ล ะ National Offshore 
Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) ของออสเตรเลีย 
โดยคาดว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์ภายในปี 2561 

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นบริษัท 
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. ที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 15.34 คิดเป็น
มูลค่าจากการขายหุ้นประมาณ 663 ล้านบาท (อัตราแลกเปล่ียน 33.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

สิงหำคม 2561  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC มีมติเห็นชอบให้ร่วมกับบริษัท
ในเครือเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Siam Mitsui PTA Company Limited ("SMPC") ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดบริสุทธิ์เทเรพาธิค (PTA) ร้อยละ 74 และ Thai PET Resin Company 
Limited ("TPRC") ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทา
เลต (PET) ร้อยละ 74 ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด ("SCG 
Chemicals") และบริษัท Mitsui Chemicals, Inc. ("MCI") คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 125 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,148 ล้านบาท ซึ่งราคาซื้อขายสุดท้ายอาจมีการปรับเปล่ียนได้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ โดยได้มีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2561  
การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของ PTTGC ที่จะขยายการลงทุนต่อ
ยอดและเพิ่มศักยภาพในการท าตลาดเม็ดพลาสติก โดยคาดว่าการโอนหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญา
ข้างต้นจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 
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 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด Q2/2561 เปรียบเทียบกับ Q2/2560 และ Q1/2561 และ 1H/2561 เปรียบเทียบกับ 

1H/2560 สรุปได้ดังนี ้  

       

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 478,788 532,972 578,787 20.9% 8.6% 988,585 1,111,759 12.5%

: ส ำรวจและผลิตฯ 34,063 37,343 42,116 23.6% 12.8% 71,062 79,459 11.8%

: กำ๊ซ 111,250 109,531 120,647 8.4% 10.1% 221,309 230,178 4.0%

: ถำ่นหิน 4,426 5,157 5,161 16.6% 0.1% 8,662 10,318 19.1%

: น  ำมัน 133,781 151,315 152,067 13.7% 0.5% 279,009 303,382 8.7%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 210,639 257,682 314,489 49.3% 22.0% 457,001 572,171 25.2%

: ปโิตรเคมีและกำรกล่ัน 227,670 266,902 282,691 24.2% 5.9% 458,715 549,593 19.8%

: อ่ืนๆ1/ 7,087 7,544 8,302 17.1% 10.0% 13,740 15,846 15.3%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
74,910 90,116 100,699 34.4% 11.7% 164,171 190,815 16.2%

: ส ำรวจและผลิตฯ 23,954 28,053 31,098 29.8% 10.9% 51,811 59,151 14.2%

: กำ๊ซ 20,422 23,244 24,999 22.4% 7.6% 41,631 48,243 15.9%

: ถำ่นหิน 1,809 1,179 2,167 19.8% 83.8% 3,040 3,346 10.1%

: น  ำมัน 4,541 6,318 3,943 (13.2%) (37.6%) 10,472 10,261 (2.0%)
: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ปอ้งกนัควำมเส่ียง
(1) (127) 3,291 >100% >100% (571) 3,164 >100%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกนัควำมเส่ียง
897 1,095 2,422 >100% >100% 2,805 3,517 25.4%

: ปโิตรเคมีและกำรกล่ัน 22,355 29,488 33,973 52.0% 15.2% 54,907 63,461 15.6%

: อ่ืนๆ 1,560 1,669 1,348 (13.6%) (19.2%) 2,713 3,017 11.2%
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 28,964 28,519 30,300 4.6% 6.2% 57,471 58,819 2.3%
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 45,946 61,597 70,399 53.2% 14.3% 106,700 131,996 23.7%

: ส ำรวจและผลิตฯ 10,871 15,187 16,423 51.1% 8.1% 23,981 31,610 31.8%

: กำ๊ซ 16,393 18,871 20,679 26.1% 9.6% 33,733 39,550 17.2%

: ถำ่นหิน 1,383 619 1,813 31.1% >100% 2,193 2,432 10.9%

: น  ำมัน 3,233 5,097 2,704 (16.4%) (46.9%) 8,210 7,801 (5.0%)
: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ปอ้งกนัควำมเส่ียง
(9) (135) 3,284 >100% >100% (587) 3,149 >100%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกนัควำมเส่ียง
889 1,087 2,415 >100% >100% 2,789 3,502 25.6%

: ปโิตรเคมีและกำรกล่ัน 13,125 21,001 25,293 92.7% 20.4% 38,030 46,294 21.7%

: อ่ืนๆ 680 665 323 (52.5%) (51.4%) 972 988 1.6%

ส่วนแบง่ก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม          1,938        2,472 1,818 (6.2%) (26.5%) 3,986 4,290 7.6%
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 3,321 4,742 (2,466) <(100%) <(100%) 7,822 2,276 (70.9%)
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)         53,157      71,570 66,547 25.2% (7.0%) 130,504 138,117 5.8%
ต้นทุนทางการเงิน 7,381 6,504 7,122 (3.5%) 9.5% 15,158 13,626 (10.1%)

ภาษีเงินได้ 5,553 8,479 18,122 >100% >100% 11,951 26,601 >100%

ก าไรสุทธิ 31,317 39,788 30,029 (4.1%) (24.5%) 77,485 69,817 (9.9%)

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 1.07 1.38 1.05 (1.9%) (23.9%) 2.68 2.43 (9.3%)

:จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง               1.07            1.38            1.05 (1.9%) (23.9%)                2.68             2.43 (9.3%)
1/ รวมธุรกจิเทคโนโลยแีละวศิวกรรม

1H/2561 Q1/2561  Q2/2561 
%เพิ่ม (ลด)

1H/2560หน่วย : ล้านบาท  Q2/2560 
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 

ใน Q2/2561  ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 578,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45,815 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 8.6 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบดูไบที่ปรับ
เพิ่มขึ้นจาก 63.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น 72.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q2/2561 ท าให้ผลการด าเนินงานปกติ
โดยรวมในไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากธุรกิจ
การกล่ันมีผลการด าเนินงานดีขึ้นจาก Accounting GRM ที่ปรับสูงขึ้นจากก าไรสต็อกน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของ
ราคาน้ ามันดิบ ในส่วนของผลการด าเนินงานของธุรกิจส ารวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ีย
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีผลการด าเนินงานดีขึ้นจากทั้งปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงแยก
ก๊าซฯ ในขณะที่ธุรกิจน้ ามันมีผลการด าเนินงานลดลงจากก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์อากาศยานและน้ ามันดีเซลที่ลดลง ท าให้
ในไตรมาสนี้ ปตท. และบริษัทย่อย มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 
จ านวน 100,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,583 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 30,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,781 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 จาก 28,519 
ล้านบาท ใน Q1/2561 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจส ารวจและผลิตฯ ตามการรับรู้สินทรัพย์ที่พร้อมใช้งานและ
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 

 

 

ใน Q2/2561 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน1,818 ล้านบาท ลดลง 654 ล้านบาท 
จาก 2,472 ล้านบาท ใน Q1/2561 ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่
ลดลงจากไตรมาสก่อน โดยหลักจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) ที่มีเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ได้รับ
ผลกระทบจากการอ่อนค่าลงของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ท าให้เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนใน Q2/2561 
แม้ราคาผลิตภัณฑ์จะสูงขึ้น 

นอกจากนั้น ใน Q2/2561 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก Q1/2561 จ านวน 4,532 ล้านบาท โดยหลักมา

จากสัญญาบริหารความเส่ียงทางการเงินของ ปตท. และ IRPC รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 7,208 

ล้านบาท จากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 4,742 ล้านบาท ใน Q1/2561 เป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 2,466 ล้าน

บาท โดยหลักมาจาก ปตท. และ TOP ที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ และ PTTEP ที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากการรับเงินจากลูกหน้ี 

1,878

1,326

250

235

155

71

189

186

Q1/2561 Q2/2561

อืน่ๆ

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลั่น
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หน่วย : ล้านบาท 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

 

 
27% 

1,818 

2,472 
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ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 9,643 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 8,479 ล้านบาทใน Q1/2561 เป็น 18,122 ล้าน

บาทใน Q2/2561 โดยหลักมาจาก PTTEP ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนตามค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน

เหรียญสหรัฐฯ 

ดังนั้นผลการด าเนินงานในไตรมาสนี้จึงลดลงจากไตรมาสก่อน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2560 

ใน 1H/2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 1,111,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123,174 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 12.5 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามราคาขายเฉล่ียของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบดูไบทีเ่พิ่มขึ้นจาก 51.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น 68.0 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 32.3 โดยใน 1H/2561 ปตท.และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 190,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,644 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 16.2 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันมีผลการด าเนินงานดีขึ้นจาก Accounting GRM ที่ปรับสูงขึ้นจากก าไรสต็อก

น้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้ ามันดิบ  รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์และ

ปริมาณขายที่สูงขึ้น ผลการด าเนินงานของธุรกิจส ารวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจก๊าซฯ มีผลการด าเนินงานดีขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯที่ดีขึ้นทั้งปริมาณ

ขายและราคาขาย และจากธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติรวมถึงธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯที่ปรับตัวดีขึ้น  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 58,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,348 ล้านบาท จาก 57,471 ล้านบาท ใน 

1H/2560 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจก๊าซฯ ตามการรับรู้สินทรัพย์ที่พร้อมใช้งาน 

 

   

ใน 1H/2561 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 4,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304      

ล้านบาท หรือร้อยละ 7.6 จาก 3,986 ล้านบาท ใน 1H/2560 โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก PTTAC ทีม่ีราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑเ์พิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบ 

2,798
3,204

481

485386
226

321
375

1H/2560 1H/2561

อืน่ๆ

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลั่น

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

3,986 

หน่วย : ล้านบาท 

4,290  
   8% 
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ใน 1H/2561 ปตท.และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 3,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,098 ล้านบาท จาก 

1H/2560 ที่มีก าไรจากตราสารอนุพันธ์ จ านวน 2,277 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากขาดทุนจากสัญญาประกันความเส่ียงทาง

การเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) ปตท. และ PTTEP  

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ลดลง 5,546 ล้านบาท จากจ านวน 7,822 ล้านบาท ใน 1H/2560 เป็น 2,276 ล้านบาท 

โดยหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของ ปตท. TOP 

และ PTTGC จากเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ  

ใน 1H/2561 ไม่มีรายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้ประจ า (Non-recurring Items) ขณะทีใ่น 1H/2560 ปตท. มี Non-recurring 

Items จากรายได้เงินปันผลจากกองทุนรวม EPIF 4,310 ล้านบาท และก าไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม 990 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 1,532 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 จาก 15,158 ล้านบาทใน 1H/2560 เป็น 13,626 ล้าน

บาทใน 1H/2561 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวเฉล่ียของ 1H/2561 ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ

ช าระคืนเงินกู้/หุ้นกู้ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2560 – มิ.ย. 2561 

ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 14,650  ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 11,951 ล้านบาทใน 1H/2560 เป็น 26,601 

ล้านบาทใน 1H/2561 โดยหลักมาจาก PTTEP ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ

กับเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ดังนั้นผลการด าเนินงานในครึ่งแรกของปีนี้จึงมีผลการด าเนินงานลดลงจาก 1H/2560 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
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ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

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

1H/2561 สรุปได้ดังนี ้
5 
5 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 
Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 

%เพิ่ม(ลด) 
1H/2560 1H/2561 

% เพิ่ม 
 YoY QoQ (ลด) 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย   
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

38.1 44.0 46.9 23.1% 6.6% 38.0 45.5 19.7% 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 281,435 293,099 302,846 7.6% 3.3% 292,709 297,999 1.8% 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 

ใน Q2/2561 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 42,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,773 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 

สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จาก 44.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

(BOE) ใน Q1/2561 เป็น 46.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน Q2/2561 รวมทั้งปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จาก 

293,099 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวนั (BOED) ใน Q1/2561  เป็น 302,846 BOED ใน Q2/2561  โดยหลักจากผู้ซื้อรับกา๊ซ

ธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากโครงการซอติก้าและโครงการสินภูฮ่อม 

EBITDA ใน Q2/2561 มีจ านวน 31,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,045 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9 โดยหลักเป็นผลมา

จากก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 3,426 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และท าให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 

Q2/2561 มีจ านวน 16,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,236 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 ด้วย แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจะ

เพิ่มขึ้นจากหลุมพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจากโครงการเอส 1 และการขายน้ ามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย  และโครงการ

แอลจีเรีย 433เอ และ 416บี ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาสก่อน  
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*ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

GAS Oil & Trading PTTEP Petro &Refine Others* 

หน่วย : ล้านบาท 
 Operating Income  EBITDA  Revenue 

1,111,759 190,815 131,996 
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อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานภาพรวมลดลง จากค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบค่าเงินบาทอ่อน 

 ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

ใน 1H/2561 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 79,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,397 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.8 จาก 

1H/2560 สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จาก 38.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ใน 1H/2560 

เป็น 45.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 1H/2561 รวมทั้งปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จาก 292,709 BOED ใน 

1H/2560  เป็น 297,999 BOED ใน 1H/2561  โดยหลักจากผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากโครงการคอนแทร็ค 4 

และโครงการพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย รวมทั้งจ านวนวันในการปิดซ่อมบ ารุงน้อยกว่าช่วง 1H/2560 

                 EBITDA ใน 1H/2561 มีจ านวน 59,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,340 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 โดยหลักเป็นผลมา

จากก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 8,749 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับ

ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 709 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 

ใน 1H/2561 มีจ านวน 31,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,629 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.8   

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานภาพรวมลดลง จากค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบค่าเงินบาทอ่อน 
 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

 
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกกา๊ซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้ 

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

หน่วย : ตัน Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 
% เพิ่ม(ลด) 

1H/2560 1H/2561 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 
LPG 733,440 714,378 750,147 2.3% 5.0% 1,451,454 1,464,526 0.9% 

Ethane 593,652 584,032 612,257 3.1% 4.8% 1,181,048 1,196,289 1.3% 

Propane 218,303 245,522 247,383 13.3% 0.8% 401,634 492,904 22.7% 

NGL1/ 181,320 179,331 174,442 (3.8%) (2.7%) 361,957 353,773 (2.3%) 

รวม 1,726,715 1,723,263 1,784,229 3.3% 3.5% 3,396,093 3,507,492 3.3% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 

% เพิ่ม(ลด) 1H/2560 1H/2561 % เพิ่ม 

YoY QoQ  

LPG 1/,4/ 412 523 512 24.3% (2.1%) 466 517 10.9% 

Ethylene 2/ 990 1,244 1,222 23.4% (1.8%) 1,040 1,233 18.6% 

Propylene 2/ 742 987 1,003 35.2% 1.6% 838 995 18.7% 

HDPE 2/ 1,133 1,379 1,384 22.2% 0.4% 1,155 1,382 19.7% 

PP 2/ 1,114 1,270 1,301 16.8% 2.4% 1,137 1,286 13.1% 

Naphtha 3/ 404 525 588 45.5% 12.0% 428 557 30.1% 
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    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

มีกลไกติดตามกรณีที่ราคาน าเข้า LPG มีความแตกต่างจากต้นทุนโรงแยกก๊าซฯอย่างมีนัยส าคัญ และจะเสนอให้ กบง. พิจารณา

ตามสถานการณ์นั้นๆ เป็นรายเดือน 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 

 ใน Q2/2561 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 120,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,116 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 10.1 จาก Q1/2561 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. ที่ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมฯ (รวมก๊าซโซลีน

ธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซฯ)  เพิ่มขึ้น จาก 1,723,263 ตันใน Q1/2561 เป็น 1,784,229 ตันใน 

Q2/2561 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ LPG และ Ethane จากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงแยกก๊าซฯ

หน่วยที่ 2 (GSP#2) ใน Q1/2561 ประกอบกับราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิงปรับสูงขึ้นตาม

ราคาน้ ามัน  

ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 

1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) เพิ่มขึ้น 181 MMSCFD จาก 4,644 MMSCFD ใน Q1/2561 เป็น 4,825 MMSCFD ใน 

Q2/2561 หรือร้อยละ 3.9 โดยหลักจากลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้า รวมทั้งราคาขายก๊าซฯ เฉล่ียใน Q2/2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 

Q1/2561  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน Q2/2561 มีจ านวน 24,999 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,755 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.6           

และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 20,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,808 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.6 โดยหลักจาก

ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ตามที่กล่าวข้างต้น ขณะที่ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากต้นทุนก๊าซฯสูงขึ้น

มากกว่าราคาขายเฉล่ียที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ส าหรับกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ และรถโดยสาร

สาธารณะ ได้ปรับราคา จาก 10.00 บาท/กก เป็น 10.62 บาท/กก. และ ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ ของ ปตท.ปรับ

ลดลงเช่นกันจากการขายกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเนื่องจากต้นทุนก๊าซฯที่สูงขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 6 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2560 

 ใน 1H/2561 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 230,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,869  ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยก

ก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,396,093 ตัน ใน 1H/2560 เป็น 3,507,492 ตันใน 1H/2561 หรือร้อยละ 3.3  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ 

Propane ทีเ่พิ่มขึ้นเนื่องจาก ลูกค้า ทั้ง PTTGC และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) มีปิดซ่อมบ ารุงใน 1H/2560  
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นอกจากนี้ ส าหรับธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นตาม

ราคาก๊าซฯที่เพิ่มขึ้น และปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 

4,726 MMSCFD ใน 1H/2560 เป็น 4,735 MMSCFD ใน 1H/2561  

EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจกา๊ซฯ ใน 1H/2561 มีจ านวน 48,243 ล้านบาท และ 

39,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,612 ล้านบาท และ 5,817 ล้านบาท ตามล าดับ จากผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจ

ท่อส่งก๊าซฯ และ ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ 

นอกจากนี้ ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลงจากต้นทุนขายลดลงตามปริมาณขายที่ลดลง และใน 1H/2561 ราคาขายได้

ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่ 0.4553 บาท/กิโลกรัม จาก 3.4367 บาท/กิโลกรัม เป็น 3.8920 บาท/

กิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน 2560 และตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 มีปรับราคาขายตามที่กล่าวข้างต้น  

  

กลุ่มธุรกิจถ่ำนหนิ 

  Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

1H/2560 1H/2561 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

รำคำอ้ำงอิงนิวคำสเซิล  
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

79.7 101.5 104.5 31.1% 3.0% 80.6 103.7 28.7% 

รำคำขำยเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 67.9 79.9 75.8 11.6% (5.1%) 67.8 77.9 14.9% 
ปริมำณขำย  (ล้ำนตัน) 1.9 2.1 2.2 15.8% 4.8% 3.7 4.2 13.5% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 

ใน Q2/2561 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 5,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1  

สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึ้น จาก 2.1 ล้านตัน มาอยู่ที่ 2.2 ล้านตัน ใน Q2/2561 ขณะที่ราคาขายถ่านหิน

เฉล่ียลดลง 4.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 5.1 จาก 79.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 75.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่ง

เกิดจากผลของการบังคับใช้มาตรการก าหนดเพดานราคาขายถ่านหินส าหรับโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผลตั้งแต่

วันท่ี 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป ท าให้ราคาขายเฉล่ียลดลง แม้ว่าราคาอ้างอิง Newcastle เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 

EBITDA ใน Q2/2561 มีจ านวน 2,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 988 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.8 โดยหลัก

มาจากใน Q1/2561 มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าปรับทางภาษีจากผลตัดสินคดีความด้านภาษีในอดีต  ทั้งนี้ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงานใน Q2/2561 อยู่ที ่1,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,194 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น  

 ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

รายได้จากการขายใน 1H/2561 มีจ านวน 10,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,656 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 สาเหตุหลัก

มาจากราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 ส่งผลให้ราคาขายถ่านหินเฉล่ียเพิ่มสูงขึ้น 10.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

หรือร้อยละ 14.9 จาก 67.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 77.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน แม้ว่าใน Q2/2561 จะมีการบังคับใช้

มาตรการก าหนดเพดานราคาขายถ่านหินตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และปริมาณขายถ่านหินใน 1H/2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.5 

ล้านตัน หรือร้อยละ 13.5 จาก 3.7 ล้านตัน มาอยู่ที่ 4.2 ล้านตัน ตามสัญญาขายถ่านหินท่ีเพิ่มขึ้นตามแผน 
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EBITDA ใน 1H/2561 มีจ านวน 3,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 306 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 เนื่องจาก 

ใน 1H/2561 มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าปรับภาษี ทั้งนี้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ของ 1H/2561 มีจ านวน 2,432  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมนั 

YoY QoQ

ปริมำณขำยเฉล่ีย 6,357 6,929 6,579 3.5% (5.1%) 13,113 13,508 3.0%

%เพิ่ม (ลด)1H/2560 1H/2561หน่วย : ล้านลิตร Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561
%เพิ่ม (ลด)

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 

ใน Q2/2561 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 152,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 752 ล้านบาท หรือร้อยละ 

0.5  จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ในขณะที่ปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ในไตรมาสนี้ลดลง 350 

ล้านลิตร หรือร้อยละ 5.1 เป็น 6,579 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 454,747 บาร์เรลต่อวัน ใน Q2/2561 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ดีเซล

ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง และความต้องการท่ีลดลงตามฤดูกาลของน้ ามันอากาศยาน  

EBITDA ใน Q2/2561 มี จ านวน 3,943 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2561 จ านวน 2,375 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.6 

โดยหลักเป็นผลจากก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์อากาศยานที่ลดลงตามสูตรราคาขายและดีเซลที่ลดลงจากแข่งขันสูง รวมทั้งค่า

โฆษณา ส่งเสริมการขาย และค่าด าเนินงานจากจ านวนสาขาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน Q2/2561 

มีจ านวน 2,704 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 2,393 ล้านบาท  

ผลกำรด ำเนินงำน 6 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2560 

ใน 1H/2561 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 303,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,373 ล้านบาท หรือร้อยละ 

8.7 จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมทั้งปริมาณขายเพิ่มขึ้น 395 ล้านลิตร หรือร้อยละ 3.0 จาก 

13,113 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 455,688 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2560 เป็น 13,508 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 469,413 บาร์เรลต่อ

วันใน 1H/2561 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์อากาศยาน ซึ่งเป็นผลจากที่ International Civil Aviation Organization (ICAO) 

ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเส่ียงด้านความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนเมื่อช่วงต้นปี 2561 ท า

ให้หลายสายการบินสามารถกลับมาด าเนินการตามปกติได้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เบนซินและดีเซลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจาก

การขยายจ านวนสถานีบริการ 

EBITDA ใน 1H/2561 มีจ านวน 10,261 ล้านบาท ลดลง 211 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยหลักจากก าไรขั้นต้น

ของอากาศยานที่ลดลง รวมถึงค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นจาก 1H/2560 ในขณะที่ก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์

เบนซิน LPG และธุรกิจเสริม ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1H/2561 อยู่ที่ 7,801 ล้านบาท ลดลง 

409 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น 
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กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

YoY QoQ

ปริมำณขำยเฉล่ีย 17,922 18,554 19,923 11.2% 7.4% 37,235 38,477 3.3%

%เพิ่ม (ลด)1H/2560 1H/2561หน่วย : ล้านลิตร Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561
%เพิ่ม (ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 

ใน Q2/2561 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 314,489 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56,807  

ล้านบาท หรือร้อยละ 22.0 จาก Q1/2561 จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 1,369 ล้านลิตรหรือ ร้อยละ 7.4 จาก 18,554 ล้านลิตร

หรือเทียบเท่า 1,296,706 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2561 เป็น 19,923 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,377,082 บาร์เรลต่อวันใน Q2/2561 

ของปริมาณการค้าในทุกผลิตภัณฑ์ของ out-out Trading  

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน Q2/2561 มีจ านวน 2,422

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,327 ล้านบาท มากกว่าร้อยละ 100 โดยหลักจากผลขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงของผลิตภัณฑ์ใน 

Q1/2018  ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 2,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จ านวน 1,328 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 6 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2560 

 ใน 1H/2561 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ านวน 572,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115,170 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 25.2 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมทั้งปริมาณขายเพิ่มขึ้น 

1,242 ล้านลิตรหรือร้อยละ 3.3 จาก 37,235 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,293,956 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2560 เป็น 38,447 ล้าน

ลิตรหรือเทียบเท่า 1,337,116 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการค้าน้ ามันดิบและคอนเดนเสทน าเข้า

เนื่องจาก 1H/2018 มีโรงกลั่นปิดซ่อมบ ารุงน้อยกว่า 1H/2017 

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 1H/2561 มีจ านวน 3,517 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 712 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4 โดยหลักจากก าไรของผลิตภัณฑค์อนเดนเสทในประเทศเพิ่มขึ้นและก าไรจาก

การขายน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี Out – Out เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุง

ผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ใน 1H/2561 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3,502 ล้านบาท จาก 2,789 ล้านบาท ใน 

1H/2560 ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึ้น 
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กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและกำรกลั่น 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

1H/2560 1H/2561 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

HDPE 1,133 1,379 1,384 22.2% 0.4% 1,155 1,382 19.7% 
PP 1,114 1,270 1,301 16.8% 2.4% 1,137 1,286 13.1% 
BZ – Cond 338 318 212 (37.3%) (33.3%) 398 265 (33.4%) 
PX – Cond 383 381 354 (7.6%) (7.1%) 402 368 (8.5%) 

 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน Q2/2560 Q1/2561 Q2/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

1H/2560 1H/2561 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

Market GRM 4.94 5.15 4.39 (11.1%) (14.8%) 5.24 4.77 (9.0%) 
Inventory gain (loss) (1.38) 0.23 3.87 >100.0% >100.0% (0.54) 2.03 >100.0% 
Accounting GRM 3.36 5.30 8.34 >100.0% 57.4% 4.49 6.81 51.7% 
Refinery Utilization rate (%) 102.3% 105.3% 102.3% - (2.8%) 95.8% 103.8% 8.4% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 

ใน Q2/2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ านวน 282,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,789  
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 โดยกลุ่มธุรกิจการกล่ันมีรายได้ขายปรับตัวสูงขึ้น จากราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปเพิ่มขึ้นทุก
ผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ ามันดิบ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้ก าลังการกล่ันของกลุ่มใน Q2/2561 ลดลง
เหลือร้อยละ 102.3 จากร้อยละ 105.3 ที่ Q1/2561 จากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงกล่ัน TOP ในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายและราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นจากภาวะ
อุปทานตึงตัว เนื่องจากเป็นช่วงปิดซ่อมบ ารุงโรงโพลีเอทิลีนในเอเชียและตะวันออกกลาง ส าหรับราคาปิโตรเคมีสาย               
อะโรเมติกส์นั้น ราคา PX ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากแรงหนุนของราคาน้ ามันดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีราคา BZ 
ปรับตัวลดลงจากความต้องการ BZ ที่ลดลง หลังจีนประกาศเพิ่มภาษีน าเข้า SM จากสหรัฐฯ เกาหลีใต้ และไต้หวัน และจาก
การหยุดซ่อมบ ารุงของผลิตภัณฑ์ปลายน้ าหลายแห่งในไตรมาสนี้   

EBITDA ใน Q2/2561 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ านวนรวม 33,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,485 ล้าน

บาท จาก Q1/2561 และ มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 25,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,292 ล้านบาท โดยมี

สาเหตุดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น โดย Accounting GRM เพิ่มขึ้นจาก 5.30 US$/BBL เป็น 

8.34 US$/BBL ซึ่งเป็นผลจากก าไรจากสต๊อกน้ ามันทีเ่พิ่มขึ้นจาก 0.23 US$/BBL เป็น 3.87 US$/BBL แม้ว่าก าไร

ขั้นต้นจากการกล่ันไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ ามัน (Market GRM) ลดลงจาก Crude Premium ทีป่รับตัวสูงขึ้น  

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยหลักจากราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณขาย

ที่สูงขึ้นจากไตรมาสก่อน  
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 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรับลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับคอนเดนเสท 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ BZ ที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากราคาคอนเดนเสทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและราคา BZ 

ปรับลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันลดลง 552 ล้านบาท 

จาก Q1/2561 โดยหลักมาจากผลการด าเนินงานของ PTTAC ที่ลดลงจากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินกู้ยืมสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ใน Q2/2561 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท  

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

ใน 1H/2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ านวน 549,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90,878 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 19.8 ส่วนใหญ่จากราคาผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปและปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์ที่

เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ รวมทั้งราคา MEG ก็ปรับเพิ่มขึ้น ตามความต้องการ Polyester ที่ยังดีต่อเนื่อง  

ปริมาณขายในธุรกิจการกล่ันเพิ่มขึ้น จากอัตราการใช้ก าลังการกลั่นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.8 ใน 1H/2560 

เป็นร้อยละ 103.8 ใน 1H/2561 เช่นเดียวกับปริมาณขายในธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ที่ปรับสูงขึ้น 

เนื่องจากใน 1H/2560 มีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของ IRPC รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการหยุดซ่อมบ ารุง

ของ PTTGC  

ใน 1H/2561 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ านวนรวม 63,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,554         ล้าน

บาท และมีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 46,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,264 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจาก Accounting GRM ทีเ่พิ่มขึ้นจาก 4.49 US$/BBL ใน 

1H/2560 เป็น 6.81 US$/BBL ใน 1H/2561 ตามก าไรจากสต๊อกน้ ามันที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า Market GRM จะลดลงโดย

หลักจากส่วนต่างราคาน้ ามันเตาและน้ ามันเบนซินปรับลดลง ในขณะทีส่่วนต่างราคาน้ ามันอากาศยานและน้ ามัน

ดีเซลปรับตัวสูงขึ้น 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ในภาพรวมปรับสูงขึ้น ตามราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณขายที่

สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบปรับตัว

ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาคอนเดนเสทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันดิบ  

นอกจากนี้ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มธรุกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับเพิม่ขึน้ 

304 ล้านบาท จาก 1H/2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก PTTAC ซึ่งเป็นผลมาจากราคาของผลิตภัณฑ์ AN ที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี

ก่อนตามแนวโน้มของตลาดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,293,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 

31 ธันวาคม 2560 จ านวน 60,892 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 เปน็ผลจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 10,807 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 สาเหตุหลักมาจาก 

-  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 20,532 ล้านบาท โดยหลักจากปัจจัยทางด้านราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคา

ตลาดโลก ส่งผลให้มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 

-  ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 17,277 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากราคาผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาตลาด และ

ปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น 

-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 10,119 ล้านบาท โดยหลักจากลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น จากภาษีซื้อขอคืนจากเงิน

จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อกิจการของ PTTOR และ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าของ PTTT รวมทั้งจากเงินชดเชยค้างรับ

ของ ปตท. 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงสุทธิ 37,121 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงิน

ฝากประจ าและตราสารหนี้ระยะสั้นที่ครบก าหนด 

: เงินลงทุนระยะยาว ลดลง 1,451 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 โดยหลักจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขายของ TOP และ 

PTTGC ประกอบกับการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงใน BAFS และ TIPS ของปตท. 

: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 46,125 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 โดยหลักจากการที่ PTTEP เข้าซื้อสัดส่วน

เพิ่มเติมในโครงการบงกช  ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น การลงทุนเพิ่ม

268,050 273,461 

1,076,906 1,123,031 

105,188 103,737 

782,170 792,977 

1,248,556 1,288,036 

184,442 192,366 

511,353 485,105 

287,963 327,699 

2,293,206 2,293,206
2,232,3142,232,314
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สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาว  
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

31 ธ.ค. 60  30 ม.ิย. 61  31 ธ.ค. 60  30 ม.ิย. 61  

สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ หน่วย : ล้านบาท  
3% 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
22 

Q2/2561 

   

 

ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการซอติก้า และ คอนแทร็ค 4 ของ PTTEP โครงการ LLDPE 2 โครงการ 

Olefins Reconfiguration โครงการผลิต Propylene Oxide โครงการผลิตPolyols และ โครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ 

PTTGC โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท. โครงการอาคารส านักงานไทยออยล์ ศรีราชา โครงการก่อสร้างถังน้ ามันดิบ 

และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 7 และ 8 ของ TOP โครงการ Gasoline Maximization และ โครงการ Catalyst Cooler ของ 

IRPC 

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 5,411 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยหลักจากค่าความนิยม ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 

PTTEP เข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช และสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า ที่เพิ่มขึ้นตามการอ่อนค่า

ของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 

หนี้สนิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 1,005,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 

2560  จ านวน 21,412 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 39,736 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.8 ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้อื่น ของ PTTEP ที่เพิ่มขึ้น

จากส่ิงตอบแทนที่จะต้องจ่ายจากการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช และ เจ้าหนี้งานก่อสร้างโครงการต่างๆของ 

PTTGC และเจ้าหน้ีการค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณซื้อที่เพิ่มขึ้น 

: เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) ลดลง 26,248 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 ส่วนใหญ่เป็นการ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาวและไถ่ถอนหุ้นกู้ จ านวน 86,072 ล้านบาท โดยหลักจาก PTTGC PTTEP TOP ปตท. และ IRPC อย่างไรก็

ตามในระหว่างงวดมีการกู้เงินสุทธิเพิ่ม 64,743 ล้านบาท โดยหลักจาก TOP PTTGC และ PTTT รวมทั้งมีผลกระทบจากอัตรา

แลกเปล่ียน ท าให้เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,635 ล้านบาท 

: หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7,924 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 ส่วนใหญ่จากประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน และ 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ของ PTTEP จากการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช 

   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 1,288,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 

2560 จ านวน 39,480 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 โดยหลักจากผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับ 1H/2561 

จ านวน 69,817 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2560 จ านวน 12 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน

รวมทั้งส้ิน 34,258 ล้านบาท 
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สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น

สุทธิจ านวน 46,116 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ านวน 166,189 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 212,305 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 
 

หน่วย: ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 128,314 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 16,993 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (100,957) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,659 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 107 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหวา่งงวด-สุทธ ิ 46,116 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 166,189 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 212,305 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 128,314 ล้านบาท มาจากก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
ตามงบก าไรขาดทุนจ านวน 69,817 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 58,819 ล้านบาท 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 28,073 ล้านบาท ภาษีเงินได้จ านวน 26,601 ล้านบาท และ ต้นทุน
ทางการเงินจ านวน 13,626 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิลดลงจ านวน 37,406 ล้านบาท และ
มีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 27,999 ล้านบาท   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 16,993 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
: เงินรับจากเงินลงทุนชั่วคราว รวมจ านวน 88,240 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินฝากประจ าและเงินลงทุนในตรา

สารหนี้ระยะสั้นที่ครบก าหนด ของ PTTEP และ ปตท.จ านวน 61,629 และ 24,417 ล้านบาท ตามล าดับ 
 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจาก
การส ารวจและประเมินค่า รวมจ านวน 58,475 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า และ โครงการเอส 1  การลงทุนในโครงการต่างๆ ของ 
ปตท. โดยโครงการหลัก ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในโครงการ Olefins Reconfiguration, 
เมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2, Propylene Oxide และ Polyols ของ PTTGC โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ 
(PPC) และโครงการ Gasoline Maximization ของ IRPC เป็นต้น  
 : เงินจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว จ านวน 21,434 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายลงทุนในการเข้าซื้อสัดส่วน
เพิ่มเติมในโครงการบงกช ของ PTTEP และจ่ายลงทุนเพิ่มในตราสารหน้ีของ ปตท.  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 100,957 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
 : เงินจ่ายช าระคืนเงินกู้ระยะส้ัน ระยะยาว และการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมจ านวน 87,035 ล้านบาท โดยหลักเป็นการจ่าย
ช าระคืนเงินกู้และไถ่ถอนหุ้นกู้ของ PTTGC TOP ปตท. PTTEP และ IRPC 
 : เงินจ่ายปันผลจ านวน 52,129 ล้านบาทและเงินจ่ายต้นทุนทางการเงินจ านวน 14,035 ล้านบาท โดยหลักเป็นของ 
ปตท. PTTEP PTTGC TOP และ IRPC 
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 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุน้ของ ปตท. และบริษทัย่อย  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 1H/2560 1H/2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรจาก
การด าเนินงานต่อเนื่อง 

   

อัตราก าไรขั้นต้น % 14.21% 15.37% 
อัตราก าไรสุทธิ % 10.46% 8.80% 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 9.41 11.14 
    
ก าไรสุทธิต่อหุ้นจากการด าเนินงาน     
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 2.68 2.43 
    
อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-60 30-มิ.ย.-61 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.21 1.86 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.61 1.29 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.42 0.40 
    
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 3 ของปี 2561 

 เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 (Q3/2561) มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศ (domestic 

demand) ที่เข้มแข็ง ท่ามกลางการด าเนินมาตรการกีดกันทางการค้าที่ขยายวงกว้างและอาจส่งผลฉุดรั้งการค้าและการลงทุน

โลก โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะยังได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานท่ีเข้มแข็งและมาตรการปรับลดภาษีของรัฐบาล แม้

อาจได้รับผลกระทบทางลบบางส่วนจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของประเทศคู่ค้า ในขณะท่ีเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้

เงินสกุลยูโรคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องภายใต้ภาวะการเงินที่ยังผ่อนคลาย โดยผลกระทบทางลบจากการเรียกเก็บภาษีสินค้า

เหล็กกล้าและอลูมิเนียมน าเข้าของสหรัฐฯ คาดว่าไม่มากนัก สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ ที่คิ ดเป็น

สัดส่วนเล็กน้อยของการส่งออกทั้งหมด ส าหรับเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตต่อไปได้ โดยรัฐบาลจีน

ประกาศผ่อนปรนมาตรการชะลอการขยายตัวของสินเชื่อและลดความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับผลกระทบ

ทางลบจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดการเงินอัน

เนื่องจากการด าเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวขึ้นของสหรัฐฯ ( financial market correction triggered by tighter US 

monetary policy) การกีดกันและการตอบโต้ทางการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น และปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการก่อ

การร้าย  

ความต้องการใช้น้ ามันของโลกใน Q3/2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวันจากไตรมาสก่อนหน้าไปอยู่ที่

ระดับ 99.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และความต้องการใช้น้ ามันโลกของปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอยู่ที่

ระดับ 99.1 ล้านบาร์เรลต่อวันตามรายงานของ IEA ณ เดือนกรกฎาคม 2561 น าโดยกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และก าลัง

พัฒนาโดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียและจีน ในขณะท่ีความต้องการใช้น้ ามันของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าทรงตัวจาก

ปีก่อน ส าหรับภาวะอุปทานล้นตลาดคาดว่าจะลดลงจากแผนความร่วมมือในการลดก าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ non-

OPEC อย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง การคว่ าบาตรอิหร่าน แต่ยังคงต้องติดตามการผลิต

น้ ามันดิบที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ และปัญหาความขัดแย้งทางการค้า ทั้งนี้ คาดว่าราคาน้ ามันดิบจะเฉล่ียอยู่ที่ 69-74 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2561  

ค่าการกล่ันอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2561 คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 6.2-6.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากปี 2560 

ตามภาพรวมตลาดน้ ามันส าเร็จรูปท่ีมีอุปสงค์ลดลงเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีใน Q3/2561 มีแนวโน้มปรับลดลงเล็กน้อยจาก Q2/2561 โดยราคา HDPE คาดว่าจะเฉล่ีย

อยู่ที่ 1,340 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะที่ราคา PP คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 1,297 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยคาดว่าปัจจัยจาก

ค่าเงินที่อ่อนตัวลงของจีนจะกดดันอุปสงค์ให้ลดลงต่อไป ส าหรับราคา BZ คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 833 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

ลดลงเล็กน้อยแม้ว่าอุปสงค์จากโรงงานที่ซ่อมบ ารุงจะกลับมาแต่ปริมาณสินค้าคงคลังในจีนยังอยู่ในระดับสูง และอุปทาน

เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าโรงงานใหม่หลายแห่งจะสามารถด าเนินการผลิตได้เต็มที่ รวมถึงมีการกลับมาของโรงงานท่ีหยุดด าเนินการ

ไป ในขณะที่ราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 980 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงจากการที่ตลาดอาจเริ่มมีอุปทานส่วนเกิน ทั้งนี้  

ควรจับตามองมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจกดดันราคาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในไตรมาสนี้ 
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เศรษฐกิจไทยใน Q3/2561 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจาก Q2/2561 เนื่องจากคาดว่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว

ชะลอลงจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้า การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จากการระบายสินค้าคงคลัง ( inventory 

destocking) มากขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะปรับลดลงตามการเล่ือนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่งไปปี 

2562 ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะขยายตัวดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้น

ของการด าเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ระยะเวลาของการด าเนินนโยบายทางการเงินของประเทศพัฒนาแล้ว 

ความผันผวนของค่าเงินบาท และความล่าช้าในการเบิกจ่ายของภาครัฐ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ

 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
27 

Q2/2561 

   

 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

 

                

 

สมมติฐานความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปี 2561 - 2565 มีอัตราการเติบโตลดลงที่ -1.9% โดยประมาณการ

ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่การผลิตไฟฟ้าของประเทศจาก 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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โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครรำชสีมำ  (ก าหนดแล้วเสร็จปี 2561) 

ความกา้วหน้าโครงการ ระยะที่ 1  

- การก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่ม Start of Regular Operation เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2560     

ความกา้วหน้าโครงการ ระยะที่ 2  

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 78.03% (ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต ้

- ภาพรวมความคืบหน้าของการผลิต/จัดส่งท่อก๊าซฯที่ 84% (จัดหาร่วมกันระหว่างโครงการ ระยะที่ 1 และ 2)  

ความก้าวหน้าโครงการ ระยะที่ 1  

- อยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อก๊าซฯเป็นระยะทางประมาณ 36 กม. จากระยะทางแนวท่อก๊าซทั้งหมด 208 กม. โดย

ความก้าวหน้าของงานส่วน EPC ระยะที่ 1 อยู่ที่ 17.9% 

ความก้าวหน้าโครงการ ระยะที่ 2 

- จัดหาผู้รับเหมาแล้วเสร็จและลงนามเมื่อ 27 มิ.ย. 61 

ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี 

- ด าเนินงานก่อสร้างวางท่อ ความคืบหน้าโครงการ 45.37% (ณ เดือนมิถุนายน 2561)  

โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซฯ บนระบบท่อส่งก๊ำซฯ วังน้อย – แก่งคอย 

- ความก้าวหน้าโดยรวม 95.32% (ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

 

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 Extension : 

- ความก้าวหน้างานก่อสร้าง 99.08% (ณ 25 พฤษภาคม 2561) 
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- 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  

- ด าเนินการ Award of Contract แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 24 พ.ค. 2561 และจะลงนามสัญญา (Contract Signing) ในวันที่ 

6 ส.ค. 2561 

- 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  

 

แผนงำน NGV 

ปตท. มีนโยบายเน้นการขายก๊าซฯแบบ Wholesale และส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนสถานีบริการ 

สรุปแผนซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ใน 1H/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% 
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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) 

และ 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   

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

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

ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด (PTT DIGITAL) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) PTT Green Energy Pte. 

Ltd. (PTTGE) PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) และ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด (PTT 

TCC) 


