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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือน และ งวด 9 เดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 

 บทสรุปผู้บริหาร  

ในไตรมาส 3 ปี 2561 (Q3/2561) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 30,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300 

ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 จากไตรมาส 2 ปี 2561 (Q2/2561) ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 30,029 ล้านบาท สาเหตุหลักจากผล

การด าเนินงานปกติของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผล

การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยโดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ ในขณะท่ีผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันลดลง ซึ่งเป็นผลจากค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting 

GRM) ปรับลดลงตามก าไรสต๊อกน้ ามันที่ลดลง รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่ลดลง แม้ส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจน้ ามันกป็รับลดลงตามผลกระทบ

จากก าไรขั้นต้นที่ลดลงโดยหลักจากการขาดทุนจากสต็อกน้ ามันในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ใน Q3/2561 กลุ่ม ปตท. มีผล

ขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์ที่ลดลง และมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินกู้สกุล

ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 (9M/2561) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 100,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

330 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.3 จาก 99,816 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (9M/2560) โดยหลักจากผลการ

ด าเนินงานปกติดีขึ้นเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ีย

ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นทั้งในส่วนที่ ปตท. ด าเนินการเองและด าเนินการโดย

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ในส่วนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันมีผลการด าเนินงานโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจาก Accounting 

GRM ที่สูงขึ้นจากก าไรสต๊อกน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้น รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่มีผลการ

ด าเนินงานดีขึ้นตามราคาขายและปริมาณขายที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ใน 9M/2561 กลุ่ม ปตท. มีผลขาดทุนจากการป้องกัน

ความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราที่น้อยลงกวา่ 

9M/2560 ส่งผลให้ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นตามผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น และ

จากการลดลงของสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 

หน่วย : ล้ำนบำท Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 
% เพิ่ม (ลด) 

9M/2560 9M/2561 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 
ยอดขำย 475,178 578,787 606,979 27.7% 4.9% 1,463,763 1,718,738 17.4% 
EBITDA 87,011 100,699 96,138 10.5% (4.5%) 251,182 286,953 14.2% 
ก ำไรสุทธิ 22,331 30,029 30,329 35.8% 1% 99,816 100,146 0.3% 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.77 1.05 1.05 36.4% 0.0% 3.45 3.48 0.9% 
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ภำวะเศรษฐกิจในไตรมำส 3 ปี 2561 

เศรษฐกิจโลกใน Q3/2561 ขยายตัวชะลอลงจาก Q2/2561 โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวชะลอลงจากที่
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปีใน Q2/2561 อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานที่เข้มแข็งต่อเนื่องส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ( the 
Federal Reserve: the Fed) ในการประชุมเดือนกันยายน 2561 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2561 
ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรฟื้นตัวต่อเนื่องภายใต้ภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย ตลอดจนความตึงเครียด
ทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่ลดลงหลังการบรรลุข้อตกลงร่วมมือลดก าแพงภาษีระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเมื่อปลายเดือน
กรกฎาคม 2561 ส าหรับเศรษฐกิจจีนขยายตัวชะลอลงที่ระดับเป้าหมายร้อยละ 6.5 ท่ามกลางการด าเนินมาตรการชะลอการ
ขยายตัวของสินเชื่อของภาครัฐ แม้ได้รับอานิสงส์จากการเร่งส่งออกของผู้ผลิตอันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความ
ขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่ทวีความท้าทายขึ้น ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund: IMF) 
ณ เดือนตุลาคม 2561 ปรับลดประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 เป็นที่ระดับร้อยละ 3.7 จากที่
ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ที่ระดับร้อยละ 3.9  

ตามรายงานของส านักงานพลังงานสากล ( International Energy Agency: IEA) ณ เดือนตุลาคม 2561 ความ
ต้องการใช้น้ ามันของโลกใน Q3/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 99.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก Q2/2561 ที่อยู่ที่ 98.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
และ ไตรมาส 3 ปี 2560 (Q3/2560) ที่อยู่ที่ 98.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ความต้องการใช้น้ ามันในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 99.2 
ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 97.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2560 

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 

%เพิ่ม(ลด) 
9M/2560 9M/2561 %เพิ่ม

(ลด) YoY QoQ 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 50.5 72.1 74.3 47.1% 3.1% 51.1 70.1 37.2% 
Gasoline Crack Spread 16.1 12.1 11.6 (28.0%) (4.1%) 15.0 12.5  (16.7%) 
Diesel Crack Spread 13.9 14.6 14.4 3.6% (1.4%) 12.4 14.6 17.7% 
FO Crack Spread (180 – 
3.5%S) (1.4) (4.5) (2.6)       (85.7%) 42.2% 

(2.1) (4.0)  (90.5) % 

ราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q3/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 74.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก Q2/2561 ที่อยู่ที่ 72.1 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก Q3/2560 ที่อยู่ที่ 50.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากความกังวลต่ออุปทานจากอิหร่านท่ีจะ
หายไปจากการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ ได้เพิ่มมากขึ้น ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของเวเนซุเอลายังคงลดลง ประกอบกับการที่ 
OPEC+ พยายามเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อชดเชยอุปทานที่หายไปจนส่งผลให้ก าลังการผลิตส่วนเหลือ (spare capacity) ลดลง 
และแม้ว่าก าลังการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงติดปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดส่งและส่งออก 
ทั้งนี้โดยรวมคาดการณ์อุปสงค์ยังคงเพิ่มขึ้นและปริมาณน้ ามันดิบคงคลังจะลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ความกังวลต่อผลกระทบ
จากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาจะยังคงเป็นปัจจัยกดดัน
ราคาน้ ามันดิบ 

ราคาน้ ามันส าเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์ใน Q3/2561 เปล่ียนแปลงจาก Q2/2561 โดยส่วนต่างระหว่างน้ ามันเบนซนิและ
น้ ามันดิบดูไบ (gasoline crack spread) ใน Q3/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 11.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงมากจาก Q2/2561 ที่
อยู่ที่ 12.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก Q3/2560 ที่อยู่ที่ 16.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปสงค์ทรงตัวและ
อุปทานส่วนเกินที่ยังคงเพิ่มขึ้นจากการส่งออกของจีนส่งผลให้ปริมาณคงคลังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ส่วนต่างระหว่างน้ ามัน
ดีเซลและน้ ามันดิบดูไบ (diesel crack spread) ใน Q3/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 14.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจาก Q2/2561 
ที่อยู่ที่ 14.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และปรับตัวขึ้นจาก Q3/2560 ที่อยู่ที่ 13.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปสงค์ที่ลดลง
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ในช่วงฤดูมรสุม ส าหรับส่วนต่างระหว่างน้ ามันเตาและน้ ามันดิบดูไบ ( fuel oil crack spread) ใน Q3/2561 เฉล่ียอยู่ที่ -2.6
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวขึ้นจาก Q2/2561 ที่อยู่ที่ -4.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และลดลงจาก Q3/2560 ที่อยู่ที่ -1.4 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปสงค์ช่วงฤดูร้อนที่สูงมากส่งผลให้ปริมาณการส่งออกจากตะวันออกกลางมายังภูมิภาค
เอเชียลดลง 

ค่าการกล่ันของโรงกล่ันประเภท cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน Q3/2561 เฉล่ียอยู่ที่ 6.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก Q2/2561 ที่อยู่ที่ 6.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความต้องการใช้น้ ามันเตายังคงอยู่ในระดับสูง และ
ลดลงจาก Q3/2560 ที่อยู่ที่ 8.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ใน Q3/2561 ลดลงเล็กน้อยจาก Q2/2561 โดยทั้งราคา โพลีเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง (high density polyethylene: HDPE) และราคาโพลีโพรไพลีน (polypropylene: PP) ลดลงจากอุปทานตึงตัว
เนื่องจากเป็นช่วงปิดซ่อมบ ารุงหลายแห่งในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง จากอุปสงค์ที่ลดลงจากค่าเงินในภูมิภาคที่อ่อนลง
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และความกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้า โดย HDPE จากสหรัฐฯ กดดันตลาด และมี PP 
จากโรงงานใหม่ในมาเลเซีย และเวียดนาม เริ่มเข้ามาในตลาด ส าหรับราคาผลิตภัณฑ์ฯ สายอะโรเมติกส์ใน Q3/2561 ราคา   
เบนซีน (benzene: BZ) เพิ่มขึ้นจาก Q2/2561 และ Q3/2560 จากต้นทุน Naphtha ที่สูงขึ้น แต่ส่วนต่างราคา BZ เทียบกับ 
Naphtha ลดลง จากอุปสงค์ที่ลดลงเนื่องจากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงงานผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (styrene monomer: SM) 
และ Phenol ในขณะท่ีอุปทานยังคงสูงในเอเชีย ในส่วนของราคาพาราไซลีน (paraxylene: PX) เพิ่มขึ้นเทียบกับ Q2/2561 และ 
Q3/2560 จากอุปสงค์ของ Polyester ที่ยังคงสูง และอุปทานที่ตึงตัวเนื่องจากปัญหาด้านการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่หลาย
แห่ง 

หน่วย : เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน 

Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 
%เพิ่ม(ลด) 

9M/2560 9M/2561 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 1,138 1,384 1,350 18.6% (2.5%) 1,149 1,371 19.3% 
PP: CFR SEA - Film 1,149 1,301 1,288 12.1% (1.0%) 1,141 1,287 12.8% 
BZ: FOB Korea 759 842 854 12.5% 1.4% 816 863 5.8% 
PX: CFR Taiwan  823 986 1,184 43.9% 20.1% 844 1,044 23.7% 

               เศรษฐกิจไทยใน Q3/2561 ขยายตัวชะลอลงจาก Q2/2561 จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวชะลอลงตามจ านวน
นักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวจากผลกระทบของเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ลดลงจาก
การระบายสินค้าคงคลัง (Inventory destocking) อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้เร่งขึ้นไปมากใน Q1/2561 อย่างไรก็ตามการใช้
จ่ายภาครัฐขยายตัวได้ในเกณฑ์ดีโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในส่วน
ของการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อไปได้ตามการเติบโตของอุปสงค์จากต่างประเทศที่มีต่อสินค้าไทย ส าหรับการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทนสอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของรายได้ครัวเรือนทั้งใน
และนอกภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ เดือนตุลาคม 2561 คงประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ที่ระดับร้อยละ 4.5  
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เหตุกำรณ์ส ำคัญ ในไตรมำส 3 ปี 2561 ถึงปัจจุบัน 

สรุปเหตุการณ์ที่ส าคัญ (non-recurring items) ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีรายละเอียดดังนี ้

กรกฎำคม 2561  เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2561 ปตท. และ  PTT Oil and Retail Business Company Limited 
(PTTOR) ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการ และปตท. ได้ด าเนินกระบวนการโอนสินทรัพย์และ
หน้ีสินต่างๆ ตลอดจนหุ้นของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ PTTOR ตั้งแต่วันท่ี  1 กรกฎาคม 2561  

 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (บริษัทย่อย
ของ ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อ
ขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100  ในแหล่งมอนทารา และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd ด้วยมูลค่าการขายสินทรัพย์จ านวน 
195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ 
ซึ่ งรวมถึงการอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) และ
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority 
(NOPSEMA) ของออสเตรเลีย โดยคาดว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์ภายในปี 2561 

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท พีทีทีจีซี โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน)  (PTTGC)  มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นบริษัท Alliance Petrochemical Investment 
(Singapore) Pte. ที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 15.34 คิดเป็นมูลค่าจากการขายหุ้นประมาณ 663 
ล้านบาท (อัตราแลกเปล่ียน 33.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

สิงหำคม 2561  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท 
PTTOR CHINA  เพื่อด าเนินธุรกิจหล่อล่ืนในประเทศจีน มีทุนจดทะเบียนเทียบเท่าไม่เกิน 80 ล้าน
บาท (หรือประมาณ 2.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งบริษัท PTTOR (โดย ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
100) จะถือหุ้นของ PTTOR CHINA ในสัดส่วน 100% ทั้งนี้ PTTOR CHINA ได้ด าเนินการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการของบริษัท PTTGC มีมติเห็นชอบให้บริษัทร่วมกบับรษิทั
ในเครือ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท Siam Mitsui PTA Company Limited (SMPC) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดบริสุทธิ์เทเรพาธิค (PTA) ร้อยละ 74 และบริษัท Thai PET Resin Company 
Limited (TPRC) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรทาเลต 
(PET) ร้อยละ 74 จากบริษัท SCG Chemical และบริษัท Mitsui Chemical, Inc มูลค่าเงินลงทุน
ประมาณ 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,148 ล้านบาท โดยมีการลงนามในสัญญาซื้อ
ขายดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทที่จะขยายการลงทุนต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการท าตลาดเม็ดพลาสติกของ
บริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครบวงจร โดยคาดว่า
การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่4 ปี 2561 

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) 
ได้ชี้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการพลังงานสะอาด (โครงการ Clean Fuel 
Project หรือ CFP) เพื่อลดภาระการลงทุนโครงการ CFP จากการศึกษาความเป็นไปได้มาระยะ
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หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เห็นควรให้จัดหาผู้สนใจลงทุนหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery 
Unit: ERU) ซึ่งมีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้า 250 เมกกะวัตต์และไอน้ าส าหรับกระบวนการผลิตของ
โครงการ CFP และใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการ CFP เป็นเชื้องเพลิงหลัก แทนการลงทุน
จัดสร้างเองทั้งหมด เนื่องจากพิจารณาว่า หาก หน่วย ERU เป็นหน่วยสนับสนุนสาธารณูปโภคที่
ค่อนข้างอิสระจากหน่วยผลิตหลัก จึงมีความเหมาะสมที่จะด าเนินการตามแนวทางนี้ 

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท TOP มีมติอนุมัติการลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุนโดยการให้เช่าที่ราชพัสดุ กับกระทรวงการคลัง (สัญญาเช่า) โดยมีก าหนดอายุสัญญา
เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2595 ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน ณ ปี 2565 ท่ี
ประมาณ 12,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสัญญาเช่ารวมตลอดอายุสัญญาเช่าที่ประมาณ 21,312 
ล้านบาท ทั้งนี้การต่อสัญญาเช่าดังกล่าวได้มีการลงนามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 

กันยำยน 2561  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTEP มีมติให้จัดตั้งบริษัท PTTEP 
MENA Limited เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 
ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ านวน 500 หุ้น  โดยบริษัท ปตท.สผ ศูนย์บริหารธุรกิจ จ ากัด (บริษัทย่อย
ของ PTTEP) ถือสัดส่วนร้อยละ 100 

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTEP มีมติให้จัดตั้งบริษัท เอไอ 
แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์ส จ ากัด เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 
บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท อีพี-เทค เวน
เจอร์ส โฮลดิ้ง จ ากัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ) ถือสัดส่วนร้อยละ 100 

ตุลำคม 2561  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2561 (1H/2561) ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
เงินประมาณ 22,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมของ 
1H/2561 ซึ่งก าหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ บริษัท PTTGC เข้าซื้อหุ้น Revole Group Limited 
(RGL) ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก RGL ซึ่งบริษัท
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและจองซื้อหุ้นเมือ่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มูลค่ารวม 6.4 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง หรือประมาณ 281 ล้านบาท โดย RGL เป็นผู้ผลิต Rotomolding Compound รายส าคัญ
ในทวีปยุโรปและเขตโอเชียเนีย ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้คือเม็ดพลาสติกประเภท LLDPE 

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) อนุมัติให้
ลงทุนในบริษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer Ltd. (GZSJ)  ที่ประเทศจีน ในสัดส่วน        
ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 135 ล้านหยวน หรือ ประมาณ 
650 ล้านบาท ซึ่ง GZSJ ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติกผ่านระบบ E-commerce ในประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาการลงทนุ
และสัญญาที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และอนุมัติให้ IRPC จัดตั้งบริษัท
จ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยจะถือหุ้นร่วมกับ GZSJ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ซึ่ง 
IRPC จะถือหุ้นร้อยละ 55 และ GZSJ ถือร้อยละ 45 เพื่อมาพัฒนาธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกผ่านระบบ E-commerce ในประเทศไทย 
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 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ได้แจ้ง
เรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง GPSC และ Engie Global Development 
B.V. (Engie) สืบเนื่องจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน “กกพ.” มีมติไม่เห็นชอบด้วยกับค า
ขออนุญาตของ GPSC เพื่อเข้าซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) ท าให้มีผลท าให้
เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายระหว่าง GPSC และ Engie ไม่อาจส าเร็จได้ภายในระยะเวลา
อันใกล้ ทั้งนี้วันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท GPSC มีมติให้ด าเนินการอุทรณ์
ค าส่ังที่ไม่เห็นชอบด้วยกับค าขออนุญาตของ GPSC ดังกล่าวต่อ กกพ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันท่ีได้รับค าส่ังจาก กกพ. (ภายใน 15 พฤศจิกายน 2561) 
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 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด Q3/2561 เปรียบเทียบกับ Q3/2560 และ Q2/2561 และ 9M/2561 เปรียบเทียบกับ 9M/2560 

สรุปได้ดังนี ้ 

หน่วย : ล้ำนบำท    Q3/2560   Q2/2561   Q3/2561  
%เพิ่ม (ลด) 

9M/2560 9M/2561 
%เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

ยอดขำย  475,178 578,787 606,979 27.7% 4.9% 1,463,763 1,718,738 17.4% 
: ส ารวจและผลิตฯ  36,338 42,116 45,087 24.1% 7.1% 107,400 124,546 16.0% 
: ก๊าซ   110,516 120,647 127,787 15.6% 5.9% 331,825 357,965 7.9% 
: ถ่านหิน  4,839 5,161 5,342 10.4% 3.5% 13,501 15,660 16.0% 
: น้ ามัน  127,176 152,067 146,091 14.9% (3.9%) 406,185 449,473 10.7% 
: การค้าระหว่างประเทศ  211,652 314,489 335,458 58.5% 6.7% 668,653 907,629 35.7% 
: ปิโตรเคมีและการกล่ัน  231,857 282,691 297,355 28.2% 5.2% 690,572 846,948 22.6% 
: อื่นๆ1/   5,861 8,302 8,774 49.7% 5.7% 19,601 24,620 25.6% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือม
รำคำ  
ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ 
(EBITDA) 

 87,011 100,699 96,138 10.5% (4.5%) 251,182 286,953 14.2% 

: ส ารวจและผลิตฯ  26,229 31,098 33,039 26.0% 6.2% 78,040 92,190 18.1% 
: ก๊าซ  19,133 24,636 24,831 29.8% 0.8% 60,764 72,711 19.7% 
: ถ่านหิน  1,235 2,167 1,878 52.1% (13.3%) 4,275 5,224 22.2% 
: น้ ามัน  4,613 3,943 3,528 (23.5%) (10.5%) 15,085 13,789 (8.6%) 
: การค้าระหว่างประเทศ            

- ไม่รวมการปรับปรุงผลกระทบ
จาก FX. และการป้องกันความเส่ียง 

 935 3,291 513 (45.1%) (84.4%) 364 3,677 >100% 

- รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก 
FX.  และ 
การป้องกันความเส่ียง 

 686 2,422 1,003 46.2% (58.6%) 3,491 4,520 29.5% 

: ปิโตรเคมีและการกล่ัน  33,233 33,973 31,288 (5.9%) (7.9%) 88,140 94,749 7.5% 
: อื่นๆ   1,440 1,711 1,502 4.3% (12.2%) 4,153 4,882 17.6% 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย   29,413 30,300 32,055 9.0% 5.8% 86,884 90,874 4.6% 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน  57,598 70,399 64,082 11.3% (9.0%) 164,298 196,078 19.3% 
: ส ารวจและผลิตฯ  12,424 16,423 16,672 34.2% 1.5% 36,405 48,282 32.6% 
: ก๊าซ  14,982 20,315 20,279 35.4% (0.2%) 48,715 59,465 22.1% 
: ถ่านหิน  606 1,813 1,350 >100% (25.5%) 2,799 3,782 35.1% 
: น้ ามัน  3,481 2,704 2,681 (23.0%) (0.9%) 11,691 10,482 (10.3%) 
: การค้าระหว่างประเทศ            

- ไม่รวมการปรับปรุงผลกระทบ
จาก FX. และการป้องกันความเส่ียง 

 928 3,284 505 (45.6%) (84.6%) 341 3,654 >100% 

- รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก 
FX.  และ 
การป้องกันความเส่ียง 

 679 2,415 995 46.5% (58.8%) 3,468 4,497 29.7% 

: ปิโตรเคมีและการกล่ัน  24,419 25,293 22,577 (7.5%) (10.7%) 62,449 68,871 10.3% 
: อื่นๆ   565 687 459 (18.7%) (33.2%) 1,536 1,811 17.9% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมค้ำและ
บริษัทร่วม 

 1,223        1,818  2,499 >100% 37.5% 5,209 6,789 30.3% 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์   18,505            -                -    (100.0%)          -    18,458             -    (100.0%) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปล่ียน   2,880 (2,466) 2,452 (14.9%) (100.0%) 10,702 4,728 (55.8%) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน และ
ภำษเีงินได้ (EBIT) 

            45,582       66,547  69,423 52.3% 4.3% 176,086 207,540 17.9% 

ต้นทุนทำงกำรเงิน  7,231 7,122 6,820 (5.7%) (4.2%) 22,389 20,446 (8.7%) 
ภำษีเงินได้   7,740 18,122 17,495 >100% (3.5%) 19,691 44,096 >100% 
ก ำไรสุทธิ   22,331 30,029 30,329 35.8% 1.0% 99,816 100,146 0.3% 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น(บำท/หุ้น)   0.77 1.05 1.05 36.4% 0.0% 3.45 3.48 0.6% 
1/ รวมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม          
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2561 

ใน Q3/2561  ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 606,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,192 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.9 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบดูไบที่ปรับ
เพิ่มขึ้นจาก 72.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เปน็ 74.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q3/2561 อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงาน
ปกติโดยรวมในไตรมาสนี้ปรับลดลง โดยหลักจากผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่ลดลง สาเหตุหลัก
จากธุรกิจการกล่ันมีผลการด าเนินงานลดลงจาก Accounting GRM ที่ปรับลดลงตามก าไรสต็อกน้ ามันที่ลดลง รวมถึงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่ลดลงจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง แม้ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผล
การด าเนินงานดีขึ้นจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจน้ ามันมีผลการด าเนินงานลดลงจากก าไร
ขั้นต้นจากขาดทุนจากสต็อกน้ ามันในไตรมาสนี้ โดยหลักจากผลิตภัณฑ์น้ ามันดีเซล เบนซินและอากาศยานที่ลดลง แม้ว่าธุรกิจ
ส ารวจและผลิตฯ ที่มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น ตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติที่มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิจากราคาขายกา๊ซฯเฉล่ียที่เพิม่ขึน้ 
ส่งผลให้ไตรมาสนี้ ปตท. และบริษัทย่อย มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 
(EBITDA) จ านวน 96,138 ล้านบาท ลดลง 4,561 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 32,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,755 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 จาก 30,300 
ล้านบาท ใน Q2/2561 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจส ารวจและผลิตฯ จากโครงการบงกชที่มีการเข้าซื้อสัดส่วน
ลงทุนเพิ่ม 

 

 

ใน Q3/2561 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 2,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 681      
ล้านบาท จาก 1,818 ล้านบาท ใน Q2/2561 ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการ
กลั่นทีเ่พิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยหลักจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์ AN และ MMA ที่สูงขึ้น รวมถึงการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยหลักจาก บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด (TTM(T)) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนตาม
ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากนั้น ใน Q3/2561 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ลดลงจาก Q2/2561 จ านวน 3,436 ล้านบาท โดยหลักมา

จากสัญญาบริหารความเส่ียงทางการเงินของ ปตท. และ IRPC รวมถึงก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 4,918 

ล้านบาท จากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 2,466 ล้านบาท ใน Q2/2561 เป็นก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,452        

1,326
1,823

235

210

71

281
186

185

Q2/2561 Q3/2561

อืน่ๆ

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลั่น
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หน่วย : ล้านบาท 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

 

 
37.5% 

1,818 

2,499 
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ล้านบาท โดยหลักมาจาก ปตท. และ TOP ที่มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ จากค่าเงินบาท ณ วันส้ินงวด ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีไตรมาสก่อนค่าเงินบาทอ่อน

ค่า 

                ใน Q3/2561 มีรายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจ า (Non-recurring Items) ได้แก่ การรับรู้ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 
แหล่งมอนทารา ของ PTTEP จ านวน 1,208  ล้านบาท ขณะที่ใน Q2/2561 ไม่มีรายการดังกล่าว  

ภาษีเงินได้ ลดลง 627 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 จาก 18,122 ล้านบาทใน Q2/2561 เป็น 17,495 ล้านบาทใน 

Q3/2561 โดยหลักมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่ลดลง รวมถึง PTTEP ที่มี

ค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น แม้ว่า ปตท. จะมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สุทธิท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจน้ ามันใน Q3/2561 จ านวน 6,033 ล้านบาท 

ดังนั้น ผลการด าเนินงานในไตรมาสนี้จึงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เปรียบเทยีบกับชว่งเดียวกนัของปี 2560 

ใน 9M/2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 1,718,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 254,975 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 17.4 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามราคาขายเฉล่ียของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบดูไบทีเ่พิ่มขึ้นจาก 51.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น 70.1 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 37.2 โดยใน 9M/2561 ปตท.และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 286,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35,771   

ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 โดยหลักจากธุรกิจส ารวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น 

ขณะทีผ่ลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ มีผลการด าเนินงานดีขึ้นในเกือบทุกหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงแยกก๊าซ

ฯ ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯที่ดีขึ้นท้ังปริมาณขายและราคาขาย และธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึง

ผลการด าเนินงานบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซฯที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจการกลั่นมีผลการด าเนินงานโดยรวมดีขึ้นจาก Accounting 

GRM ที่ปรับสูงขึ้นจากก าไรสต็อกน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้ ามันดิบ รวมถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณขายที่สูงขึ้น 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 90,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,990 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6% จาก 86,884 

ล้านบาท ใน 9M/2560 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจส ารวจและผลิตฯ จากโครงการบงกชที่มีการเข้าซื้อสัดส่วน

ลงทุนเพิ่ม และจากกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ตามการรับรู้สินทรัพย์ที่พร้อมใช้งาน 
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ใน 9M/2561 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 6,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,580      

ล้านบาท หรือร้อยละ 30.3 จาก 5,209 ล้านบาท ใน 9M/2560 โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก PTTAC ทีม่ีราคาขายของผลิตภัณฑเ์พิ่มขึน้ 

และจาก NatureWorks LLC  ที่มีปริมาณและราคาขายที่เพิ่มขึ้น  

ใน 9M/2561 ปตท.และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 4,561 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 6,894 ล้านบาท 

จาก 9M/2560 ที่มีก าไรจากตราสารอนุพันธ์ จ านวน 2,333 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากขาดทุนจากสัญญาประกันความเส่ียง

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

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ลดลง 5,974 ล้านบาท จากจ านวน 10,702 ล้านบาท ใน 9M/2560 เป็น 4,728 ล้านบาท 

โดยหลักมาจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯที่ลดลง ของ ปตท. 

TOP และ PTTGC จากค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ใน 9M/2561 ทีแ่ข็งค่าขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า 9M/2560  

ใน 9M/2561 มีรายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจ า (Non-recurring Items) โดยหลัก เช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการขาย

สินทรัพย์ แหล่งมอนทารา ของ PTTEP จ านวน 1,208 ล้านบาท ขณะทีใ่น 9M/2560 ปตท. ม ีNon-recurring Items จากรายได้

เงินปันผลจากกองทุนรวม EPIF 4,310 ล้านบาท และก าไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม 990 ล้านบาท รวมถึง PTTEP 

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จ านวน 18,505 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 1,943 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 จาก 22,389 ล้านบาทใน 9M/2560 เป็น 20,446 ล้าน

บาทใน 9M/2561 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวเฉล่ียของ 9M/2561 ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ

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

ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 24,405  ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 19,691 ล้านบาทใน 9M/2560 เป็น 44,096 

ล้านบาทใน 9M/2561 โดยหลักมาจาก PTTEP ตามก าไรปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ ปตท. จากการใช้สิทธิ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนลดลง เนื่องจากใช้สิทธิครบวงเงินเมื่อ ไตรมาส 4 ปี 

2560(Q4/2560) ของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ รวมถึงกลุ่ม ปตท. มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สุทธทิี่เกี่ยวข้องกับปรับโครงสร้างธุรกิจน้ ามัน

ใน 9M/2561 จ านวน 6,033 ล้านบาท  

ดังนั้น ผลการด าเนินงานใน 9M/2561 จึงเพิ่มขึ้นจาก 9M/2560 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

3,493

5,026

703

696

503

507

510

560

9M/2560 9M/2561

อืน่ๆ

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลั่น

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

5,209 

หน่วย : ล้านบาท 
6,789  
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   30.3% 
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ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

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

9M/2561 สรุปได้ดงันี ้
5 
5 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 
Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 

%เพิ่ม(ลด) 
9M/2560 9M/2561 

% เพิ่ม 

 YoY QoQ (ลด) 
รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย   
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

38.8 46.9 47.7 22.9% 1.7% 38.3 46.3 20.9% 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 298,139 302,846 304,940 2.3% 0.7% 294,539 300,338 2.0% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2561 

ใน Q3/2561 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 45,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,971 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 สาเหตุ

หลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จาก 46.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ (BOE) ใน 

Q2/2561 เป็น 47.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน Q3/2561 รวมทั้งปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จาก 302,846 

บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน (BOED) ใน Q2/2561  เป็น 304,940 BOED ใน Q3/2561  โดยหลักจากโครงการบงกชตาม

สัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 

EBITDA ใน Q3/2561 มีจ านวน 33,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,941 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 โดยหลักเป็นผลมาจาก

ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 470 ล้าน

บาท ตามรายได้จากการขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ดีค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 1,692 ล้านบาท โดย

หลักจากโครงการบงกชตามสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน Q3/2561 มีจ านวน 

16,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 

13%
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*ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

GAS Oil & Trading PTTEP Petro &Refine Others* 

หน่วย : ล้านบาท 
 Operating Income  EBITDA  Revenue 

1,718,738 286,953 196,078 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
12 

Q3/2561 

   

 

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานภาพรวมดีขึ้น จากค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ลดลงจากผลกระทบอัตราแลกเปล่ียนตาม

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ไตรมาสก่อนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ แม้มีการรับรู้ขาดทุนจากการ

ขายสินทรัพย์แหล่งมอนทารา จ านวน 1,208 ล้านบาท 

 ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

ใน 9M/2561 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 124,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,146 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.0 

จาก 9M/2560 สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 จาก 38.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ใน 

9M/2560 เป็น 46.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 9M/2561 รวมทั้งปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จาก 294,539 

BOED ใน 9M/2560 เป็น 300,338 BOED ใน 9M/2561 โดยหลักจากผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ

คอนแทร็ค 4 และโครงการพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย รวมทั้งจากโครงการบงกชตามสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 

                 EBITDA ใน 9M/2561 มีจ านวน 92,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,150 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 โดยหลักเป็นผล จาก

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 1,720 ล้านบาท ตามรายได้จากการ

ขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 2,273 ล้านบาท โดยหลักจากโครงการบงกชตาม

สัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการเอส 1 ที่มีหลุมพัฒนาและแท่นหลุมผลิตเพิ่มขึ้น จึงส่งผล

ใหก้ าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน 9M/2561 มีจ านวน 48,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,877 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.6 

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานภาพรวมดีขึ้น จากค่าใช้จ่ายทางภาษลีดลงน้อยกว่า 9M/2560 และการปรับเพิ่มขึน้

ตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ีย อีกทั้งใน 9M/2560 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการมาเรียนา 

ออย์ แซนด์ จ านวน 18,505 ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกกา๊ซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้ 

หน่วย : ตัน Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 
% เพิ่ม(ลด) 

9M/2560 9M/2561 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 
LPG 727,766 750,147 900,314 23.7% 20.0% 2,179,219 2,364,840 8.5% 

Ethane 538,692 612,257 597,005 10.8% (2.5%) 1,719,740 1,793,295 4.3% 

Propane 171,533 247,383 177,574 3.5% (28.2%) 573,166 670,479 17.0% 

NGL1/ 171,260 174,442 167,112 (2.4%) (4.2%) 533,218 520,884 (2.3%) 

รวม 1,609,251 1,784,229 1,842,005 14.5% 3.2% 5,005,343 5,349,498 6.9% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 

% เพิ่ม(ลด) 9M/2560 9M/2561 % เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

LPG 1/,4/ 428 512 589 37.6% 15.0% 453 541 19.4% 

Ethylene 2/ 1,090 1,222 1,217 11.7% (0.4%) 1,057 1,228 16.2% 

Propylene 2/ 791 1,003 1,028 29.9% 2.5% 822 1,006 22.4% 

HDPE 2/ 1,138 1,384 1,350 18.6% (2.5%) 1,149 1,371 19.3% 
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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

มีกลไกติดตามกรณีที่ราคาน าเข้า LPG มีความแตกต่างจากต้นทุนโรงแยกก๊าซฯอย่างมีนัยส าคัญ และจะเสนอให้ กบง. พิจารณา

ตามสถานการณ์นั้นๆ เป็นรายเดือน 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2561 

 ใน Q3/2561 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 127,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,140 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 5.9 จาก Q2/2561 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายก๊าซฯ 

เฉล่ียที่เพิ่มขึ้นใน Q3/2561 ในขณะที่ปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 157 

MMSCFD จาก 4,825 MMSCFD ใน Q2/2561 เป็น 4,668 MMSCFD ใน Q3/2561 หรือร้อยละ 3.3 โดยหลักจากลูกค้ากลุ่ม

โรงไฟฟ้า และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 3 (Gas Separation Plant: GSP 3 )  ปิดซ่อมบ ารุงตามแผน  ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ 

ของ ปตท. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจดุกล่ันตัวของกา๊ซฯ) 

เพิ่มขึ้น จาก 1,784,229 ตันใน Q2/2561 เป็น 1,842,005 ตันใน Q3/2561 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ 

LPG ประกอบกับราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นตามอัตราแลกเปล่ียนที่ใช้อ้างอิงในสูตรราคาอ่อนค่าลง  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน Q3/2561 มีจ านวน 24,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 195 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 โดย

หลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ จากราคาขายก๊าซฯเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น ตามสูตรราคาขายที่อ้างอิงราคาน้ ามันเตา และ

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯดีขึ้นเล็กน้อย ทั้งจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ 

ลดลงจากค่าใช้จ่ายบริหารทีเ่พิ่มขึ้น และธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากต้นทุนก๊าซฯ เพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 

2561 ส าหรับกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ได้ปรับราคา จาก 10.00 บาท/กก เป็น 10.62 บาท/กก.  ในขณะที่

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน มีจ านวน 20 ,279 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.2 จากค่าเส่ือมราคาที่

เพิ่มขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

ใน 9M/2561 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 357,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,140 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉล่ีย

เพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซฯที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ปริมาณขายของกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า (SPP) ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า ปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯ 

PP 2/ 1,149 1,301 1,288 12.0% (1.0%) 1,141 1,287 12.8% 

Naphtha 3/ 419 588 608 45.1% 3.4% 425 574 35.1% 
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เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) โดยรวมลดลงจาก 4,722 MMSCFD ใน 9M/2560 เป็น 4,712 MMSCFD 

ใน 9M/2561 ก็ตาม 

นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซฯ ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้น

จาก 5,005,343 ตัน ใน 9M/2560 เป็น 5,349,498 ตันใน 9M/2561 หรือร้อยละ 6.9 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ LPG และ Propane 

ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงแยกก๊าซฯ มีการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนที่น้อยกว่าปีก่อนและจากลูกค้า PTTGC และ HMC ที่ปิดซ่อม

บ ารุงใน 9M/2560  

EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 9M/2561 มีจ านวน 72,711 ล้านบาท 

และ 59,465ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,947 ล้านบาท และ 10,750 ล้านบาท ตามล าดับ จากผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแยกกา๊ซ

ฯ ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ รวมถึง ผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ดีขึ้นตาม

ราคาขายก๊าซฯเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น รวมถึง PTTLNG ที่เริ่มรับรู้รายได้ของ LNG Terminal 1 Phase 2 ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 

ในขณะท่ี ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น จากต้นทุนก๊าซฯที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าใน 9M/2561 ส าหรับกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ 

และรถโดยสารสาธารณะ ราคาขายได้ปรับเพิ่มขึ้น (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) ตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับในส่วน

กลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล ราคาขายได้ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนค่าใชจ้่ายการปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่ 0.4553 บาท/กิโลกรัม จาก 3.4367 

บาท/กิโลกรัม เป็น 3.8920 บาท/กิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน 2560 

กลุ่มธุรกิจถ่ำนหนิ 

  Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

9M/2560 9M/2561 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

รำคำอ้ำงอิงนิวคำสเซิล  
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

94.5 104.5 117.5 24.3% 12.4% 85.2 108.3 27.1% 

รำคำขำยเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 70.0 75.8 84.2 20.3% 11.1% 68.6 79.8 16.3% 
ปริมำณขำย  (ล้ำนตัน) 2.1 2.1 1.9 (9.5%) (9.5%) 5.8 6.1 5.2% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2561 

ใน Q3/2561 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 5,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 เมื่อ

เทียบกับ Q2/2561 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียเพิ่มขึ้น 8.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 11.1 จาก 75.8 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 84.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน Q3/2561 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

12.4  จากอุปทานที่ลดลงในประเทศออสเตรเลีย ขณะที่ปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.5  จาก 2.1 ล้าน

ตัน มาอยู่ที่ 1.9 ล้านตัน ใน Q3/2561 เนื่องจากความต้องการในตลาดลดลงตามราคาถ่านหินที่สูงขึ้น 

EBITDA ใน Q3/2561 มีจ านวน 1,878 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 289 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.3 โดยหลัก

เป็นผลมาจากก าไรขั้นต้นที่ลดลงจากต้นทุนค่าท าเหมืองที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันและราคาอ้างอิง Newcastle ทั้งนี้ก าไรจาก

การด าเนินงานตามส่วนงานใน Q3/2561 อยู่ที่ 1,350 ล้านบาท ลดลง 463 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง รวมถึงค่าเส่ือม

ราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีเ่พิ่มขึ้น 174 ล้านบาท  
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ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

รายได้จากการขายใน 9M/2561 มีจ านวน 15,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,159 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.0 สาเหตุหลัก

มาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียเพิ่มสูงขึ้น 11.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 16.3 จาก 68.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 

79.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 9M/2561 ตามราคาอ้างอิง Newcastle ทีเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 และปริมาณขายถ่านหินทีเ่พิ่มขึ้น

เล็กน้อยที่ 0.3 ล้านตัน หรือร้อยละ 5.2 จาก 5.8 ล้านตัน มาอยู่ที่ 6.1 ล้านตัน ใน 9M/2561  เนื่องจากในปี 2560 มีเหตุการณ์

ดินถล่มในเหมือง Sebuku ท าให้ต้องหยุดผลิตในช่วงเดือน มกราคม – ตุลาคม 2560 

EBITDA ใน 9M/2561 มีจ านวน 5,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 949 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 โดยหลักเป็นผลมาจาก

ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากทั้งราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มตามค่าท าเหมืองที่สูงขึ้น ทั้งนี้ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงาน ของ 9M/2561 มีจ านวน 3,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 983 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีล่ดลง 34 ล้านบาท  
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมนั 

หน่วย: ล้ำนลิตร Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

9M/2560 9M/2561 
%เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

ปริมำณขำยเฉลี่ย 6,249 6,579 6,301 0.8% (4.2%) 19,363 19,809 2.3% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2561 

ใน Q3/2561 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 146,091 ล้านบาท ลดลง 5,976 ล้านบาท หรือร้อยละ 

3.9  จากปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ในไตรมาสนี้ลดลง 278 ล้านลิตร หรือร้อยละ 4.2 เป็น 6,301 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 

430,817 บาร์เรลต่อวัน ใน Q3/2561 ในเกือบทุกผลิตภัณฑ ์ เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว 

 EBITDA ใน Q3/2561 มี จ านวน 3,528 ล้านบาท ลดลงจาก Q2/2561 จ านวน 415 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 โดย

หลักเป็นผลจากก าไรขั้นต้นลดลงของผลิตภัณฑ์น้ ามันดีเซล เบนซิน และอากาศยานตามสูตรราคาขาย เนื่องจากโครงสร้าง

ราคาซื้อ – ขายส่วนใหญ่ที่ราคาขายอิงกับราคาของผลิตภัณฑ์ของเดือนก่อนหน้า (M-1) รวมทั้งจากการขาดทุนจากสต็อก

น้ ามันเล็กน้อยในไตรมาสนี้ ในขณะที่ไตรมาสก่อนมีก าไร ในขณะที่ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลง ท าให้ก าไร

จากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน Q3/2561 มีจ านวน 2,681 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนเพียงเล็กน้อยจ านวน 23 ล้าน

บาท  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

ใน 9M/2561 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 449,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43,288 ล้านบาท หรือร้อยละ 

10.7 จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมทั้งปริมาณขายเพิ่มขึ้น 446 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2.3 จาก 

19,363 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 446,118 บาร์เรลต่อวันใน 9M/2560 เป็น 19,809 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 456,407 บาร์เรลต่อ

วันใน 9M/2561 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์อากาศยาน ซึ่งเป็นผลจากที่ International Civil Aviation Organization (ICAO) 

ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเส่ียงด้านความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนเมื่อช่วงต้นปี 2561 ท า

ให้หลายสายการบินสามารถกลับมาด าเนินการตามปกติได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์เบนซินและดีเซลที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานี

บริการ 

EBITDA ใน 9M/2561 มีจ านวน 13,789 ล้านบาท ลดลง 1,296 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 โดยหลักจากการปรับตัว

ลดลงของก าไรจากสต็อกน้ ามัน รวมทั้งก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์อากาศยานท่ีลดลงตามสูตรราคาขาย และค่าโฆษณา ส่งเสริม

การขาย และค่าด าเนินงานจากจ านวนสาขาที่เพิ่มขึ้น จาก 9M/2560 ในขณะที่ก าไรขั้นต้นของธุรกิจเสริม และผลิตภัณฑ์ LPG 

ดีเซล และเบนซินปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 9M/2561 อยู่ที่ 10,482 ล้านบาท ลดลง 1,209 

ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น 
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กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

YoY QoQ

ปริมาณขายเฉล่ีย 18,872 19,923 20,980 11.2% 5.3% 56,107 59,457 6.0%

%เพ่ิม (ลด)9M/2560 9M/2561หน่วย : ล้านลิตร Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561
%เพ่ิม (ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2561 

ใน Q3/2561 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 335 ,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,969  

ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 จาก Q2/2561 จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 1,057 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 5.3 จาก 19,923 ล้านลิตรหรือ

เทียบเท่า 1,377,084 บาร์เรลต่อวันใน Q2/2561 เป็น 20,980 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,434,378 บาร์เรลต่อวันใน Q3/2561 

จากผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบและคอนเดนเสทน าเข้า เนื่องจากลูกค้าโรงกล่ันในประเทศปิดซ่อมบ ารุงน้อยกว่าไตรมาสก่อน และ

ผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบและคอนเดนเสท (Out – Out Trading) 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน Q3/2561 มีจ านวน 1,003

ล้านบาท ลดลง 1,419 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 58.6 โดยหลักจากคอนเดนเสทในประเทศ เนื่องจากราคา Light Crude ที่เป็น

ผลิตภัณฑ์ทดแทนปรับลดลง ส่งผลให้ท าให้ราคาขาย Condensate ในประเทศลดลง เนื่องจากต้องให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น 

ใน Q3/2561 ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 995 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 1,420 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

 ใน 9M/2561 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ านวน 907,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238,976 

ล้านบาท หรือร้อยละ 35.7 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมทั้งปริมาณขาย

เพิ่มขึ้น 3,350 ล้านลิตรหรือร้อยละ 6.0 จาก 56,107 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,292,710 บาร์เรลต่อวันใน 9M/2560 เป็น 59,457 

ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,369,901 บาร์เรลต่อวันใน 9M/2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการค้าน้ ามันดิบและคอนเดนเสท

น าเข้าเนื่องจาก 9M/2561 มีโรงกล่ันปิดซ่อมบ ารุงน้อยกว่า 9M/2560 และปริมาณการค้าผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบและคอนเดนเสท 

(Out – Out Trading) เพิ่มขึ้น 

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 9M/2561 มีจ านวน 4,520 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,029 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.5 โดยหลักจากก าไรของผลิตภัณฑ์คอนเดนเสทในประเทศและก าไรจากการ

ขายน้ ามันดิบและคอนเดนเสท Out – Out เพิ่มขึ้น รวมถึงก าไรจากการค้าน้ ามันดิบและคอนเดนเสทน าเข้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ก าไร

จากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ใน 9M/2561 เพิ่มขึ้นมาอยู่

ที่ 4,497 ล้านบาท จาก 3,468 ล้านบาท ใน 9M/2560 ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึ้น 
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กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและกำรกลั่น 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

9M/2560 9M/2561 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

HDPE 1,138 1,384 1,350 18.6% (2.5%) 1,149 1,371 19.3% 
PP 1,149 1,301 1,288 12.1% (1.0%) 1,141 1,287 12.8% 
BZ – Cond 320 212 214 (33.1%) 0.9% 372 247 (33.6%) 
PX – Cond 360 354 501 39.2% 41.5% 388 412 6.2% 

 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน Q3/2560 Q2/2561 Q3/2561 
%เพิ่ม (ลด) 

9M/2560 9M/2561 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

Market GRM 6.89 4.39 4.74 (31.2%) 8.0% 5.81 4.76 (18.1%) 
Inventory gain (loss) 1.73 3.87 1.06 (38.7%) (72.6%) 0.33 1.71 >100.0% 
Accounting GRM 8.39 8.34 5.79 (31.0%) (30.6%) 5.94 6.47 8.9% 
Refinery Utilization rate (%) 104.2% 102.3% 104.6% 0.4% 2.2% 98.6% 104.1% 5.6% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2561 

ใน Q3/2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ านวน 297,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,664  
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 โดยธุรกิจการกล่ันมีรายได้ขายปรับตัวสูงขึ้น จากราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปเพิ่มขึ้นทุก
ผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ ามันดิบ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รวมถึงอัตราการใช้ก าลังการกล่ันของกลุ่มใน Q3/2561 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 104.6 จากร้อยละ 102.3 ที่ Q2/2561 จากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของหน่วยกล่ันของ TOP ในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน แม้ว่าใน Q3/2561 IRPC มีการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของหน่วยผลิต Hyvahl และ RDCC  

รายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่สูงขึ้นแม้ราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงจากภาวะอุป
สงค์ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนลดลงจากการชะลอการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงจากการอ่อนค่าลงของค่าเงินหยวน ส าหรบัราคาปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ ราคา PX ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจากอุปทานใหม่
ทีเ่ข้าสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์จากประเทศเวยีดนามและซาอุดิอาระเบีย ในขณะที่ราคา BZ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากการเก็บ
สินค้าคงคลังก่อนเข้าสู่ช่วงผลิตของขวัญเทศกาลคริสมาสและปีใหม่ แม้ว่าความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เบนซีนเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตลดลงในประเทศจีน  

EBITDA ใน Q3/2561 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ านวนรวม 31,288 ล้านบาท ลดลง 2,685 ล้านบาท 

จาก Q2/2561 และมีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 22,577 ล้านบาท ลดลง 2,716 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกลั่นโดยรวมปรับลดลง โดย Accounting GRM ลดลงจาก 8.34 US$/BBL เป็น 

5.79 US$/BBL ซึ่งเป็นผลจากก าไรจากสต๊อกน้ ามันที่ลดลงจาก 3.87 US$/BBL เป็น 1.06 US$/BBL แม้ว่าก าไร

ขั้นต้นจากการกล่ันไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ ามัน (Market GRM) เพิ่มขึ้นจาก Crude Premium ที่ปรับตัว

ลดลง  

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลง โดยหลักจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงจากไตรมาสก่อน 

และปริมาณขายสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก PTTGC มีก าลังการผลิตใหม่ของโรง LLDPE ซึ่งได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์

ในเดือนมีนาคม 2561แม้ว่าใน Q3/2561 มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์ 
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 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรับเพิ่มขึ้น จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับคอนเดนเสท 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ PX ทีป่รับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

ใน 9M/2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ านวน 846,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156,376 

ล้านบาท หรือร้อยละ 22.6 ส่วนใหญ่จากราคาผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปและปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์ที่

เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ  

ปริมาณขายในธุรกิจการกล่ันเพิ่มขึ้น ตามอัตราการใช้ก าลังการกล่ันโดยรวมที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98.6 ใน 9M/2560 

เป็นร้อยละ 104.1 ใน 9M/2561 เช่นเดียวกับปริมาณขายในธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ที่ปรับสูงขึ้น 

เนื่องจากใน 9M/2560 มีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของโรงกลั่น IRPC รวมถึงจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและการหยุด

ซ่อมบ ารุงของโรงปิโตรเคมีของ PTTGC แม้ว่า ใน 9M/2561 มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานของโรงโอเลฟินส์ของ PTTGC 

ใน 9M/2561 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ านวนรวม 94,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,609         

ล้านบาท และมีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 68,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,422 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี ้

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจาก Accounting GRM ทีเ่พิ่มขึ้นจาก 5.94 US$/BBL ใน 

9M/2560 เป็น 6.47 US$/BBL ใน 9M/2561 ตามก าไรจากสต๊อกน้ ามันท่ีเพิ่มขึ้น แม้ว่า Market GRM ลดลงจาก 

crude premium ที่เพิ่ม อีกทั้งส่วนต่างราคาน้ ามันเตาและน้ ามันเบนซินปรับลดลง  

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ในภาพรวมปรับสูงขึ้น ตามราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณขายที่

สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบปรับตัว

ลดลง จากประเทศจีนที่ชะลอการน าเข้าสาร BZ จากผลกระทบเงินหยวนทีอ่่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสหรัฐฯ และ

ราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น แม้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบจะปรับสูงขึ้นใน 9M/2561  
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,345,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 

31 ธันวาคม 2560 จ านวน 113,355 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 เปน็ผลจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 73,907 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.4 สาเหตุหลักมาจาก 

-  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 28,488 ล้านบาท โดยหลักจากปัจจัยทางด้านราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคา

ตลาดโลก ส่งผลให้มูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทในเครือในกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ันเพิ่มขึ้น 

-  ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 19,342 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากราคาผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาตลาด และ

ปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น 

-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 17,482 ล้านบาท โดยหลักจากลูกหน้ีอื่นท่ีเพิ่มขึ้น จากภาษีซื้อขอคืนจากเงนิจา่ย

ล่วงหน้า จากการรับโอนหน่วยธุรกิจน้ ามันจาก ปตท. ของ PTTOR และ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

ของ PTTT  

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิ 8,595 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินสด

สุทธิจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นของ ปตท.และบริษัทในเครือ 

: เงินลงทุนระยะยาว ลดลง 1,279 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 โดยหลักจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขายของ TOP 

และ PTTGC ประกอบกับการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงใน BAFS ของ PTTOR 

: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 25,309 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 โดยหลักจากการที่ PTTEP เข้าซื้อสัดส่วน

เพิ่มเติมในโครงการบงกช และ มีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการซอติก้า และ เอส 1 

268,050 283,468 

1,076,906 1,102,215 

105,188 103,909 

782,170 
856,077 

1,248,556 1,294,054 

184,442 180,963 

511,353 495,770 

287,963 
374,882 

2,345,669 2,345,669
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 ก.ย. 61  31 ธ.ค. 60  30 ก.ย. 61  

สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ หน่วย : ล้านบาท  
5.1% 
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ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการ Olefins Reconfiguration 

โครงการผลิต Propylene Oxide และโครงการผลิต Polyols ของ PTTGC โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท. โครงการ

อาคารส านักงานไทยออยล์ ศรีราชา โครงการก่อสร้างถังน้ ามันดิบ และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 7 และ 8 ของ TOP และ 

โครงการ Catalyst Cooler ของ IRPC 

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 15,418 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 โดยหลักจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

(Deferred Tax Asset: DTA) ของ PTTOR ที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนหน่วยธุรกิจน้ ามันจาก ปตท. ประกอบกับค่าความนิยม ที่

เพิ่มขึ้นจาก PTTEP เข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช 

หนี้สนิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 1,051,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 

2560  จ านวน 67,857 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 86,919 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.2 ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามราคา

ซื้อน้ ามันดิบที่สูงขึ้นและเจ้าหนี้อื่น ของ PTTEP ที่เพิ่มขึ้นจากส่ิงตอบแทนที่จะต้องจ่ายจากการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมใน

โครงการบงกช ประกอบกับ เงินปันผลค้างจ่ายและภาษีเงินได้ค้างจ่าย ของ ปตท. ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

: เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) ลดลง 15,583 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่เป็นการ

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและไถ่ถอนหุ้นกู้ จ านวน 109,860 ล้านบาท โดยหลักจาก PTTGC PTTEP TOP ปตท. และ IRPC 

อย่างไรก็ตามในระหว่างงวดมีการกู้เงินเพิ่ม 94,722 ล้านบาท โดยหลักจาก PTTOR PTTGC TOP และ IRPC รวมทั้งมี

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน ท าให้เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 1,103 ล้านบาท 

: หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 3,479 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่จากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของ PTTEP 

จากการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 1,294,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 

2560 จ านวน 45,498 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 โดยหลักจากผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับ 9M/2561 

จ านวน 100,146 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2560 จ านวน 12 บาทต่อหุ้น และงวด

ครึ่งแรกของปี 2561 ที่ 0.8 บาทต่อหุ้น (ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของปตท. จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 

บาทต่อหุ้น) เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 57,108 ล้านบาท 
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สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น

สุทธิจ านวน 111,329 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ านวน 166,189 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 277,518 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 
 

หน่วย: ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 176,137 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 23,264 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (88,885) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 159 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 654 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหวา่งงวด-สุทธ ิ 111,329 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 166,189 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 277,518 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 176,137 ล้านบาท มาจากก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
ตามงบก าไรขาดทุนจ านวน 100,146 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 90,874 ล้านบาท 
ภาษีเงินได้จ านวน 44,096 ล้านบาท ก าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 42,852 ล้านบาท และ ต้นทุน
ทางการเงินจ านวน 20,446 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิลดลงจ านวน 70,265 ล้านบาท และ
มีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 43,608 ล้านบาท   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 23,264 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
: เงินรับจากเงินลงทุนชั่วคราว รวมจ านวน 109,632 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินฝากประจ าและเงินลงทุนในตรา

สารหนี้ระยะสั้นที่ครบก าหนด ของ PTTEP และ ปตท.จ านวน 64,796 และ 45,554 ล้านบาท ตามล าดับ 
 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจาก
การส ารวจและประเมินค่า รวมจ านวน 76,825 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จากโครงการซอติก้า และ โครงการเอส 1 การลงทุนในโครงการต่างๆ ของ ปตท. โดย
โครงการหลัก ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในโครงการ Olefins Reconfiguration, Propylene 
Oxide และ Polyols ของ PTTGC โครงการ Catalyst Cooler และ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ 
(PPC) ของ IRPC เป็นต้น  
 : เงินจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว จ านวน 21,239 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายลงทุนในการเข้าซื้อสัดส่วน
เพิ่มเติมในโครงการบงกช ของ PTTEP  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 88,885 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก  
 : เงินจ่ายปันผลจ านวน 61,354 ล้านบาทโดยหลักเป็นของ ปตท. PTTGC PTTEP TOP และ IRPC และเงินจ่าย
ต้นทุนทางการเงินจ านวน 20,191 ล้านบาท  
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 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุน้ของ ปตท. และบริษทัย่อย  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 9M/2560 9M/2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรจาก
การด าเนินงานต่อเนื่อง 

   

อัตราก าไรขั้นต้น % 14.85% 14.90% 
อัตราก าไรสุทธิ % 9.15% 8.32% 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 10.26 10.88 
    
ก าไรสุทธิต่อหุ้นจากการด าเนินงาน     
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 3.45 3.48 
    
อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-60 30-ก.ย.-61 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.21 1.88 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.61 1.32 
    
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 

  

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ

 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
24 

Q3/2561 

   

 

แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 

เศรษฐกิจโลกใน Q4/2561 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจาก Q3/2561 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะยัง
ได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่เข้มแข็งและมาตรการปรับลดภาษีของรัฐบาล แม้อาจได้รับผลกระทบทางลบบางส่วน
จากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของจีน ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องภายใต้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า แม้ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) ได้เริ่มปรับลดวงเงิน
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (quantitative easting: QE) แล้วในเดือนตุลาคม 2561 และคาดว่าจะยุติการด าเนินมาตรการ 
QE ภายในเดือนธันวาคม 2561 ส าหรับเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากมาตรการกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐฯ ที่เข้มข้นขึ้น ท่ามกลางการผ่อนปรนมาตรการชะลอการขยายตัวของสินเชื่อของรัฐบาลจีนเพื่อรองรับผลกระทบทางลบ
จากปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงจากการกีดกันและการตอบโต้ทางการค้าที่
อาจรุนแรงขึ้น ภาวะการเงินโลกที่อาจตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว (surprise tightening of global financial conditions) และปัญหา
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการก่อการร้าย 

ความต้องการใช้น้ ามันของโลกใน Q4/2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวันจากไตรมาสก่อนหน้าไปอยู่ที่
ระดับ 100.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และความต้องการใช้น้ ามันโลกของปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอยู่ที่
ระดับ 99.2 ล้านบาร์เรลต่อวันตามรายงานของ IEA ณ เดือนตุลาคม 2561 น าโดยกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศในเอเชียและจีน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ ามันของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าทรงตัวจากปีก่อน 
ส าหรับภาวะอุปทานล้นตลาดคาดว่าลดลงต่อเนื่องจากความร่วมมือในการลดก าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC 
อย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และการคว่ าบาตรอิหร่าน แต่ยังต้องติดตามผลการประชุมกลุ่ม 
OPEC ในเดือนธันวาคม ถึงการก าหนดมาตรการและปริมาณการผลิต ทั้งนี้ คาดว่าราคาน้ ามันดิบจะเฉล่ียอยู่ที่ 70-75 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2561  

ค่าการกล่ันอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2561 คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 6-7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากปี 2560 ตาม
ภาพรวมตลาดน้ ามันส าเร็จรูปท่ีมีอุปสงค์ลดลงเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น 

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ใน Q4/2561 มีแนวโน้มปรับลดลงเล็กน้อยจาก Q3/2561 โดยราคา HDPE 
คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 1,319 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะท่ีราคา PP คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 1,278 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  จาก อุป
สงค์ที่ลดลงในช่วงปลายปี และโรงงาน PP ขึ้นใหม่ในเกาหลีใต้ (S-oil, 405 kTA) ส าหรับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสาย      อะโร
เมติกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากราคาต้นทุน Naphtha ที่สูงขึ้น ในส่วนของราคา BZ คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 886 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
ตัน โดยส่วนต่างราคา BZ เทียบกับ Naphtha มีแนวโน้มลดลงจากอุปสงค์ที่ลดน้อยลงตามฤดูกาลในช่วงปลายไตรมาส 
ในขณะที่ราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 1,263 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยส่วนต่างราคา PX เทียบกับ Naphtha มีแนวโน้มทรง
ตัว จากสินค้าที่ออกมาจากโรงงานที่ขึ้นใหม่ในอินโดนีเซีย (TPPI, 550 kTA) เข้ามาชดเชยสินค้าที่หายไปจากตลาดในช่วงการ
ปิดซ่อมบ ารุง 

เศรษฐกิจไทยใน Q4/2561 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจาก Q3/2561 ตามการลงทุนภาคเอกชนท่ีขยายตัวใน
เกณฑ์ที่ลดลงจากการระบายสินค้าคงคลัง (Inventory destocking) ที่มากขึ้น การท่องเที่ยวคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟ้ืน
ตัวของนักท่องเที่ยวจีนท่ามกลางแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้มข้น การใช้จ่ายภาครัฐ
ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญโดยเฉพาะจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในขณะที่การ
ส่งออกสินค้าคาดว่าจะรักษาระดับการเติบโตต่อไปได้ตามการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศและการย้ายฐานการผลิต
บางส่วนมายังประเทศไทย ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือน
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ที่ปรับเพิ่มขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจะยังคงเป็นปัจจัยถ่วงต่อไป ทั้งนี้ เศรษฐกิจ
ไทยยังคงมีความเส่ียงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า การด าเนินนโยบายการเงิน
เข้าสู่ภาวะปกติของประเทศพัฒนาแล้ว (Monetary Normalization) และความล่าช้าในการเบิกจ่ายของภาครัฐ  
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กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิ

 

สมมติฐานความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปี 2561 - 2565 มีอัตราการเติบโตลดลงที่ -1.7% 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  

ความก้าวหน้าโครงการ ระยะที่ 2  

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 92.86% (ณ เดือนกันยายน 2561) 

ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต ้

ความก้าวหน้าโครงการ ระยะที่ 1  

- อยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อก๊าซฯเป็นระยะทางประมาณ 72 กม. จากระยะทางแนวท่อก๊าซทั้งหมด 208 กม. 

- ความก้าวหน้าของโครงการระยะที่ 1 อยู่ที่ 29.2% 

ความก้าวหน้าโครงการ ระยะที่ 2 

- จัดหาผู้รับเหมาแล้วเสร็จและลงนามเมื่อ 27 มิ.ย. 61 

- อยู่ระหว่างด าเนินการด้านการออกแบบวิศวกรรมต่อเนื่อง  

ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี 

- ด าเนินงานก่อสร้างวางท่อ ความคืบหน้าโครงการ 56.79% (ณ เดือนกันยายน 2561) 

โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซฯ บนระบบท่อส่งก๊ำซฯ วังน้อย – แก่งคอย 

- ความก้าวหน้าโดยรวม 99.77% (ณ เดือนกันยายน 2561) 

 

โครงกำร LNG:  

ปตท. มีแผนในการเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯในประเทศ โดยมีแผนการลงทุนระยะ

ยาว เพื่อขยายโครงการ LNG terminal ปัจจุบันเพื่อรองรับก๊าซฯได้รวม 10 ล้านตันต่อปี แล้วเสร็จในปี 2560 และจะขยายเป็น 

11.5 ล้านตันต่อป ีโดยมีก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2562และมีแผนลงทุนโครงการก่อสร้าง LNG Terminal แห่งใหม่ที่

รองรับความต้องการก๊าซฯในอนาคต ทั้งนี้ปตท. มีการจัดหา LNG ด้วยสัญญาระยะยาวเพิ่มเติมจากสัญญา Qatargas /Shell 

/BP และ Petronas ที่มีอยู่ ภายในปี 2560 และปตท.มีแผนท่ีจะมี LNG contract ในสัญญาระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ของแผนการ

น าเข้า LNG ทั้งหมด 
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โครงกำร LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 Extension : 

- ความก้าวหน้างานก่อสร้าง คือ 100% (ณ กันยายน 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  

- 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 9M /2561 

- แหล่งเอราวัณ คอมเพล็กซ์ หยดุซ่อมบ ารงุ ช่วง ม.ค. 2561 14 วัน ท าให้โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1 – 3 และโรงแยกกา๊ซ

ฯ อีเทน ต้องลดก าลังการผลิตลง 50 – 86% 

- โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2 

• GSP 2 ลดก าลังการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุง ช่วง มี.ค. 2561 (Shutdown 16 วัน) 

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

- โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3 

• GSP 3 ปิดซ่อมบ ารุง ช่วง ก.ย. – ต้น ต.ค. 2561 (Shutdown 18 วัน) 

• โรงแยกก๊าซอีเทน ลดก าลังการผลิตลง 60% (18 วัน เนื่องจาก GSP3 shutdown) 
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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) 


