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ในไตรมาส 1 ปี 2562 (1Q2562) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 29,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,774  

ล้านบาท หรือร้อยละ 50.0 จากไตรมาส 4 ปี 2561 (4Q2561) ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 19,538 ล้านบาท สาเหตุหลักจากผล

การด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน จากก าไรสต๊อกน้ ามันใน 1Q2562 ตามราคาน้ ามันดิบที่ปรับ

สูงขึ้นจากสิ้นไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ 52.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 67.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ สิ้นไตรมาส 1 

ปี 2562 แม้ว่าส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปกับน้ ามันดิบ และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้ง

สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ลดลง ประกอบกับผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจน้ ามันปรับตัวดีขึ้นตามผลกระทบจากก าไร

ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจากขาดทุนสต็อกน้ ามันที่ลดลงในไตรมาสนี้ รวมถึงธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ผลการ

ด าเนินงานสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด าเนินงานและภาษีที่ลดลง แม้ว่าผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติลดลงจากไตร

มาสก่อน โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ ตามก าไรขั้นต้นที่ลดลงจากราคาขายเฉล่ีย

ผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลง ในขณะที่ต้นทุนก๊าซฯสูงขึ้น และกลุ่ม ปตท. ยังมีผลขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงของตราสาร

อนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก PTTEP และ PTT International Trading Ltd. (PTTT) อย่างไรก็ตามใน 1Q2562 มีค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร ค่าเส่ือมราคา และภาษีเงินได้ลดลง รวมถึงผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินกู้สกุลต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น  

ใน 1Q2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 29,312 ล้านบาท ลดลง 10,476 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26.3 

จาก 39,788 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 (1Q2561) สาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการ

กล่ันปรับลดลงตามส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปกับน้ ามันดิบที่ปรับลดในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้นน้ ามันเตา รวมถึงส่วนต่าง

ราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่ลดลง แม้ว่าใน 1Q2562 จะมีก าไรจากสต๊อกน้ ามันเพิ่มขึ้น 

ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ ามันดิบท่ีปรับสูงขึ้นใน 1Q2562 ตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะท่ีราคาน้ ามันดิบใน 1Q2561 อยู่ในระดับ

ทรงตัว และผลการด าเนินงานของปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ที่ดีขึ้นจากส่วนต่างราคาพาราไซลีนกับวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการด าเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่าย

ก๊าซฯ ตามก าไรขั้นต้นที่ลดลงจากต้นทุนก๊าซฯ ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานปกติของธุรกิจส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อรวมภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมลดลง ทั้งนี้ ใน 1Q2562 กลุ่ม ปตท. มีค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นจากการซื้อสัดส่วน

เพิ่มเติมในโครงการบงกชจ านวนร้อยละ 22.22 ของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ในเดือน มิ.ย. 

หน่วย : ล้ำนบำท 1Q2561 4Q2561 1Q2562 
% เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
ยอดขำย 532,972 617,417 550,874 3.4% (10.8%) 
EBITDA 90,116 64,443 80,523 (10.6%) 25.0% 
ก ำไรสุทธิ 39,788 19,538 29,312 (26.3%) 50.0% 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 1.38 0.67 1.02 (26.1%) 52.2% 
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2561 และมีผลขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลง

เนื่องจากค่าเงินบาทใน 1Q2562 ที่แข็งค่าน้อยกว่าใน 1Q2561 ในขณะท่ี กลุ่ม ปตท. มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง 

สถานะการเงินของปตท. และบริษัทย่อย ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,521,101 ล้านบาท โดยเป็น

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ทั้งส้ิน 1,183,061 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,156,962 ล้านบาท เป็นส่วนของหนี้สินท่ีมี

ดอกเบี้ย 638,376 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,364,139 ล้านบาท
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ภำวะเศรษฐกิจในไตรมำส 1 ปี 2562 

เศรษฐกิจโลกใน 1Q2562 ขยายตัวเร่งขึ้นจาก 4Q2561 จากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวเร่งขึ้นตามการสะสม
สินค้าคงคลัง (inventory build-up) ที่เพิ่มขึ้นมากและยอดขาดดุลการค้าที่ลดลง อย่างไรก็ตามความกังวลเกีย่วกับการขยายตวั
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อาจหยุดชะงักจากความผันผวนของตลาดการเงินในช่วงต้นปี 2562 และการปิดท าการของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นเวลากว่า 1 เดือนเนื่องจากขาดงบประมาณ (government shutdown) ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (the Federal 
Reserves: the Fed) ในการประชุมเดือนมีนาคม 2562 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 2.25-2.5 พร้อมทั้งส่ง
สัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งปี 2562 ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรขยายตัวต่อเนื่องภายใต้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า ท่ามกลางปัจจัยฉุดรั้ง ได้แก่ ปัญหาการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
เยอรมนีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบไอเสียรูปแบบใหม่ การประท้วงของกลุ่มเส้ือกั๊กเหลือง (yellow-vest protests) 
ในฝรั่งเศส และความยืดเยื้อของ Brexit ส าหรับเศรษฐกิจจีนขยายตัวในระดับเดียวกับ 4Q2561 ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่
ร้อยละ 6-6.5 ภายใต้การด าเนินมาตรการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อรองรับผลกระทบทางลบจาก
ปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือน
มีนาคม 2562 ปรับลดประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือน
มกราคม 2562 ที่ระดับร้อยละ 3.5 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3  

รายงานของส านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) ณ เดือนเมษายน 2562 ความต้องการใช้
น้ ามันของโลกใน 1Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 99.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปรับลดลงเล็กน้อยจาก 4Q2561 ที ่99.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน จาก
ปัจจัยด้านสภาพอากาศที่หนาวน้อยกว่าปกติส่งผลให้การใช้ลดลง แต่เพิ่มขึ้นจาก 1Q2561 ที่ 98.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากอุป
สงค์ที่เพิ่มขึ้นของตะวันออกกลาง และเอเชีย  

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 1Q2561 4Q2561 1Q2562 

%เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 63.9 67.4 63.5 (0.6%) (5.8%) 
Average Gasoline Crack Spread 13.7 4.7 3.7 (73%) (21.3%) 
Average Diesel Crack Spread 14.8 14.8 12.8 (13.5%) (13.5%) 
Average FO Crack Spread (180 – 3.5%S) -4.9 1.4 0.6 >100% (57.1%) 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ยใน 1Q2562 อยู่ที่ 63.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจาก 4Q2561 ที่ 67.4 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 1Q2561 ที่ 63.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากการท่ีประเทศสหรัฐฯผ่อนปรนมาตรการคว่ าบาตร
อิหร่านใน 8 ประเทศคู่ค้า และการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์
ความไม่แน่นอนของข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ประกอบกับความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่อาจจะ
ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันโลกลดลงยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ ามันดิบ  

รำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์ มีค่าส่วนต่างระหว่างน้ ำมันเบนซินและน้ ามันดิบดูไบเฉล่ีย (average 
Gasoline crack spread) ใน 1Q2562 อยู่ที่ 3.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงมาจาก 4Q2561 ที่อยู่ที่ 4.7 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรลและ 1Q2561  ที่  13.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปสงค์ทรงตัวและอุปทานที่ยังคงเพิ่มขึ้นจากการผลิต
ของสหรัฐฯ จีนและสิงคโปร์ ส่งผลให้ปริมาณคงคลังของ gasoline อยู่ในระดับสูง ในขณะที่ส่วนต่างระหว่างน้ ำมันดีเซลและ
น้ ามันดิบดูไบ (average Diesel crack spread) ใน 1Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 12.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดจาก 4Q2561 
และ 1Q2561 ที่อยู่ที่ 14.8  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความต้องการใช้ของจีนที่ลดลงในช่วงวันหยุดยาว เช่น ช่วงตรุษจีน 
ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกมากขึ้น ส าหรับส่วนต่างระหว่างน้ ำมันเตำและน้ ามันดิบดูไบ (average Fuel oil crack spread) 
ใน 1Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 0.6 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ปรับลงเล็กน้อยจาก 4Q2561 ที่อยู่ที่ระดับ 1.4 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 
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เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงจากภาคการเดินเรือในช่วงวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่และตรุษจีน แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1Q2561 ที่
ระดับ -4.9 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับต่ าในปีที่ผ่านมา และอุปทานท่ี
ลดลงจากเวเนซุเอล่าและอิหร่าน 

 ค่ำกำรกลั่นของโรงกล่ันประเภท cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน 1Q2562 เฉล่ียอยู่ที่ 3.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ลดลงจาก 4Q2561 ที่อยู่ที่ 4.2  และ 1Q2561 ที่ 7.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปทานส่วนเกินของน้ ามันเบนซิน และ 
อุปสงค์ที่ลดลงจากช่วงวันหยุดยาวในหลายประเทศ  

รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ใน 1Q2562 ปรับตัวลดลงจาก 4Q2561 โดยทั้งราคา 
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (high density polyethylene: HDPE) และ โพลีโพรไพลีน (polypropylene: PP) มีอุปสงค์ที่ลดลง 
ตามการซื้อขายที่ลดลงในช่วงเทศกาลตรุษจีน และปริมาณสินค้าคงคลังในจีนที่มีเพียงพอ  ประกอบกับความไม่แน่นอนท้ังเรื่อง
การเติบโตของเศรษฐกิจและผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ส่งผลให้ราคากลุ่มโอเลฟินส์ปรับตัวลดลง ส าหรับ
กลุ่มอะโรเมติกส์ ราคาเบนซีน (benzene: BZ) ปรับตัวลดลง ตามปัจจัยพื้นฐานท่ียังคงมีการผลิตคงที่จากทุกกระบวนการผลิต 
และมีแผนการปิดซ่อมบ ารุงน้อย ปริมาณสินค้าคงคลังในจีนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึง Arbitrage จากเอเชียไปสหรัฐฯยังคง
ปิด รวมถึงมีการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนงานของโรงงานผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (styrene monomer: SM) ในเอเชีย ส าหรับราคา 
PX ลดลงจาก 4Q2561 จากการกลับมาเดินเครื่องของโรงงานในจีนที่หยุดด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 และการเริ่มผลิต PX ของ
โรงงานขนาดใหญ่ในจีน แต่ราคายังคงเติบโตเทียบกับ 1Q2561 จากความต้องการของอุตสาหกรรมโพลิเอสเตอร์ (Polyester) 
ที่อยู่ในระดับสูง    

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 1Q2561 4Q2561 1Q2562 
%เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 
HDPE: CFR SEA 1,379 1,207 1,093 (20.7%) (9.4%) 
PP: CFR SEA - Film 1,270 1,215 1,127 (11.3%) (7.2%) 
BZ: FOB Korea 891 694 590 (33.8%) (15.0%) 
PX: CFR Taiwan  963 1,141 1,080 12.1% (5.4%) 

เศรษฐกิจไทยใน 1Q2562 ขยายตัวชะลอลงจาก 4Q2561 จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
ประกอบกับวัฏจักรขาลงของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และค่าเงินบาทแข็ง ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนขยายตัว
ชะลอลงส่วนหนึ่งจากฐานที่สูงในปีก่อน ในขณะที่ภาคธุรกิจชะลอการตัดสินใจลงทุนในช่วงก่อนการเลือกตั้งและเริ่มระบาย
สินค้าคงคลัง ( inventory destocking) หลังสะสมเพิ่มขึ้นมากในปี 2561 ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง
ท่ามกลางรายได้และหนี้ครัวเรือนที่ปรับสูงขึ้น รวมทั้งเป็นผลจากมาตรการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในขณะท่ีการใช้
จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นตามการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ เดือนเมษายน 2562 
ปรับลดประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือน มกราคม 2562 ที่
ระดับร้อยละ 4.0 เหลือร้อยละ 3.8  
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เหตุกำรณ์ส ำคัญไตรมำสที่ 1 ปี 2562 ถึงปัจจุบัน  

สรุปเหตุการณ์ที่ส าคัญ (non-recurring items) ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

มกรำคม 2562  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 PTTEP หยุดการผลิตชั่วคราวในโครงการบงกชประมาณหนึ่งสัปดาห์
เนื่องจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” บริเวณอ่าวไทย การหยุดผลิตชั่วคราวส่งผลให้
ปริมาณการขายเฉล่ียในช่วงดังกล่าวลดลงประมาณ 96,700 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณการขายเฉล่ียต่อวันในปี 2562 

 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด ("GCL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GC ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษั ท  GC Logistics Solutions (Vietnam)  Company Limited (GCLS VN)  เ มื่ อ วั นที่  16 
พฤศจิกายน 2561 และด าเนินการช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 จ านวน 
200,000 เหรียญสหรัฐฯ โดย GCL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัท GCLS VN มี
วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

 PTTEP MENA Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ร่วมกับบริษัท Eni Abu Dhabi 
B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ENI ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศอิตาลี 
ได้ชนะการประมูลแปลงส ารวจใน Abu Dhabi’s Open Block Licensing Round ในแปลงส ารวจ 
Offshore 1 และ Offshore 2 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝ่ังทะเล ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดา
บี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรับสิทธิในการด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยได้ลงนามใน
สัญญาสัมปทานกับ The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2562 ตามสัดส่วนการลงทุนส าหรับ PTTEP MENA Company Limited ที่ร้อยละ 30 และบริษัท 
Eni Abu Dhabi B.V. (ผู้ด าเนินการ) ที่ร้อยละ 70  

กุมภำพนัธ์ 2562  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท IRPC มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัท 2D Materials Pte. Ltd. (“2DM”) ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตวัสดุกราฟีน 
(Graphene) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยอยู่ระหว่างการ
เจรจาเพื่อจัดท าสัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement : SSA) และสัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement : SHA) และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
การลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent : CPs) ที่ระบุไว้ใน SSA 
ที่ 2DM จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท PTTEP SP Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลง
นามในสัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
33.8 ในบริษัท APICO LLC จากบริษัท Tatex Thailand LLC และ Tatex Thailand II LLC ใน
โครงการสินภูฮ่อมด้วยมูลค่ารวมประมาณ 64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะเสร็จส้ินภายในครึ่ง
แรกของปี 2562 
ปัจจุบัน PTTEP ถือสัดส่วนร้อยละ 55 ของโครงการสินภูฮ่อมและเป็นผู้ด าเนินการ ภายหลังการ
เข้าซื้อดังกล่าว PTTEP จะมีสัดส่วนการลงทุนรวม (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
66.8 
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 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (PTTEP ED) 
บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทย่อยของบริษัท มูบา
ดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing 
Contracts) ในแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) โดยมีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 
ตามล าดับ ส าหรับในแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) PTTEP ED ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ทั้งนี้ PTTEP ED เป็นผู้ด าเนินการท้ังสองแปลง 

มีนำคม 2562  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลง
นามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sales and Purchase Agreement : SSPA) เพื่อเข้าซื้อธุรกิจ
ทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซื้อหุ้นใน
บริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท Murphy Sabah Oil Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil 
Ltd. (Murphy Sarawak) ในสัดส่วนร้อยละ 100 มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,127 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยปัจจุบันทั้งสองบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ านวน 5 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ในระยะผลิต 2 โครงการ ระยะพัฒนา 1 โครงการและระยะส ารวจ 2 
โครงการ โดยมีประมาณการปริมาณส ารองปิโตรเลียม (2P*) ตามสัดส่วนการลงทุนของ Murphy
จ านวน 274 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ PTTEP และ
บริษั ท  PETRONAS Carigali Sdn.  Bhd.  (PCSB)  ได้ ล งนามใน สัญญาแบ่ งปั นผลผลิต 
(Production Sharing Contracts) กับ Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิ
ในการด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ บริเวณนอกชายฝ่ังเพนนินซูลาร์ 
ประเทศมาเลเซีย จ านวน 2 แปลง 

 เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ปตท. โกลบอล            
แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัท PTTGM”) ซึ่งถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัท โกลบอล 
แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ากัด และ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 36 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบริษัท PTTGM ถือหุ้นในสัดส่วนทางตรง
และทางอ้อมร้อยละ 100 เพื่อรองรับการลงทุน ต่างๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่ง
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ New S-Curve 

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
เนื่องจาก RPCG ได้ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ       
จากประเด็นที่ ปตท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัท อาร์พีซีจี 
จ ากัด (มหาชน) (“RPCG”) จ่ายค่าผลิตภัณฑ์ที่ RPCG ผิดนัด ช าระต่อ ปตท. ตามสัญญาซื้อขาย
กากคอนเดนเสท จ านวนประมาณ 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และเมื่อปี 2560 คณะ
อนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดให้ RPCG จ่ายค่าผลิตภัณฑ์เต็มจ านวนพร้อมดอกเบี้ยแก่ ปตท. 
แต่อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับค าพิพากษาของศาลแพ่ง ดังนั้น ปตท. จึงจะใช้
สิทธิยื่นฎีกาค าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาตามกฎหมายต่อไป 

 PTTEP รายงานผลการเจาะหลุมส ารวจ Orchid-1 ใน Permit AC/P54 ซึ่งมี บริษัท พีทีทีอีพี ออสต
ราเลเชีย (แอชมอร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย จ ากัด หรือ พีทีทีอีพี เอเอเอ (บริษัทย่อยของ PTTEP เป็น
ผู้ด าเนินการ ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลียนั้น ว่าเป็นไปตามที่บริษัทคาดไว้ โดยจะ
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ได้วางแผนพัฒนาร่วมกับแหล่ง Cash-Maple ที่มีปริมาณทรัพยากรประเภท Contingent 
resources 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ต่อไป 

 PTTEP (ผู้ด าเนินการ) และผู้ร่วมทุน ซึ่งประกอบด้วย SONATRACH (บริษัทน้ ามันแห่งชาติของ
ประเทศแอลจีเรีย) และ CNOOC Limited ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่มพัฒนาโครงการแอลจีเรีย      
ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ระยะที่ 1 ตามแผนการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติจาก ALNAFT (Agence Nationale 
pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures – หน่วยงานก ากับดูแลการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม) โดยสามารถเริ่มด าเนินการพัฒนาในเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่ม
ผลิตในช่วงต้นปี 2564 ด้วยก าลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวนั พร้อมทั้งมีแผน
ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2568 

 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้ 
GPSC ควบรวมกิจการกับ GLOW ภายใต้เงื่อนไขบังคับว่า GLOW จะต้องขายกิจการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) ให้แล้วเสร็จก่อนควบรวมกิจการ ซึ่ง GLOW ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาซื้อ
ขายหุ้น SPP1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 22 ก.พ. 2562 โดยการเข้าซื้อ GLOW นั้นเป็นการซื้อหุ้นจาก
กลุ่ม Engie ร้อยละ 69.11 ที่ราคา 91.9906 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้ด าเนินการโอนหุ้นและช าระเงินแล้ว
เสร็จไปเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการท าค าเสนอขอซื้อหุ้น GLOW ใน
ส่วนท่ีเหลือ (Tender Offer) ท่ีราคา 90.81 บาทต่อหุ้น (ราคาซื้อขายดังกล่าวได้ปรับลดลงด้วยเงนิ
ปันผลของ GLOW ที่ 1.177 บาทต่อหุ้นแล้ว) โดยมีระยะเวลารับซื้อช่วง 25 มี.ค. -17 พ.ค. 2562 
ซึ่งการเข้าซื้อหุ้น GLOW ทั้งจาก Engie และ Tender Offer ของ GPSC จะใช้เงินลงทุนรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท  

เมษำยน 2562  ในเดือนมกราคม 2562 TOP ได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่ของบริษัท GPSC ซึ่ง 
GPSC ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit: ERU) 
ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้า 250 เมกกะวัตต์และไอน้ าส าหรับกระบวนการผลิตของโครงการ CFP 
โดยใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการ CFP เป็นเชื้อเพลิงหลัก แทนการลงทุนจัดสร้างเองทั้งหมด 
โดยมีมูลค่าเทียบเท่าทั้งส้ินไม่เกิน 757 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 24,113 ล้านบาท) ซึ่งคาด
ว่าการด าเนินการก่อสร้างโครงการ ERU จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของ TOP และ GPSC ได้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2562 และวันท่ี 1 เมษายน 2562 ตามล าดับ 

 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติ ให้ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับ
ยานยนต์ (NGV) ที่จ าหน่ายให้กลุ่มรถบริการสาธารณะอีก 1 บาทต่อกิโลกรัมทุกๆ 4 เดือน โดยจะ
ปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2562 และครั้งที่ 3 ตั้งแต่
วันท่ี 16 ม.ค. 2563 จนครบ 3 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 13.62 บาท/กก. ท าให้ช่วยลดภาระการชดเชย
ราคา NGV ของ ปตท. 
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 ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อยตำมกลุ่มธุรกิจ 
ข้อมูลผลการด าเนินงานส าหรับงวด 1Q2562 เปรียบเทยีบกับ 1Q2561 และ 4Q2561 สรุปได้ดังนี้  

YoY QoQ

ยอดขาย 532,972 617,417 550,874 3.4% (10.8%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 37,343 47,263 42,860 14.8% (9.3%)

: ก๊ำซ 109,531 131,584 126,139 15.2% (4.1%)

: ถ่ำนหิน 5,157 4,867 4,216 (18.2%) (13.4%)

: น  ำมัน 151,315 151,599 145,883 (3.6%) (3.8%)

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 257,682 331,492 269,208 4.5% (18.8%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 266,902 285,132 254,679 (4.6%) (10.7%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 7,022 7,173 10,439 48.7% 45.5%
: อ่ืนๆ 712 616 761 6.9% 23.5%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
90,116 64,443 80,523 (10.6%) 25.0%

: ส ำรวจและผลิตฯ 28,053 34,653 32,812 17.0% (5.3%)

: ก๊ำซ 23,244 21,373 17,948 (22.8%) (16.0%)

: ถ่ำนหิน 1,179 2,221 1,209 2.5% (45.6%)

: น  ำมัน 6,318 907 5,729 (9.3%) >100%
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
(127) (975) 829 >100% >100%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
1,250 1,409 613 (51.0%) (56.5%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 29,172 3,837 20,920 (28.3%) >100%

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1,958 1,394 2,696 37.7% 93.4%

: อ่ืนๆ (260) (624) (455) (75.0%) 27.1%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 28,519 32,682 31,195 9.4% (4.5%)
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 61,597 31,762 49,328 (19.9%) 55.3%

: ส ำรวจและผลิตฯ 15,187 18,419 18,287 20.4% (0.7%)

: ก๊ำซ 18,871 16,623 13,333 (29.3%) (19.8%)

: ถ่ำนหิน 619 1,734 378 (38.9%) (78.2%)

: น  ำมัน 5,097 (102) 4,719 (7.4%) >100%
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
(135) (1,063) 802 >100% >100%

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
1,242 1,321 586 (52.8%) (55.6%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 20,686 (5,184) 12,029 (41.8%) >100%

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1,041 386 1,477 41.9% >100%

: อ่ืนๆ (347) (708) (532) (53.3%) 24.9%

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม           2,472           1,726           1,536 (37.9%) (11.0%)
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน           4,742           1,626 3,875 (18.3%) >100%
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 

(EBIT)
        71,570         39,144         53,843 (24.8%) 37.6%

ต้นทุนทางการเงิน 6,504 7,182 6,888 5.9% (4.1%)

ภาษีเงินได้ 8,479 9,551 7,371 (13.1%) (22.8%)

ก าไรสุทธิ 39,788 19,538 29,312 (26.3%) 50.0%

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 1.38 0.67 1.02 (26.1%) 52.2%

 Q4/2561หน่วย : ล้านบาท  Q1/2561  Q1/2562
%เพ่ิม (ลด)
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ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย ก าไรจากการด าเนินงานก่อนคา่เส่ือมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) และก าไรจาก

การด าเนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) ส าหรับผลการด าเนินงานงวด1Q2562 สรุปได้ดงันี้ 
5 

 

 

  

1. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 
 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 1Q2561 4Q2561 1Q2562 
%เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 
รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย  (เหรียญสหรัฐ/BOE) 44.0 47.8 46.2 5.0% (3.3%) 
ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 293,099 320,905 319,230 8.9% (0.5%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561 

ใน 1Q2562 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 42,860 ล้านบาท ลดลง 4,403 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 จาก 

4Q2561 สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมลดลงร้อยละ 3.3 จาก 47.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

(BOE) ใน 4Q2561 เป็น 46.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 1Q2562 รวมทั้งปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมที่ลดลงร้อยละ 0.5 จาก 

320,905 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน (BOED) ใน 4Q2561 เป็น 319,230 BOED ใน 1Q2562  โดยหลักจากโครงการ

บงกชที่มีการปิดซ่อมบ ารุงเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ และเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกใน 1Q2562  

EBITDA ใน 1Q2562 มีจ านวน 32,812 ล้านบาท ลดลง 1,841 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 โดยหลักเป็นผลมาจาก

ก าไรขั้นต้นที่ลดลง 3,449 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่ลดลงตามราคาน้ ามันดิบ แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ

ค่าภาคหลวงลดลงจ านวน 1,915 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายลดลงเช่นกันจ านวน 1,709 ล้านบาท โดย

หลักจากโครงการบงกชปิดซ่อมบ ารุงตามที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2562 มีจ านวน 

18,287 ล้านบาท ลดลง 132 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7  

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานภาพรวมเพิ่มขึ้น 3,645 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 6,259 ล้านบาท 

โดยหลักจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากค่าเงินบาทใน 1Q2562 แข็งค่าขึ้น ในขณะท่ี 4Q2561 อ่อนค่าลง รวมทั้ง

ใน 1Q2562 มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้น 1,273 ล้านบาท แม้ว่าจะมีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ เพิ่มขึ้น 4,965 ล้าน

15%

30%

49%

5%
1%

22%
26%

8%

40%

3%1%

26%24%

11%

36%

3%

*ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  
GAS Oil & Trading PTTEP Petro &Refine Others* 

หน่วย : ล้านบาท 
 Operating Income  EBITDA  Revenue 

550,874 80,523 49,328 

TEG 
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บาท โดยหลักจากการประกันความเส่ียงราคาน้ ามัน ทั้งนี้ใน 1Q2562 ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์แหล่ง 

มอนทารา และการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทในประเทศออสเตรเลีย  ในขณะที่มีการรับรู้

รายการดังกล่าวใน 4Q2561 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 

ใน 1Q2562 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 42,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,517 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 จาก

1Q2561 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จาก 293,099 BOED ใน 1Q2561 เป็น 319,230 

BOED ใน 1Q2562 โดยหลักจากโครงการบงกชตามสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 รวมทั้ง

ราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จาก 44.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ใน 1Q2561 เป็น 46.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 

BOE ใน 1Q2562 จากราคาขายก๊าซฯเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น  

                 EBITDA ใน 1Q2562 มีจ านวน 32,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,759 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 โดยหลักจากก าไรขั้นต้น

ที่เพิ่มขึ้น 5,497 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้น 578 ล้านบาท ตามรายได้จากการขาย  

ในประเทศที่เพิ่มขึ้น และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 1,659  ล้านบาท โดยหลักจากโครงการบงกชตามสัดส่วนการ

ลงทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2562 มีจ านวน 18,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,100 

ล้านบาท หรือร้อยละ 20.4 

ทั้งนี้ผลการด าเนินงานภาพรวมปรับตัวลดลง 902 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 3,265 ล้านบาท      

โดยหลักจากค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนใน 1Q2562 ที่แข็งค่าน้อยกว่า 1Q2561  และขาดทุนจาก             

ตราสารอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น 1,216 ล้านบาท โดยหลักจากการประกันความเส่ียงราคาน้ ามัน  

 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

YoY QoQ

LPG 714,378 838,498 830,518 16.3% (1.0%)

Ethane 584,032 595,823 555,281 (4.9%) (6.8%)

Propane 245,522 236,549 241,799 (1.5%) 2.2%

NGL1/ 179,331 171,968 166,458 (7.2%) (3.2%)

รวม 1,723,263 1,842,838 1,794,056 4.1% (2.6%)

หน่วย : ตนั Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562
% เพิ่ม(ลด)

 
หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 
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รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกกา๊ซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้
หน่วย :

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั YoY QoQ

LPG 1/4/ 524 531 460 (12.2%) (13.4%)

Ethylene 2/ 1,244 883 928 (25.4%) 5.1%

Propylene 2/ 987 936 839 (15.0%) (10.4%)

HDPE 2/ 1,379 1,207 1,093 (20.7%) (9.4%)

PP 2/ 1,270 1,215 1,127 (11.3%) (7.2%)

Naphtha 3/ 525 583 467 (11.1%) (19.9%)

Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562
% เพิ่ม(ลด)

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

    4/     คณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพช.) มีมติให้เปิดเสรี LPG โดยยกเลิกการก าหนดราคา LPG ณ โรงแยกก๊าซฯ และ ราคา LPG 

ณ โรงกลั่น จากระบบ LPG Pool Price เป็นราคาสะท้อนต้นทุน LPG น าเข้า (Import Parity หรือ LPG Cargo+X (ค่าใช้จ่ายใน

การน าเข้า)) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2560 ในกรณีของโรงแยกก๊าซฯ กบง.  มีมติเรียกเก็บส่วนต่างเขา้กองทุนน้ ามัน

เช้ือเพลิงกรณีราคา LPG Cargo+X สูงกว่าต้นทุน LPG + 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และชดเชยกรณีราคา LPG Cargo+X ต่ ากว่า

ต้นทุน LPG - 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561  

ใน Q1/2562 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 126,139 ล้านบาท ลดลง 5,445 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 4.1 จาก Q4/2561  โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. ที่ราคาขายเฉล่ียลดลงตามราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้ 

อ้างอิง โดยราคา HDPE และ PP ลดลงร้อยละ 9.4 และ 7.2 ตามล าดับ รวมทั้งปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจ 

โรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซฯลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์จาก 1,842,838 

ตันใน Q4/2561 เหลือ 1,794,056 ตันใน Q1/2562 หรือร้อยละ 2.6 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Ethane จากโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1 

ลดก าลังการผลิตตามแผน 

ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายลดลง โดยราคาขายก๊าซฯ เฉล่ียใน Q1/2562 ลดลง เมื่อ

เทียบกับ Q4/2561 เนื่องจากราคาน้ ามันเตาอ้างอิงปรับลดลง ในขณะที่ปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000  

บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) เพิ่มขึ้น 40  MMSCFD จาก 4,707  MMSCFD ใน 4Q2561 เป็น 4,747  MMSCFD ใน 1Q2562 หรือ

ร้อยละ 0.8 โดยหลักจากลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน : (Independent Power Producer: IPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

(SPP)  ที่มีความต้องการใช้มากขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น 

ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากต้นทุนเนื้อก๊าซฯที่เพิ่มขึ้น โดย ใน 1Q2562 ราคาขาย NGV 

ส าหรับลูกค้าทั่วไปเฉล่ีย เท่ากับ 16.21 บาท/กก. และ ส าหรับลูกค้าบัตรเครดิตพลังงานเฉล่ีย เท่ากับ 10.62 บาท/กก. 

EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 1Q2562 มีจ านวน 17,948 ล้านบาท และ 

13,333 ล้านบาท ลดลง 3,425 ล้านบาท และ  3,290 ล้านบาท ตามล าดับ โดยหลักจากก าไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจโรงแยก

ก๊าซฯ จากราคาขายเฉล่ียที่ลดลงตามราคาอ้างอิงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ โดยหลักจาก

ราคาขายที่อ้างอิงราคาน้ ามันเตาซึ่งลดลงร้อยละ 6.9 และต้นทุนเนื้อก๊าซฯ (Pooled gas) ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงผลการ
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ด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ที่ลดลงจากผลการด าเนินงานจาก PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd. 

(PTTNGD) ปรับลดลงตามราคาขายเฉล่ียที่ลดลง แม้ว่าผลการด าเนินงานของ PTTLNG Co., Ltd. (PTTLNG) ดีขึ้น จากการ

รับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ LNG Terminal 1 ทีเ่ต็มก าลังการผลิตที่ 10 ล้านตันต่อปี 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับ ไตรมำส 1 ปี 2561 

ใน Q1/2562 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 126,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,608  ล้านบาท

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉล่ียที่

เพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซฯ ที่สูงขึ้น รวมทั้งปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) เพิ่มขึ้น 

103 MMSCFD จาก 4,644 MMSCFD ใน Q1/2561 เป็น 4,747 MMSCFD ใน Q1/2562 หรือร้อยละ 2.2 โดยหลักจากปริมาณ

ความต้องการใช้กา๊ซฯของลูกคา้กลุ่มโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนกวา่ปีก่อน ในขณะท่ีปริมาณความต้องการ

ใช้ก๊าซฯ ของโรงแยกก๊าซฯ ลดลง เนื่องจากโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1 ลดก าลังการผลิตตามแผน 

ส าหรับธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้น จาก 1,723,263  ตัน 

เป็น 1,794,056 ตันหรือร้อยละ 4.1 โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ LPG แม้ปริมาณขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของโรงแยกก๊าซฯ และราคา

ขายเฉล่ียโดยรวมปรับลดลงก็ตาม 

 EBITDA และ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานของธุรกิจก๊าซฯ ใน 1Q2562 มีจ านวน 17,948 ล้านบาท และ 

13,333 ล้านบาท ลดลง 5,296 ล้านบาท และ 5,538 ล้านบาท ตามล าดับ โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ที่มีก าไรขั้นต้นลดลง

จากต้นทุนก๊าซฯ ในอ่าวที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับราคาขายโดยเฉล่ียลดลงตามราคาปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิงโดยราคา 

HDPE และ PP  ลดลงร้อยละ 20.7 และ 11.3 ตามล าดับ และธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ ลดลง โดยหลักจากกลุ่ม

ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ลดลงจากต้นทุนเนื้อก๊าซฯ ปรับตัวสูงขึ้นมาก  รวมทั้ง ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุนก๊าซฯ 

ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณขายลดลง และราคาขายได้ปรับเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะได้ปรับขึ้นจาก 

10.00 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานของบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ดีขึ้นจาก PTTLNG ทีร่ายได้ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น  
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กลุ่มธุรกิจถ่ำนหนิ 

  1Q2561 4Q2561 1Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 
รำคำอ้ำงอิง Newcastle 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

101.5 104.4 95.9 (5.5%) (8.1%) 

รำคำขำยเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 79.9 70.6 65.6 (17.9%) (7.1%) 
ปริมำณขำย  (ล้ำนตัน) 2.1 2.1 2.0 (4.8%) (4.8%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561 

ใน 1Q2562 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 4,216 ล้านบาท ลดลง 651 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.4 เมื่อ

เทียบกับ 4Q2561 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถา่นหินเฉล่ียลดลง 5.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 7.1 จาก 70.6 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 65.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 1Q2562 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่ลดลงร้อยละ 8.1  

ประกอบกับปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.8  จาก 2.1 ล้านตัน ใน 4Q2561 มาอยู่ที่ 2.0 ล้านตัน ใน 

1Q2562 จากปริมาณขายของเหมือง Sebuku ที่ลดลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติการส่งออกถ่านหินจากทางรัฐบาล  

EBITDA ใน 1Q2562 มีจ านวน 1,209 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 1,012 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.6 โดยหลัก

เป็นผลมาจากก าไรขั้นต้นที่ลดลงตามรายได้ที่ปรับลดลงจากที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 

1Q2562 อยู่ที่ 378 ล้านบาท ลดลง 1,356 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง รวมถึงค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 

344 ล้านบาท อย่างไรก็ตามใน 1Q2562 ได้รับคืนภาษีจากการชนะคดีทางภาษีในอดีตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จึงท าให้

ภาพรวมผลการด าเนินปรับตัวดีขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561  

รายได้จากการขายใน 1Q2562 มีจ านวน 4,216 ล้านบาท ลดลง 941 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2 สาเหตุหลักมาจาก

ราคาขายถ่านหินเฉล่ียลดลง 14.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 17.9 จาก 79.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 1Q2561 มาอยู่

ที่ 65.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 1Q2562 จากผลของการบังคับใช้มาตรการก าหนดเพดานราคาขายถ่านหินส าหรับโรงไฟฟ้า

ในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป และตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่ลดลงร้อยละ 5.5 รวมถึง

ปริมาณขายถ่านหินลดลงเพียง 0.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.8 จาก 2.1 ล้านตัน มาอยู่ที่ 2.0 ล้านตัน ใน 1Q2562 จากปริมาณ

ขายของเหมือง Sebuku ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น 

EBITDA ใน 1Q2562 มีจ านวน 1,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 จากก าไรขั้นต้นที่ลดลงตาม

รายได้ที่ลดลงจากที่กล่าวข้างต้น ขณะที่ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 1Q2562 มีจ านวน 378 ล้านบาท ลดลง 241 

ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 271 ล้านบาท นอกจากนี้ใน 

1Q2562 ได้รับคืนภาษีจากผลการชนะคดีในอดีต แต่ใน 1Q2561 มีค่าใช้จ่ายจากผลการแพ้คดี จึงท าให้ภาพรวมผลการด าเนิน

ปรับตัวดีขึ้น 
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมนั 

 1Q2561 4Q2561 1Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (หน่วย: ล้านลิตร) 6,929 6,542 6,656 (3.9%) 1.7% 
      

ราคาเฉล่ีย (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล)      
น้ ามันเบนซิน 77.6 72.1 67.2 (13.4%) (6.8%) 
น้ ามันอากาศยาน 80 83.1 76.5 (4.4%) (7.9%) 
น้ ามันดีเซล 78.6 82.2 76.3 (2.9%) (7.2%) 
น้ ามันเตา  59 68.8 64.1 (8.6%) (6.8%) 
      

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561 

ใน 1Q2562 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 145,883 ล้านบาท ลดลง 5,716 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 3.8  จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ในขณะที่ปริมาณขายเฉล่ีย

ผลิตภัณฑ์ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 114 ล้านลิตร หรือร้อยละ 1.7 จาก 6,542 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 447,267 บาร์เรลต่อวัน ใน 

4Q2561 เป็น 6,656 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 465,164 บาร์เรลต่อวัน ใน 1Q2562 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์อากาศยานซึ่งเป็นผล

จากช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ดีเซลตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลผลิต  

 EBITDA และ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2562 มี จ านวน 5,729 ล้านบาท และ จ านวน 4,719 

ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 4Q2561 จ านวน 4,822 ล้านบาท และ 4,821 ล้านบาท ตามล าดับ มากกว่าร้อยละ 100 จากผล

ขาดทุนสต๊อกน้ ามันที่ลดลงอย่างมากใน 1Q2562 และค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ลดลง แม้ว่าก าไรขั้นต้นจะ

ลดลงโดยหลักจากผลิตภัณฑ์อากาศยานท่ีปรับตัวลดลงตามราคาขายเฉล่ียที่อ้างอิงราคาผลิตภัณฑ์ของเดือนก่อนหน้า (M-1) 

ผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561  

ใน 1Q2562 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 145,883 ล้านบาท ลดลง 5,432 ล้านบาท หรือร้อยละ 

3.6 จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปริมาณขายลดลง 273 ล้านลิตร หรือร้อยละ 3.9 จาก 6,929 

ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 484,242 บาร์เรลต่อวันใน 1Q2561 เป็น 6,656 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 465,164 บาร์เรลต่อวันใน 

1Q2562 โดยหลักจากผลิตภัณฑ ์LPG และดีเซล ที่ลดลงตามสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น 

EBITDA และ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน 1Q2562 มีจ านวน 5,729 ล้านบาท และ 4,719 ล้านบาท 

ลดลง 589 ล้านบาท และ 378 ล้านบาท ตามล าดับ จากก าไรขั้นต้นของธุรกิจน้ ามันที่ลดลง โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์  

อากาศยานที่ปรับตัวลดลงตามที่ได้กล่าวข้างต้นและจากขาดทุนสต๊อกน้ ามันเพิ่มขึ้น แม้ว่าก าไรขั้นต้นจากธุรกิจเสริม (non-oil) 

จะปรับตัวดีขึ้นจากจ านวนสาขาที่เพิ่มขึ้น   
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กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

YoY QoQ

ปริมำณขำยเฉล่ีย 18,554 21,024 20,372 9.8% (3.1%)

หน่วย : ล้านลิตร Q1/2561 Q4/2561 Q1/2562
%เพ่ิม (ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561 

ใน Q1/2562 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 269,208 ล้านบาท ลดลง 62,284 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 18.8 จาก Q4/2561 เนื่องจากราคาขายลดลงตามสถานการณ์ราคาน้ ามันที่ลดลง และปริมาณขายที่ลดลง 

652 ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 3.1 จาก 21,024  ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,437,391 บาร์เรลต่อวันใน Q4/2561 เป็น 20,372  ล้าน

ลิตรหรือเทียบเท่า 1,423,778 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2562  โดยเฉพาะปริมาณการค้านอกประเทศ (Out-Out Trading) ที่ลดลง

จากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ น้ ามันส าเร็จรูป โดยเฉพาะ ดีเซล และน้ ามันอากาศยาน ปรับตัวลดลง โดยหลักจากสภาพ

อากาศที่หนาวน้อยกว่าปกติในฤดูหนาว  

EBITDA และ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการ

ป้องกันความเส่ียงใน Q1/2562 มีจ านวน 613 ล้านบาท และ 586 ล้านบาท ลดลง 796 ล้านบาท และ 735 ล้านบาท ตามล าดับ

โดยหลักจากก าไรของคอนเดนเสทในประเทศลดลงจากราคาขายคอนเดนเสทในประเทศเริ่มปรับลดลงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 

2561 ซึ่งลดลงตามราคาขายอ้างอิงที่ปรับลดลงจากการที่สหรัฐอเมริกามีปริมาณการส่งออกน้ ามันประเภท Light crude ซึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเพิ่มสูงขึ้น  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับ ไตรมำส 1 ปี 2561 

 ใน Q1/2562 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ านวน 269,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,526 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 4.5 เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น 1,818 ล้านลิตร หรือร้อยละ 9.8 จาก 18,554 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 

1,296,728 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2561 เป็น 20,372 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,423,778 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2562 ส่วนใหญ่

เพิ่มขึ้นจากปริมาณการน าเข้าน้ ามันดิบและคอนเดนเสทให้กับโรงกล่ันในประเทศ รวมถึงการขยายฐานการค้าในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น 

 EBITDA และ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกัน

ความเส่ียงใน Q1/2562 มีจ านวน 613 ล้านบาท และ 586 ล้านบาท ลดลง 637 ล้านบาท และ 656 ล้านบาท ตามล าดับ โดย

หลักจากก าไรของคอนเดนเสทในประเทศลดลง ตามราคาขายอ้างอิงที่ปรับลดลง ตามที่กล่าวข้างต้น  
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กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและกำรกลั่น   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 1Q2561 4Q2561 1Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

Market GRM 5.15 4.47 2.44 (52.6%) (45.4%) 
Inventory gain (loss) 0.23 (6.17) 1.80 >100% >100% 
Accounting GRM 5.30 (1.85) 4.22 (20.4%) >100% 
Refinery Utilization rate (%) 105.3% 105.3% 105.1% (0.2%) (0.2%) 

 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 1Q2561 4Q2561 1Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

โอเลฟินส์      

Naphtha (MOPJ) 581 568 519 (10.7%) (8.6%) 
HDPE 1,379 1,207 1,093 (20.7%) (9.4%) 
HDPE – Naphtha 798 639 573 (28.2%) (10.3%) 
LLDPE 1,241 1,098 1,037 (16.4%) (5.6%) 
LLDPE - Naphtha 660 530 518 (21.5%) (2.3%) 
LDPE 1,274 1,102 1,046 (17.9%) (5.1%) 
LDPE - Naphtha 694 534 526 (24.2%) (1.5%) 
PP 1,270 1,215 1,127 (11.3%) (7.2%) 
PP - Naphtha 689 647 608 (11.8%) (6.0%) 
      

อะโรเมตกิส์      

Condensate 573 579 535 (6.6%) (7.6%) 
PX (TW) 963 1,141 1,080 12.1% (5.4%) 
PX (TW) – Condensate 391 562 545 39.4% (3.0%) 
BZ 891 694 590 (33.8%) (15.0%) 
BZ – Condensate 318 115 55 (82.7%) (52.2%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561 

ใน 1Q2562 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีรายได้จากการขายจ านวน 254,679 ล้านบาท ลดลง 30,453 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 10.7 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันที่มีรายได้ขายลดลงตามราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปที่ปรับลงทุก
ผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากอุปทานน้ ามันดิบจากสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และลิเบียที่กลับมาผลิตตั้งแต่ปลายปี 2561 รวมถึงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน
ในขณะท่ีปริมาณขายลดลงตามอัตราการใช้ก าลังการกล่ันของกลุ่มที่ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 105.3 ใน 4Q2561 เป็นร้อยละ 
105.1 ใน 1Q2562 เนื่องจากโรงงาน RDCC ของ IRPC หยุดผลิต ( 28 วัน) เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับโครงการ Catalyst Cooler  

นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมปรับลดลง สาเหตุหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์จากปริมาณ
ขายโดยรวมลดลง รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ BZ ลดลงเนื่องจากอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปลายน้ าสไตรีนโมโนเมอร์และฟีนอลลดลง 
เนื่องจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงงานหลายแห่งในเอเชียและระดับสินค้าคงคลัง BZ ในประเทศจีนอยู่ในระดับสูง 
ส่วนราคาผลิตภัณฑ์ PX ที่ปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากก าลังการผลิตใหม่ในซาอุดิอาระเบียและเวียดนาม แม้ว่าอุป
สงค์ยังอยู่ในระดับสูง  อย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น แม้ราคา
ผลิตภัณฑ์จะลดลงจากความต้องการท่ีชะลอตัวเนื่องจากความกังวลผลกระทบจากสงครามทางการค้า 
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EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันใน 1Q2562 มีจ านวน 

20,920 ล้านบาท และ 12,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,083 ล้านบาท และ 17,213 ล้านบาท จาก 4Q2561 ตามล าดับ โดยหลัก

จากก าไรสต็อกน้ ามันที่เพิ่มขึ้นใน 1Q2562 และตามรายละเอียดดังนี ้

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ ามันปรับลดลง โดยก าไรขั้นต้นจากการกล่ันซึ่ง

ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ ามัน (Market GRM) ลดลงจากส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปกับน้ ามันดิบปรับลงทุก

ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามใน 1Q2562 มีผลจากก าไรสต๊อกน้ ามันที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเป็นก าไรสต๊อกน้ ามัน 1.8 

US$/BBL ขณะที่ใน 4Q2561 มีขาดทุนสต๊อกน้ ามัน 6.2 US$/BBL ท าให้ค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting 

GRM) ปรับเพิ่มขึ้นจาก (1.9) US$/BBL ใน 4Q2561 เป็น 4.2 US$/BBL ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของของธุรกิจ

การกล่ันโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ ามันปรับ

ลดลง เนื่องจากผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ปรับลดลง โดยหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่

ลดลง (HDPE ร้อยละ (10.3), LLDPE ร้อยละ (2.3), LDPE ร้อยละ (1.5), PP ร้อยละ (6.0)) ส าหรับสายอะโรเม

ติกส์ ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX และ BZ กับคอนเดนเสทลดลงร้อยละ 3.0 และร้อยละ 52.2  ตามล าดับ ทั้งนี้

หากรวมก าไรจากสต๊อกน้ ามันและการกลับรายการขาดทุนจากมูลค่าทางบัญชีของสินค้าคงเหลือ ณ ส้ิน 4Q2561 

ซึ่งเป็นผลมาจากราคาคอนเดนเสทดีขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ ท าให้ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรับเพิ่มขึ้น

เล็กน้อย ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมดีขึ้นเล็กน้อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561  

ใน 1Q2562 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีรายได้จากการขายจ านวน 254,679 ล้านบาท ลดลง 12,223 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 4.6 โดยหลักจากธุรกิจการกลั่นที่มีรายได้ขายลดลงตามราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปส่วนใหญ่ที่ปรับ

ลงตามราคาน้ ามันดิบ โดยเฉพาะน้ ามันเบนซินที่ราคาลดลงอย่างมาก แม้ว่าราคาน้ ามันเตาปรับเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีปริมาณขาย

ใกล้เคียงกับ 1Q2561 โดยอัตราการใช้ก าลังการกล่ันของกลุ่มลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 105.3 ใน 1Q2561 เป็นร้อยละ 105.1  

ใน 1Q2562 ในส่วนของรายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมลดลง สาเหตุหลักจากรายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีสาย 

อะโรเมติกส์ที่ลดลงตามราคาผลิตภัณฑ์ BZ ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากจากอุปทานที่ล้นตลาด แม้ราคาผลิตภัณฑ์ PX จะปรับ

เพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณขายโดยรวมที่ลดลง อย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณ

ขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 1Q2561  GC และ IRPC ปิดซ่อมบ ารุงตามแผน แม้ราคาผลิตภัณฑ์จะลดลงอย่างมากเนื่องจากใน 

1Q2561 ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูงจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายการควบคุมมลภาวะในประเทศจีน  

ประกอบกับใน 1Q2562 ได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้าท าให้ความต้องการผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ลดลง 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ านวนรวม 20,920 ล้านบาท ลดลง 8,252 ล้านบาท และมีก าไร

จากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 12,029 ล้านบาท ลดลง 8,657 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ ามันปรับลดลงจาก Market GRM ที่ลดลงตาม

ส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปกับน้ ามันดิบที่ลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้นน้ ามันเตา โดยเฉพาะส่วนต่าง
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ราคาน้ ามันเบนซินท่ีลดลงอย่างมากจากอุปทานล้นตลาด แม้ว่าส่วนต่างราคาน้ ามันเตาจะเพ่ิมขึ้นจากอุปทาน

น้ ามันดิบชนิดหนักที่ลดลงจากการคว่ าบาตรต่ออิหร่าน และการผลิตของเวเนซูเอล่าที่ลดลง ทั้งนี้ก าไรจากสต๊อก

น้ ามันปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.2 US$/BBL ใน 1Q2561 เป็น 1.8 US$/BBL ใน 1Q2562 ตามราคาน้ ามันดิบในไตร

มาสนี้อยู่ในทิศทางที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาน้ ามัน ณ ส้ินปี 2561 ในขณะที ่1Q2561 ระดับราคาน้ ามันค่อนข้าง

ทรงตัว อย่างไรก็ตาม Accounting GRM ลดลงจาก 5.3 US$/BBL ใน 1Q2561 เป็น 4.2 US$/BBL ใน 1Q2562 

จึงส่งผลให้การด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับลดลง 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีในภาพรวมปรับลดลง โดยหลักจากผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสาย

โอเลฟินส์ที่ลดลงจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงอย่างมากจากประเด็นสงครามการค้า (HDPE ร้อยละ (28.2), LLDPE 

ร้อยละ (21.5), LDPE ร้อยละ (24.2), PP ร้อยละ (11.8)) แม้ว่าผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสาย 

อะโรเมติกส์เพิ่มขึ้น จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากถึงร้อยละ 39.4 จากอุปสงค์ที่

เติบโตในระดับที่ดีของผลิตภัณฑ์ปลายน้ าในสายโพลีเอสเตอร์ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์  BZ กับ

วัตถุดิบปรับตัวลดลงมากถึงร้อยละ 83.7 จากแรงกดดันทั้งราคาน้ ามันดิบที่อ่อนตัวลงและอุปทานสะสมในตลาดที่

อยู่ในระดับสูง  

 

 

  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
19 

1Q2562 

   

 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

หน่วย: GWh 1Q2561 4Q2561 1Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ปริมำณขำยไฟฟ้ำ 1,208 1,150 2,039 68.8% 77.3% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมใน 1Q2562 มีรายได้จากการขายจ านวน 10,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,266 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 45.5 ซึ่งโดยหลักมาจากรายได้จาก GLOW ที่เข้าซื้อในสัดส่วนร้อยละ 69.11 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 

และรายได้ของโรงไฟฟ้าศรีราชาที่เพิ่มขึ้นจากค่าความพร้อมจ่ายเนื่องจากไม่มีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ในไตรมาส 1Q2562  

EBITDA ใน 1Q2562 มีจ านวน 2,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,302 ล้านบาทหรือร้อยละ 93.4 โดยหลักจาก GPSC จาก

ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ขายที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าต้นทุนขายจะปรับสูงขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติ และ 1Q2562 ไม่มีการปิด

ซ่อมบ ารุง ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2562 มีจ านวน 1,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 1,091 

ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 211 ล้านบาท จากการเข้าซื้อ GLOW 

ผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561  

ใน 1Q2562 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีรายได้จากการขายจ านวน 10,439 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3,417 

ล้านบาท หรือร้อยละ 48.7 โดยหลักจาก GPSC ที่ดีขึ้น จากการควบรวม GLOW ในสัดส่วนร้อยละ 69.11 ใน Q12562 รวมถึง

ราคาขายและปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ที่มีการหยุดซ่อมบ ารุงใน Q12562 น้อยกว่าช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน   

EBITDA ใน 1Q2562 มีจ านวน 2,696 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 738 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.7 โดยหลักจาก 

GPSC จากก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อ GLOW แม้ต้นทุนราคาก๊าซฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัว

สูงขึ้น ทั้งนีก้ าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานใน 1Q2562 มีจ านวน 1,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 436 

ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายสูงขึ้นจากการเข้าซื้อ GLOW 
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 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561 

ใน 1Q2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 550 ,874 ล้านบาท ลดลงจาก 4Q2561 จ านวน 
66,543 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 ส่วนใหญ่จากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันจากทั้งราคาและ
ปริมาณขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานปกติโดยรวมในไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกล่ันและธุรกิจน้ ามันเนื่องจากมีก าไรจากสต๊อกน้ ามันใน 1Q2562 แม้ว่ากลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจส ารวจและ
ผลิตฯจะมีผลการด าเนินงานที่ลดลงเนื่องจากก าไรขั้นต้นที่ลดลงตามราคาขายและปริมาณขายที่ลดลง ส่งผลให้ไตรมาสนี้ 
ปตท. และบริษัทย่อย มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 
80,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,080 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.0    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 31,195 ล้านบาท ลดลง 1,487 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 จาก 32,682 
ล้านบาท ใน 4Q2561 โดยหลักจากปริมาณการผลิตที่ลดลงของโครงการบงกช เนื่องจากการปิดซอ่มบ ารุงเพื่อซอ่มแซมอุปกรณ์ 
รวมทั้งเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกใน 1Q2562 

 

 

ใน 1Q2562 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 1,536 ล้านบาท ลดลง 190 ล้านบาท 
จาก 1,726 ล้านบาท ใน 4Q2561 ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันท่ีลดลง
จากไตรมาสก่อน โดยหลักจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) ซึ่งเป็นการร่วมค้าของ GC ที่ปรับตัวลงตามส่วน
ต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ที่ลดลง 

นอกจากนี้ ใน 1Q2562 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 4Q2561 จ านวน 5,971 ล้านบาท โดยหลักมา

จากสัญญาบริหารความเส่ียงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTTT และ PTTEP  

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้น 2,249 ล้านบาทจาก 1,626 ล้านบาท ใน 4Q2561 เป็น 3,875 ล้านบาท ใน 

1Q2562 โดยหลักมาจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น 

ของ TOP และ ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าลูกหนี้เพิ่มขึ้น ของ PTTEP จากค่าเงิน

บาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯใน 1Q2562 ท่ีแข็งค่าขึ้นขณะท่ีใน 4Q2561 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง  

1,272
921

210

269

52

181

175
145

17

20

4Q2561 1Q2562

อืน่ๆ

เทคโนโลยแีละวศิวกรรม

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลัน่

หน่วย : ล้านบาท 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

 

 
11.0% 

1,726 

1,536 
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                ใน 1Q2562 ไม่มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ า (Non-recurring Items) ในขณะที่ 4Q2561 มีการรับรู้ก าไรจากการ
ซื้อกิจการในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ GC จ านวน 1,355  ล้านบาท และผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์แหล่งมอนทา
ราของ PTTEP  678 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของสินทรัพย์แหล่งมอนทา
ราจ านวน 1,754 ล้านบาท ทั้งนี้รายการทั้งหมดดังกล่าวรับรู้ในส่วนของบริษัทใหญ่ประมาณ 950 ล้านบาท 

ภาษีเงินได้ใน 1Q2562 จ านวน 7,371 ล้านบาท ลดลง 2,180 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.8 จาก 9,551 ล้านบาท ใน 

4Q2561 โดยหลักมาจากภาษีเงินได้ที่ลดลงของ PTTEP ที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็ง

ค่าขึ้นใน 1Q2562 ในขณะท่ี 4Q2561 อ่อนค่าลง 

ดังนั้น ก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในไตรมาสนี้มีจ านวน 29 ,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,774 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 50.0 จาก 4Q2561 ท่ีมีก าไรสุทธิ จ านวน 19,538 ล้านบาท  

ผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561  

ใน 1Q2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 550,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,902 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 3.4 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจส ารวจและผลิตฯ แม้ว่ารายได้

ขายจากธุรกิจปิ โตรเคมีและการกล่ันและธุรกิจน้ ามันลดลง  อย่างไรก็ตาม ผลการด า เนินงานปกติ โดยรวมใน    

ไตรมาสนี้ปรับลดลง โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันและกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ธุรกิจส ารวจและ  

ผลิตฯมีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไตรมาสนี้ ปตท. และบริษัทย่อย มี EBITDA ลดลง 9,593 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6  

มาอยู่ที่จ านวน 80,523 ล้านบาท  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ใน 1Q2562 มีจ านวน 31,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,676 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.4 

จาก 28,519 ล้านบาท ใน 1Q2561 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจส ารวจและผลิตฯ จากการเข้าซื้อสัดส่วนลงทุน

เพิ่มในโครงการบงกช 
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อืน่ๆ

เทคโนโลยแีละวศิวกรรม

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลัน่

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

2,472 

หน่วย : ล้านบาท 

   37.9% 

1,536  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
22 

1Q2562 

   

 

ใน 1Q2562 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 1,536 ล้านบาท ลดลง 936 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 37.9 จาก 2,472 ล้านบาท ใน 1Q2561 โดยหลักลดลงจาก PTTAC ที่ผลการด าเนินงานปรับตัวลงตามส่วนต่าง

ราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ AN และ MMA ที่ลดลง 

ใน 1Q2562 ปตท.และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 3,780 ล้านบาท ในขณะที่ 1Q2561 มีก าไรจาก 
ตราสารอนุพันธ์จ านวน 355 ล้านบาท โดยหลักจากสัญญาบริหารความเส่ียงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTTT และ PTTEP และ
สัญญาบริหารความเส่ียงทางการเงินของ IRPC และ TOP 

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ลดลง 867 ล้านบาท จาก 4,742 ล้านบาท ใน 1Q2561 เป็น 3,875 ล้านบาท ใน 

1Q2562 โดยหลักมาจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯที่ลดลง ของ 

ปตท. จากค่าเงินบาท ที่แข็งค่าน้อยกว่าปีก่อน 

ภาษีเงินได้ ลดลง 1,108 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 จาก 8,479 ล้านบาท ใน 1Q2561 เป็น 7,371 ล้านบาท ใน 

1Q2562 โดยหลักมาจาก ผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ท่ีลดลง  

จากที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ก าไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยใน 1Q2562 มีจ านวน 29,312 ล้านบาท ลดลง 

10,476 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26.3 จากจ านวน 39,788 ล้านบาท ใน 1Q2561 
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,521,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ  

31 ธันวาคม 2561 จ านวน 165,617 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 เปน็ผลจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 33,238 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 สาเหตุหลักมาจาก 

-  เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 16,162 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินสดรับจากการด าเนินงานทั้งของ

ปตท. และบริษัทในเครือ ประกอบกับมีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อกิจการของ GPSC ท าให้เงินสดสุทธิสูงขึ้น 

- ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 10,254 ล้านบาท โดยหลักจากปริมาณขายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ของ PTTT 

- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 8,767 ล้านบาท โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ท่ีมีปริมาณสินค้า

คงเหลือมากขึ้น และปัจจัยด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 1,945 ล้านบาท โดยหลักจากสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทในเครือ และ 

ลูกหนี้อื่นที่ลดลง โดยหลักจาก ปตท. ได้รับคืนเงินชดเชยกองทุนน้ ามันและภาษีสรรพสามิต 

: เงินลงทุนระยะยาว ลดลง 1,873 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 โดยหลักจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ GC 

ครบก าหนด 

: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 68,886 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 โดยหลักจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ของ 

GPSC ด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 69.11  ท าให้มีการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของ GLOW เข้ามาในงวดทั้งส้ิน 71,481 

ล้านบาท ท้ังนี้หากไม่รวมการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจากค่าเส่ือมราคาใน

ระหว่างงวด โดยหลักจาก PTTEP แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน

โครงการเอส 1 และ ซอติก้า ของ PTTEP และ งานระหว่างก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการ Olefins 

280,814 346,180 

1,114,175 
1,183,061 

103,532 
101,659 

856,963 
890,201 

1,318,495 1,364,139 

175,144 187,517 

518,073 
545,512 

343,772 423,933 

2,521,101

2,355,4842,355,484

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาว  
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

31 ธ.ค. 61  31 ม.ีค. 62  31 ธ.ค. 61  31 ม.ีค. 62  

สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ หน่วย : ล้านบาท  
7.0% 

2,521,101 
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Reconfiguration โครงการผลิต Propylene Oxide และ โครงการผลิต Polyols ของ GC โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ 

ปตท. โครงการอาคารส านักงานไทยออยล์ ศรีราชา โครงการก่อสร้างถังน้ ามันดิบ และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 7 และ 8 

รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) ของ TOP โครงการขยายสถานีบริการน้ ามันและ

ปรับปรุงภาพลักษณ์ของ PTTOR และ โครงการ Catalyst Cooler ของ IRPC  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 65,366 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.3 โดยหลักจากค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้น   

จากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ในสัดส่วนร้อยละ 69.11 ของ GPSC 

หนี้สนิ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 1,156,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 

2561  จ านวน 119,973 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 80,161 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.3 ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมระยะส้ัน จ านวน 67,302 

ล้านบาท โดยหลักจาก GPSC เพื่อซื้อกิจการ GLOW ในสัดส่วนร้อยละ 69.11  

: เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) เพิ่มขึ้น 27,439 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 ส่วนใหญ่เป็นเงิน

กู้ยืมของ GLOW จ านวน 35,421 ล้านบาทที่บันทึกเป็นหนี้สินของกลุ่มปตท. ภายหลังจากการที่ GPSC เข้าซื้อ นอกจากนี้ใน

ระหว่างไตรมาสมีการกู้เงินสุทธิเพิ่ม 5,261 ล้านบาท โดยหลักจาก GPSC และ GC อย่างไรก็ตามมีการคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

และไถ่ถอนหุ้นกู้ จ านวน 9,315 ล้านบาท โดยหลักจาก TOP GC GPSC และ IRPC รวมทั้งมีผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 

ท าให้เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 3,694 ล้านบาท 

: หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 12,373 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 ส่วนใหญ่จากเงินรับล่วงหน้าของ GLOW ที่บันทึก

เป็นหน้ีสินของกลุ่มปตท. ภายหลังจากการเข้าซื้อของ GPSC 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 1,364,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 

2561 จ านวน 45,644 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 โดยหลักจากผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือน

แรกปี 2562 จ านวน 29,312 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC ในสัดส่วน

ร้อยละ 30.89 จ านวน 20,325 ล้านบาท 
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สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น

สุทธิจ านวน 47,979 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ านวน 292,184 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 340,163 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 
 

 

    หน่วย: ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 69,937 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (77,150) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 57,080 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (8) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (1,880) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหวา่งงวด-สุทธ ิ 47,979 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 292,184 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 340,163 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 69,937 ล้านบาท มาจากก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ตามงบก าไรขาดทุนจ านวน 29,312 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 31,195 ล้านบาท 
ก าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 10,272 ล้านบาท ภาษีเงินได้จ านวน 7,371 ล้านบาท และ ต้นทุน
ทางการเงินจ านวน 6,888 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิลดลงจ านวน 7,863 ล้านบาท และมี
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1,874 ล้านบาท   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 77,150 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
 : เงินจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว จ านวน 70,680 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ 
GLOW ของ GPSC ด้วยสัดส่วนร้อยละ 69.11  
 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจาก
การส ารวจและประเมินค่า รวมจ านวน 35,034 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จากโครงการซอติก้า และ โครงการเอส 1, การลงทุนในโครงการ Olefins Reconfiguration, 
Propylene Oxide และ Polyols ของ GC, การลงทุนในโครงการต่างๆ ของ ปตท. โดยโครงการหลัก ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซฯ 
เส้นที่ 5, การลงทุนในโครงการกลุ่มอาคารโรงกล่ันศรีราชา โครงการก่อสร้างถังน้ ามันดิบ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และ 
โครงการพลังงานสะอาด CFP ของ TOP นอกจากนี้ยังมี โครงการ Catalyst Cooler ของ IRPC เป็นต้น  

: เงินรับจากเงินลงทุนชัว่คราว รวมจ านวน 26,295 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงนิฝากประจ าที่ครบก าหนด ของ TOP 
PTTEP ปตท. และ GC จ านวน 11,309 ล้านบาท 6,125 ล้านบาท 6,030 ล้านบาท และ 3,084 ล้านบาท ตามล าดับ 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 57,080 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก  
 : เงินรับเงินกู้ยืมระยะส้ันจ านวน 67,281 ล้านบาทโดยหลักเป็นเงินกู้ยืมของ GPSC เพื่อเข้าซื้อกิจการ GLOW ด้วย
สัดส่วนร้อยละ 69.11  
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 อัตรำส่วนทำงกำรเงินและก ำไรต่อหุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  
อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 1Q2561 1Q2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรจากการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
อัตราก าไรขั้นต้น % 14.92 12.59 
อัตราก าไรสุทธิ % 10.62 7.19 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 12.07 11.99 
    
ก าไรสุทธิต่อหุ้นจากการด าเนินงาน     
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 1.38 1.02 
    
อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-61 31-มี.ค.-62 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.11 1.81 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.50 1.29 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.41 0.47 
    
หมายเหตุ:   

อัตราก าไรขั้นต้น = ก าไรขั้นต้น หาร รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 

อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อัตราส่วนความสามารถช าระ
ดอกเบี้ย         

ก าไรสุทธิต่อหุ้น                             

                  

= 

  
= 

 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ภาษจี่ายจากการด าเนินงาน  หาร 
เงินสดจา่ยต้นทุนทางการเงิน 

ก าไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามญั หาร จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างงวด 

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หาร หน้ีสินหมุนเวยีน 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนชัว่คราว+ลูกหนีก้ารค้า 
หาร หนี้สินหมุนเวียน  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
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แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในไตรมำสที่ 2 ของปี 2562 

เศรษฐกิจโลกใน 2Q2562 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจาก 1Q2562 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตวั
ชะลอลงจากการเริ่มระบายสินค้าคงคลังหลังสะสมเพิ่มขึ้นมากติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สามใน 1Q2562 และการกลับมา
ขยายตัวของการน าเข้าจากที่หดตัวใน 1Q2562 หลังเร่งน าเข้าไปมากในช่วงปลายปี 2561 ก่อนการประกาศชะลอการขึ้นภาษี
น าเข้าของสหรัฐฯ ตลอดจนแรงส่งจากนโยบายของทรัมพ์ในการปรับลดภาษีเงินได้ที่อ่อนแรงลง แต่ยังมีแรงสนับสนุนจาก
ตลาดแรงงานที่เข้มแข็งต่อเนื่องและการเจรจาการค้ากับจีนที่คืบหน้าไปในทิศทางบวกมากขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องภายใต้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า ตลอดจนปัจจัยฉุดรั้ง
ชั่วคราวใน 1Q2562 ที่คาดว่าจะทยอยคลี่คลาย ส าหรับเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะสามารถขยายตัวที่ระดับเป้าหมายร้อยละ 6-6.5 
ของรัฐบาล ท่ามกลางการด าเนินมาตรการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียง
จากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น ภาวะการเงินโลกที่อาจตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ( surprise tightening of 
global financial conditions) และปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง/ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์/การก่อการร้าย 

ตามรายงานของ IEA ณ เดือนเมษายน 2562 ความต้องการใช้น้ ามันของโลกในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.4 ล้าน
บาร์เรลต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 100.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน น าโดยกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศใน
ทวีปเอเชียและจีน ส่วนความต้องการใช้น้ ามันของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมแีนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน คาดว่าก าลัง
การผลิตน้ ามันดิบจากผู้ผลิตกลุ่ม OPEC+ ท่ีลดลงต่อเนื่อง และมาตรการคว่ าบาตรระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านและเวเนซุเอลา 
จะส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบเฉล่ียที่ 60-70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2562 ในส่วนของความต้องการใช้น้ ามันของโลกใน 
2Q2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาร์เรลต่อวันจาก 1Q2562 ไปอยู่ที่ระดับ 100.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน  

ค่าการกล่ันอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2562  คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 4-5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงเล็กน้อยจากปี 
2561 เนื่องจากภาวะอุปทานส่วนเกินของน้ ามันเบนซินจะยังคงเป็นปัจจัยกดดัน  

ราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มอะโรเมติกส์ใน 2Q2562 มีแนวโน้มราคาในภาพรวมสูงขึ้นเทียบกับ 1Q2562 
จากราคาน้ ามันดิบและแนฟทาที่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง และอุปทานที่มีจ ากัดในช่วงฤดูกาลปิดซ่อมบ ารุงตามแผนงาน 
โดยราคา HDPE คาดว่าจะเฉล่ียที่ระดับ 1,120-1,130 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยอุปสงค์ของ HDPE ในจีนมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นหลังมาตรการลดภาษีเริ่มมีผลบังคับใช้ ส่วนราคา PP เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 1,160-1,170 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในส่วนของ
ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ จะมีแผนซ่อมบ ารุงใน 2Q2562 ที่ลดแรงกดดันจากก าลังผลิตที่ขึ้นใหม่ในช่วงนี้ได้บางส่วน โดย
ราคา BZ เฉล่ียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 620-640 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  อย่างไรก็ตามราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียลดลงที่ระดับ 
1,000-1,050 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จากแรงกดดันของก าลังการผลิตขนาดใหญ่ในจีนที่เริ่มด าเนินการได้บางส่วน 

เศรษฐกิจไทยใน 2Q2562 มีแนวโน้มขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับ 1Q2562 โดยคาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจาก
การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างมากขึ้น และภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะ
ขยายตัวต่อเนื่องจากฐานที่ต่ าในปีก่อน ในขณะที่ปัจจัยฉุดรั้ง ได้แก่ หนี้ครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับสูงอันเป็นข้อจ ากัดต่อการ
ขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน กระบวนการเปล่ียนผ่านสู่รัฐบาลใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคธรุกิจ การระบาย
สินค้าคงคลังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่จะกดดันการส่งออกสินค้าต่อไป โดย
เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเส่ียงจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น ตลอดจนการส่งออก
สินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่อาจฟื้นตัวล่าช้า 
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แผนงำนและโครงกำรท่ีส ำคัญ 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิ

 

 

อ้างอิงตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  (Thailand Power Development Plan :  PDP)  
สมมติฐานความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปี 2019-2023 มีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.04  ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภาคขนส่งที่ปรับลดลง เนื่องจากราคาก๊าซฯ ที่ปรับสูงขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันกับ
เชื้อเพลิงชนิดอื่นลดลง แต่อย่างไรก็ตามการใช้ก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโรง
แยกก๊าซฯ คาดว่าจะสามารถรักษาระดับก าลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามความสามารถในการจัดหากา๊ซฯ จากอ่าวไทย และ
อัตราการเติบโตของการใช้ก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างคงที่ หลังจากที่เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2560  เนื่องจากภาคเอกชน
มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเพิ่มขึ้น  ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าของประเทศจาก 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง  อย่างไรก็ตามในระยะยาว คาดว่าความต้องการใช้
ก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้น โดยตามแผน PDP 2018 จะมีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมจาก PDP 2015 ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงเริ่มทยอยเข้ามาในระบบตั้งแต่ปี 2567 ท าให้ภาพรวมความต้องการใช้ก๊าซในภาคไฟฟ้าปรับสูงขึ้นจากการเพิ่ม
สัดส่วนการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้า จากร้อยละ 37 ในปี 2579 ตามแผน PDP 2015 เป็นร้อยละ 53 ในปี 2580 ตามแผน PDP 
2018 เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเข้ามาในระบบได้ตามแผน PDP 2015 

แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) จะมีการทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
วางแผนก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เช่น การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อน ามาจัดท าแผนการสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ในแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่  (PDP 2018) ยังได้ค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
(Disruptive Energy) โดย ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาวาระส าคญั
ด้านพลังงาน และได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 โดยสรุปประเด็นที่ส าคัญของแผนพัฒนาก าลังการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ได้ดังต่อไปนี้  
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1) กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากฐานข้อมูลทั้งประเทศ โดยได้รวมข้อมูลก าลัง
การผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ำกลุ่ม Independent Power Supply (IPS) หรือ โรงไฟฟ้ำที่ผลิตไฟฟ้ำ

เพื่อใช้เองและ/หรือขำยตรงที่เชื่อมต่อกับระบบกำรไฟฟ้ำ เพื่อท าให้การพยากรณ์มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
มีการจัดท าการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภาคเพื่อน าไปพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมเป็นรายภาค โดย
ใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่ในแต่ละภาคซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาคมาก
ยิ่งขึ้น   

2) แผนในกำรเพิ่มก ำลังผลิตไฟฟ้ำ โดยเน้นหลักการให้เกิดความมั่นคงและสมดุลด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นรายภาค 
และพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมในระดับท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ า รักษาระดับราคาไฟฟ้าขาย
ปลีกไม่ให้สูงขึ้น ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid รองรับการเปล่ียนแปลง
ตลาดสู่ Prosumer ซึ่งจากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2570 ประเทศไทยจะมีก าลังการผลิตส่วนที่น่าเชื่อถือต่ า
กว่าความต้องการไฟฟ้า ดังนั้นจึงเริ่มมีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่ว่าในรูปแบบการประมูลรับซื้อไฟฟ้า IPP หรือการรับซื้อไฟฟ้า
จากต่างประเทศ และนอกจากการเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้ว ยังมีความจ าเป็นต้องเพิ่ม
ก าลังการผลิตทดแทนก าลังการผลิตไฟฟ้าที่ต้องปลดออกในช่วงปี 2561 – 2580 จ านวน 25,310 เมกะวัตต์ และด้านพลังงาน
หมุนเวียน โดยก าลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มในระหว่างปี 2561-2580 รวมทั้งสิ้น 56,431 เมกะวัตต์ 

3) แผนกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน  ปัจจุบันการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมี
โครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพันตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) ท้ังส้ิน 10,778     
เมกะวัตต์ โดยแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่มีแนวโน้มหยุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจาก
ภาคเอกชนเข้าระบบจนถึงปี 2569 แต่จะเน้นส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ การพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ าในพื้นที่เขื่อน และเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการโซลาร์
ภาคประชาชน โดยได้ก าหนดแผนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขยะ
และโรงไฟฟ้าชีวมวล รวม 520  เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน (ใหม่) ตำมแผน AEDP ในช่วงปี 2561-2580 
รวมทั้งสิ้น 18,176  เมกะวัตต์ 

4) ในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้าหลัก ที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลโรงใหม่   มีการลดปริมาณเชื้อเพลิงถ่านหินลงจากแผน 
PDP2015 โดยการเปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ 
COP21 และลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้สัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็นร้อยละ 65 ประกอบด้วย 

ก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 53 และ ถ่ำนหินลิกไนต์ ร้อยละ 12 ที่เหลือเป็นสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล ร้อยละ 35 
ประกอบด้วย พลังน้ าต่างประเทศ ร้อยละ 9 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 และการอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ 6 
 
ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ส ำคัญ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

 ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้   
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมีนาคม 2562 : ร้อยละ 61 

 ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี  
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมีนาคม 2562 :  ร้อยละ 73  
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โครงกำร LNG:  
ปตท. มีแผนในการเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯในประเทศ โดย LNG terminal 

ปัจจุบันสามารถรองรับก๊าซฯได้รวม 10 ล้านตันต่อปี และขยายเป็น 11.5 ล้านตันต่อปีแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2561 โดยมี
ก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายใน ปี 2562 นอกจากนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง LNG Terminal แห่งใหม่ที่รองรับความต้องการก๊าซฯ
ในอนาคตอีก 7.5 ล้านตัน (LNG Receiving Terminal 2) รวมทั้งสิ้นเป็น 19 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีสัญญาซื้อ LNG ระยะ
ยาวกับ Qatargas, Shell, /BP และ Petronas จ านวนทั้งส้ิน 5.2 ล้านตันต่อปี และยังคงเดินหน้าเพื่อจัดหา LNG ในรูปแบบ
สัญญาระยะยาวเพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯที่เพิ่มขึ้นของประเทศอย่างต่อเนื่อง  

 โครงกำร LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 Extension (1.5 MTA): 
• ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 
• ขยายก าลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta Phut LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านตันต่อปี จาก 10 

เป็น 11.5 ล้านตันต่อปี  
• ก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2562 

 โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมีนาคม 2562 :  ร้อยละ 8.04 

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

• มีก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2565 

 โครงกำรลงทุน LNG อืน่ๆ: การประชุม กพช. เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 รับทราบผลการศึกษา โครงการ FSRU 
ในพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศ (พื้นที่ อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา) (F-2) และ โครงการ FSRU Myanmar (F-3) ว่าในทาง
เทคนิค สามารถด าเนินโครงการได้  

แผนงำน NGV 
ปตท. มีนโยบายเน้นการขายก๊าซฯแบบ Wholesale ส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนสถานีบริการ และปรับลดสถานีท่ี

ห่างจากแนวท่อก๊าซฯ 

สรุปกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ใน 1Q2562 
 โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 5 และ  Ethane Seperation Plant (ESP)  

• หยุดด าเนินการผลิต จากพายุโซนร้อนปาบึก ช่วง 3  – 11 มกราคม 2562 (9 วัน)  

 โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1 
• ลดก าลังการผลิตร้อยละ 50 เนื่องจากหยุดซ่อมบ ารุงท่อส่งกา๊ซฯ ช่วง 30 มกราคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 

(45 วัน)  
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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) (GC) บริษัท ไทย

ออยล์ 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 95.82 และบริษัทท่ีเหลือถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 100   

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประกอบด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) บริษัท พี

ทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด (PTTES) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) และ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น 

จ ากัด (PTT DIGITAL) 

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย 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) 


