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ปี 2561   
มกรำคม : วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4  จ ำกัด 

ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ  
: เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2561 บริษทั GC ไดล้งนำมสัญญำออกแบบวิศวกรรมกำรจดัหำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

กำรก่อสร้ำง (Engineering, Procurement & Construction) โรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration 
Project: ORP) ท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพตุ จงัหวดัระยอง ก ำลงักำรผลิตโอเลฟินส์ 750,000 ตนัต่อปี ซ่ึงคำด
วำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดภ้ำยในปี 2563 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมำณ 36,000
ลำ้นบำท หรือประมำณ 985 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ   

: เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั PTTGC America LLC ("PTTGCA") ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของ GC มีมติอนุมติัให้ PTTGCA ลงนำมในร่ำงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (HOA) กบับริษทัในเครือของบริษทั 

Daelim Industrial Co., Ltd. ผูป้ระกอบธุรกิจก่อสร้ำงและผูผ้ลิตเคมีภณัฑ์ สำธำรณรัฐเกำหลี เพ่ือศึกษำควำม
เป็นไปไดข้องโครงกำรปิโตรเคมี คอมเพล็กซ์ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในกำรผลิตและจ ำหน่ำย 
เอทิลีนและผลิตภณัฑต์่อเน่ืองซึ่งมีก ำลงักำรผลิต 1.5 ลำ้นตนัต่อปี 

: เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 บริษทั PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ซึ่งเป็น
บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ. และกลุ่มผูร่้วมทุนไดช้นะกำรประมูลแปลงส ำรวจในอ่ำวเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก 
จ ำนวน 2 แปลง  

สรุปภาพรวมการดาํเนินงานประจาํปี 2561
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กมุภำพนัธ์ : วนัท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซฯเพ่ือกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท อมตะ บี.กริม 
เพำเวอร์ (ระยอง3) จ ำกดั ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 15 ลำ้นลูกบำศก์ฟตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียู
ต่อลูกบำศกฟ์ตุ 

: เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 ปตท. เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ PTT UltraForce Diesel น ้ ำมนัดีเซลพรีเม่ียมท่ีผ่ำน
มำตรฐำนยโูร 5 ค่ำก ำมะถนัต ่ำกวำ่ 10 ppm เป็นรำยแรกในประเทศไทย 

: วนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ 2561  ปตท. และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งระเทศไทย (กฟผ.) ไดร่้วมลงนำมควำมร่วมมือดำ้น
พลงังำน ซ่ึงนับเป็นควำมร่วมมือคร้ังส ำคญัของสองรัฐวิสำหกิจไทย ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของกระทรวง
พลงังำน ท่ีมีพนัธกิจหลกัในกำรดูแลควำมมัน่คงทำงไฟฟ้ำและพลงังำนให้แก่ประเทศ  ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท ำ
ให้เกิด Team Thailand for Energy Business ท่ีจะช่วยดูแลควำมมัน่คงทำงพลงังำน ตลอดจนร่วมกนัพฒันำ
ธุรกิจพลงังำน และนวตักรรมทำงดำ้นพลงังำน เพ่ือพฒันำเศรษฐกิจของประเทศและพฒันำควำมเป็นอยูข่อง
ประชำชนใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

: เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2561 กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่ำไมอิ้นโดนีเซียไดย้ื่นค ำร้องขอถอนฟ้องต่อศำลใน
ประเทศอินโดนีเซีย เร่ืองกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหลในแหล่งมอนทำรำ ประเทศ
ออสเตรเลีย ตั้งแต่ 8 พฤษภำคม 2560 นั้น โดยศำลมีค ำสัง่อนุญำตให้ถอนฟ้องโดยใหเ้หตุผลวำ่จะแกไ้ขค ำฟ้อง 
และจ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำมแลว้ 

: เม่ือวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. อนุมติัใหป้ตท. เขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั IRPC 
จำกธนำคำรออมสิน จ ำนวน 1,950 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.54 
ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ IRPC ในรำคำหุ้นละ 7.10 บำท รวมเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 13,845 ลำ้นบำท 
ผำ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท ำใหป้ตท.ถือหุน้ IRPC เป็นสดัส่วนทั้งหมดร้อยละ 48.05 

: เม่ือวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรปตท. อนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั ปตท. ศูนยบ์ริหำรเงิน จ ำกดั 
(PTT Treasury Center Company Limited : PTT TCC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  
มีทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท เพ่ือกำรประกอบธุรกิจส ำนกังำนใหญ่ขำ้มประเทศ (International Headquarters : 
IHQ) และศูนยบ์ริหำรเงิน (Treasury Center : TC) ส ำหรับบริหำรจดักำรทำงกำรเงินของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 

มีนำคม : วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซฯเพ่ือกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จ ำกัด 
ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

: วนัท่ี 6 มีนำคม 2561  ปตท. และบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ำกดั (BGT) ไดร่้วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว (LNG) โดยนับเป็นคร้ังแรก ท่ี ปตท. มีกำรลงนำมสัญญำขำย LNGให้ผูค้ำ้เอกชน เพื่อน ำไป
จ ำหน่ำยต่อใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊ำซฯ  

: เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2561  ปตท. ท ำสัญญำซ้ือน ้ ำมันดิบกับบริษัท Brunei Shell Petroleum ในกำรรับซ้ือ
น ้ ำมนัดิบจำกประเทศบรูไนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัประเทศ 

: เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2561 คณะกรรมกำร ปตท. อนุมติัให้จดัจำ้ง บริษทั JSC OGCC KazStroyService (KSS) 
เป็นบริษทัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงวำงท่อส่งก๊ำซฯ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เสน้ท่ี 5 (ระยะท่ี 2) 
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: เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ในกำรจดัท ำคู่มือกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส ำหรับกำรพฒันำ
โครงกำรในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  (EIA Guidelines for Business Project Development in AEC) 

: เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 บริษทั จีซี เอสเตท จ ำกดั ซ่ึง GC ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 ไดล้งนำมในสัญญำซ้ือ
ขำยท่ีดินและทรัพยสิ์นจำก PTT โดยมีมูลค่ำรวมเป็นเงินประมำณ 7,200 ลำ้นบำท  

: เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2561 กลุ่มผูร่้วมทุน ได้แก่ บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian Branch) 
หรือ PTTEP HKO (ผูด้  ำเนินกำร) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท PETRONAS Carigali Sdn. 
Bhd. (PCSB) ซ่ึงมีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 80 และ 20 ตำมล ำดับได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contracts) กบั Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในกำรด ำเนินกำร
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ำรวจ 2 แปลง ในประเทศมำเลเซีย 

เมษำยน : เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ของ ปตท. มีมติดงัน้ี 
 เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้อง ปตท. จำกเดิมหุน้ละ 10 บำท เป็น หุน้ละ 1 บำท และอนุมติักำรแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้อง ปตท.
โดยมีผลบงัคบัใชใ้นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษำยน 2561

 อนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 20.00 บำท คิดเป็นเงินประมำณ
57,108 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมปี 2560 โดยเม่ือวนัท่ี 15
กนัยำยน 2560  ปตท.ไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ใน
อตัรำหุ้นละ 8.00 บำท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ำยส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 ใน
อตัรำหุน้ละ 12.00 บำท และจ่ำยในวนัท่ี 27 เมษำยน 2561

: เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท.มีมติอนุมัติกำรจัดตั้ งบริษทัใหม่ในสำธำรณรัฐ
สิงคโปร์เพ่ือด ำเนินธุรกิจกำแฟ โดยกำรสร้ำงแบรนด์ “Café Amazon” ให้ไปสู่กำรเป็น Global Brand โดย
จดัตั้งบริษทัในเดือนกนัยำยน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 6.5 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้น
สำมญัมูลค่ำหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดยบริษทั ปตท.น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) (PTTOR) ถือ
หุน้ ร้อยละ 100 

: เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ปตท. ไดล้งนำมสัญญำจำ้งท่ีปรึกษำออกแบบรำยละเอียดโครงกำรพฒันำพ้ืนท่ีวงั
จนัทร์วลัเล่ย ์ระหวำ่ง กิจกำรคำ้ร่วม บริษทั เอ็ม เอ เอ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั (MAA) และบริษทั เอเช่ียน เอ็นจิ
เนียร่ิง คอนซลัแตน้ส์ จ ำกดั (AEC) 

พฤษภำคม : วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 กบง. มีมติเห็นชอบให้ปรับรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ จำกเดิม
ท่ี 10.00 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บำทต่อกิโลกรัม เพ่ือใหส้ะทอ้นค่ำควำมร้อนท่ีเปล่ียนแปลงไป (ค่ำควำม
ร้อนเพ่ิมข้ึนจำก 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม) เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรจดักำร
คุณภำพก๊ำซฯ NGV ซ่ึงจะช่วยใหร้ถสำธำรณะประหยดักำรเติมก๊ำซฯ ช่วยเพ่ิมกำรท ำระยะทำงไดม้ำกกวำ่เดิม 
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 และใหท้ยอยปรับรำคำขำยปลีก NGV
ของรถโดยสำรสำธำรณะตำมรำคำขำยปลีกส ำหรับรถยนตท์ัว่ไปเพ่ือใหส้ะทอ้นตน้ทุน 

: เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 ปตท. ไดล้งนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบับริษทั อีทรำน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
(ETRAN) เพื่อสนบัสนุนดำ้นเทคนิคในกำรสร้ำงตน้แบบรถจกัรยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 

: วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2561 ปตท. และ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) ไดมี้กำรลงนำม บนัทึกขอ้ตกลงควำม
ร่วมมือศึกษำแนวทำงกำรบริกำรก๊ำซธรรมชำติในนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย ์ซิต้ี มีระยะเวลำ 2 ปี ซ่ึงนบัเป็น
ตน้แบบของกำรพฒันำกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ในภำคอุตสำหกรรม ดว้ยระบบขนส่งทำงรถ หรือ 
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LNG Satellite (LNG-SAT) ท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย ช่วยเพ่ิมศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัใหก้บันิคมอุตสำหกรรม รวมทั้งโรงงำนท่ีตั้งอยูใ่นนิคม ใหไ้ดใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีรำคำถูกลง 

 : วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด (“SAPTHIP”) (ซ่ึงบริษัท ไทยออยล์ เอทำนอล จ ำกัด 
(“TET”) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 50) ไดจ้ดัตั้งบริษทั ทรัพยทิ์พย ์กรีน เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั เพ่ือประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
จำกก๊ำซชีวภำพ (Biogas) ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลำ้นบำท โดยมีบริษทั SAPTHIP ถือหุน้ร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ปตท. ไดล้งนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถทำง
นวตักรรม กับ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (NIA) เพื่อยกระดับควำมสำมำรถทำง
นวตักรรม พฒันำต่อยอดผลงำนวจิยัของ ปตท. ออกสู่ตลำดเพ่ือจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย ์

 : วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั GPSC ด ำเนินกำรลงทุนขยำย
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำอีกประมำณ 60 เมกะวตัต์ และไอน ้ ำอีกประมำณ 10 ตนัต่อชั่วโมง โดยใช้เงินลงทุน
ประมำณ 3,105 ลำ้นบำท คำดวำ่จะแลว้เสร็จและเดินเคร่ืองเชิงพำณิชยไ์ดป้ระมำณไตรมำสท่ี 3 ปี 2563 ท ำให้
บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั มีขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำสุทธิรวมประมำณ 185 เมกะวตัต ์และผลิตไอน ้ ำ
รวมประมำณ 40 ตนัต่อชัว่โมง 

 : เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2561 ปตท. ลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือดำ้นเทคโนโลยีและนวตักรรม กบั 9 
ธนำคำร ไดแ้ก่ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์ธนำคำรธนชำติ ธนำคำรยโูอบี และ ธนำคำรออมสิน เพ่ือร่วมกนัส่งเสริมและผลกัดนักำร
พฒันำนวตักรรมทำงกำรเงิน ปรับปรุงและพฒันำระบบทำงกำรเงิน 

มิถุนำยน  : วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 
(ระยอง4) จ ำกัด  ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศกฟ์ตุ  

 : เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2561 ปตท. ไดป้ระชุมร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) ในกำรจดัท ำแนวทำงกำรประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) 

 : เม่ือวนัท่ี  18 มิถุนำยน 2561 ปตท. และ PTTOR ได้ลงนำมในสัญญำโอนกิจกำร และปตท. ได้ด ำเนิน
กระบวนกำรโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินต่ำงๆ ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ PTTOR ตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎำคม 2561 

 : เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั GC อนุมติัให้จดัตั้งบริษทั Kuraray GC Advanced 
Materials Co., Ltd. ซ่ึงมีสถำนะเป็นบริษทัร่วมทุนเพ่ือเตรียมกำรร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ โดยมี
แผนท่ีจะด ำเนินกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกวิศวกรรมชั้นสูง High-Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) ท่ี 
13,000 ตนัต่อปี และ Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer (HSBC) ท่ี 16,000 ตนัต่อปี ซ่ึง GC จะถือหุน้
ร้อยละ 33.4 ร่วมกับบริษัท Kuraray Co., Ltd (KRR)  ซ่ึงจะเขำ้ถือหุ้นผ่ำนบริษัทในเครือร้อยละ 53.3 และ 
บริษัท Sumitomo Corporation (SC) ซ่ึงจะถือหุ้นผ่ำนบริษัทในเครือร้อยละ 13.3  และจะมีทุนจดทะเบียน
เร่ิมตน้ 10 ลำ้นบำท 

 : เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 ปตท.สผ ไดเ้ขำ้ซ้ือสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 22.22 ในโครงกำรบงกช จำกบริษทั 
Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และบริษัท Thai Energy Company Limited (บริษัทย่อย
ของ Shell) ดว้ยมูลค่ำก่อนภำษีประมำณ 750 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ ส่งผลให้ ปตท.สผ. มี
สดัส่วนกำรลงทุนในโครงกำรบงกชเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 44.4445 เป็นร้อยละ 66.6667 และเพ่ิมปริมำณกำรขำย
ปิโตรเลียมของบริษทัประมำณ 35,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั 
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: เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 ปตท. ลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบั บ. บำงกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั 
(BIG) ในกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำเทคโนโลยแีละสิทธิบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบั Industrial Gas เพื่อสร้ำง
นวตักรรมทำงธุรกิจ 

:  เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเย็น จ ำกัด 
(DCAP) ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน ้ ำเยน็ส ำหรับระบบปรับ
อำกำศของอำคำรเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 (SAT-1) และโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่ง 115 kV ไปยงัสวิตซ์เกียร์ 
(GIS) ของสถำนีไฟฟ้ำ DCAP 2 เพ่ือจ่ำยไฟฟ้ำใหก้บัโรงผลิตน ้ ำเยน็ 

: เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 ปตท. ไดล้งนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบับริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคำร์ จ ำกดั 
(มหำชน) เพื่อพฒันำยำนยนตไ์ฟฟ้ำร่วมกนั 

: เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั TOP มีมติเห็นชอบกำรลงทุนโครงกำรพลงังำน
สะอำด (Clean Fuel Project หรือ CFP) เพ่ือ เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันด้วยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กระบวนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และขยำยก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมนัจำกเดิมท่ี 
275,000 เป็น 400,000 บำรร์เรลต่อวนั เพ่ือเพ่ิมควำมยืดหยุน่ให้สำมำรถกลัน่น ้ ำมนัดิบไดม้ำกและหลำกหลำย
ชนิดข้ึน โครงกำรใชร้ะยะเวลำด ำเนินก่อสร้ำงประมำณ 5 ปี โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 4,825 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมำณ 160,279 ลำ้นบำท 

กรกฎำคม : เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎำคม 2561 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ ำกดั  ซ่ึง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100  ไดล้งนำมสญัญำกบับริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั หรือ PTTPL ในสญัญำรับจำ้งงำนออกแบบ 
จัดหำ และติดตั้ ง  (Engineering, Procurement and Construction ห รือ EPC) ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตยติ์ดตั้ งบนหลังคำ (Solar Rooftop) ขนำด 2 เมกะวตัต์ และระบบกักเก็บพลงังำนด้วยแบตเตอร่ี 
(Battery Energy Storage System หรือ BESS) ขนำด 625 กิโลวตัต-์ชัว่โมง (kWh) 

: เม่ือ 15 กรกฎำคม 2561 บริษทั PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (บริษทัยอ่ยของ PTTEP) ไดล้ง
นำมขำยสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 ในแหล่งมอนทำรำและสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง ซ่ึงตั้ งอยู่ในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd ด้วยมูลค่ำกำรขำยสินทรัพยจ์ ำนวน 195 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงไดท้ ำกำรซ้ือขำยแลว้เสร็จในเดือนกนัยำยน 2561 อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งต่อกำรด ำเนินกำร 
(Operatorship Transfer) ของ ปตท.สผ. ใหก้บัผูซ้ื้อจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำก National Offshore 
Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) โดยคำดวำ่จะไดรั้บอนุมติัภำยใน
ปี 2562 

: เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท GC มีมติอนุมัติให้ขำยหุ้นบริษัท Alliance 
Petrochemical Investment (Singapore) Pte. ท่ี GC ถือหุ้นร้อยละ 15.34 คิดเป็นมูลค่ำจำกกำรขำยหุ้นประมำณ 
663 ลำ้นบำท 

: วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561  กกพ. มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของตน้ทุนผนั
แปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2561 ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2)  และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ท่ีอตัรำ 1.1668 บำทต่อลำ้นบีที
ย ู  ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) ท่ีอตัรำ  0.1569 บำทต่อลำ้นบีทีย ู และส่วนของระบบ
ท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง (พ้ืนท่ี 5) ท่ีอตัรำ  0.0000 บำทต่อลำ้นบีทีย ูซ่ึงเป็นอตัรำค่ำบริกำรคงเดิม เท่ำกบัปี
ท่ีผ่ำนมำ โดยให้เรียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 ไปจนกว่ำจะมีกำรก ำหนด
อตัรำค่ำบริกำรตำมหลกัเกณฑใ์หม่  กำรคิดอตัรำค่ำบริกำรนั้นอำศยัหลกัเกณฑต์ำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซ



     บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนท่ี 1(1) หนำ้ท่ี 22 

ธรรมชำติ และอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเม่ือ ธันวำคม 2550 รวมทั้ งอำศัยควำมตำมมำตรำ 70 แห่ง
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 

สิงหำคม : เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2561 PTTOR CHINA ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จ เพ่ือด ำเนินธุรกิจ
หล่อล่ืนในประเทศจีน มีทุนจดทะเบียนเทียบเท่ำไม่เกิน 80 ลำ้นบำท (หรือประมำณ 2.26 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 
ซ่ึงบริษทั PTTOR ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2561 GC ร่วมกบับริษทัในเครือไดล้งนำมในสญัญำซ้ือขำยเพ่ือเขำ้ซ้ือหุ้นในบริษทั Siam 
Mitsui PTA Company Limited (SMPC) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรในกลุ่มผลิตภณัฑก์รดบริสุทธ์ิเทเรพำธิค (PTA) 
ร้อยละ 74 และบริษทั Thai PET Resin Company Limited (TPRC) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรในกลุ่มผลิตภณัฑเ์มด็
พลำสติกโพลีเอทิลีนเทเรทำเลต (PET) ร้อยละ 74 จำกบริษทั SCG Chemical และบริษทั Mitsui Chemical, Inc 
มูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 125 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 4,148 ลำ้นบำท และไดซ้ื้อขำยแลว้เสร็จเม่ือ
ส้ินปี 2561 เพ่ือขยำยกำรลงทุนต่อยอดและเพ่ิมศกัยภำพในกำรท ำตลำดเมด็พลำสติกของบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคมธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นบริษทั GPSC คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติักำรเขำ้
ซ้ือหุ้นของบริษทั โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม และอนุมติักำรออกหุ้นกูท้ั้ งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ในวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ลำ้นบำท หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัรำเทียบเท่ำ 

กนัยำยน  : วนัท่ี 1 กันยำยน 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท กัลฟ์ บีแอล จ ำกัด  
ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 21 กันยำยน 2561 ปตท.สผ. ได้มีกำรจัดตั้งบริษทั เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ำกัด เพ่ือ
รองรับกำรลงทุนในอนำคต ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท ประกอบดว้ย หุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยบริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลด้ิง จ ำกดั (บริษทัย่อยของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กันยำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ปตท. มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผล
ประกอบกำรคร่ึงปีแรกของปี 2561 (1H/2561) ในอตัรำหุ้นละ 0.80 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมำณ 22,850 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของ 1H/2561 ซ่ึงก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 ตุลำคม 2561 

ตุลำคม  : วนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 
ระยอง5) จ ำกัด  ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศกฟ์ตุ  

 : วนัท่ี 11 ตุลำคม 2561  ปตท. และ บริษทั บำงกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั (BIG) ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซธรรมชำติเหลว(LNG) เพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมนอกแนวท่อก๊ำซฯ โดยจะเร่ิมส่ง
ก๊ำซฯในไตรมำส 1/2562 เพ่ือใชท้ดแทนเช้ือเพลิงก๊ำซ LPG น ้ำมนัเตำ และน ้ ำมนัดีเซล  

 : เม่ื อวัน ท่ี  16 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบ ริษัท  IRPC อนุมัติ ให้ลงทุนในบริษัท  Guangzhao Saiju 
Performance Polymer Ltd. (GZSJ) ท่ีประเทศจีน ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้ งหมด มีมูลค่ำ
กำรลงทุนประมำณ 135 ลำ้นหยวน หรือ ประมำณ 650 ลำ้นบำท ซ่ึง GZSJ ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรซ้ือขำย
สินคำ้ประเภทผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมพลำสติกผ่ำนระบบ E-commerce ในประเทศจีน และอนุมติัให้ IRPC 
จดัตั้งบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 120 ลำ้นบำท ซ่ึง IRPC ถือหุ้นร้อยละ 55 และ GZSJ 
ถือร้อยละ 45 เพ่ือพฒันำธุรกิจซ้ือขำยสินคำ้ประเภทผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรมพลำสติกผ่ำนระบบ E-commerce 
ในประเทศไทย 
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 : เม่ือวนัท่ี  30 ตุลำคม 2561 GC ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยเพ่ือเข้ำซ้ือหุ้น Revole Group Limited (RGL) ใน
สัดส่วนร้อยละ 49  โดยเข้ำซ้ือหุ้นจำกผู ้ถือหุ้น เดิมและซ้ือหุ้น เพ่ิมทุนจำก RGL มูลค่ำรวม 6.4 ล้ำน            
ปอนดส์เตอร์ลิง หรือประมำณ 281 ลำ้นบำท โดย RGL เป็นผูผ้ลิต Rotomolding Compound รำยส ำคญัในทวปี
ยโุรปและเขตโอเชียเนีย ซ่ึงวตัถุดิบหลกัท่ีใชคื้อเมด็พลำสติกประเภท LLDPE 

พฤศจิกำยน : วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั กลัฟ์ บีพี  ปริมำณ
ก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ  

 : PTT Mining Limited (PTTML) ได้ด ำเนินกำรรับซ้ือหุ้นของ Sakari Resources (SAR) จำกผูถื้อหุ้นรำยย่อย
ในช่วงเดือนกนัยำยน ถึง พฤศจิกำยน ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร ปตท. หลงัด ำเนินกำรแลว้เสร็จ
สดัส่วนกำรถือหุน้ใน SAR เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 95.49 เป็นร้อยละ 95.82  

 : เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ปตท. อนุมติัให้ ปตท. และบริษทัในเครือร่วมกนัจดัตั้ง
บริษัทร่วมทุนกับ บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ำกัด (Bangkok Industrial Gas Company Limited: 
“BIG”) ภำยใตช่ื้อ “Map Ta Phut  Air Products Company Limited (“MAP”) โดย ปตท. และบริษทัในเครือถือ
หุน้ร่วมกนัในสัดส่วนร้อยละ 51 และ BIG ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ MAP เพื่อ
รองรับกำรด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซอุตสำหกรรม (Industrial Gas) โดยใชเ้ทคโนโลยกีำรแยกอำกำศ
ท่ีใชค้วำมเยน็เหลือท้ิงจำกก๊ำซธรรมชำติเหลว (“LNG”) โดยก๊ำซฯ ท่ีแยกได ้เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน และ
อำร์กอน ใชร้องรับควำมตอ้งกำรใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม และใชป้ระโยชน์ทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมตอ้งกำร 
และขยำยตวัสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต นอกจำกน้ี ไนโตรเจนท่ีผลิตไดจ้ำกโครงกำรฯ ยงัสำมำรถน ำไปต่อ
ยอดนวตักรรมในกำรรักษำคุณภำพควำมสดใหม่ของผลไม ้ก่อนท่ีจะน ำไปเก็บในห้องเยน็ ท ำให้สำมำรถเก็บ
รักษำผลไม้ท่ีมีคุณภำพดีข้ึน เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร ยกระดับคุณภำพชีวิตให้เกษตรกร และมุ่ง
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล ท่ีต้องกำรผลักดันโครงกำรระเบียงผลไม้ภำคตะวนัออก (Eastern Fruit 
Corridor : EFC) สนบัสนุนกำรจดัตั้งตลำดกลำงผลไมคุ้ณภำพสูง ในพ้ืนท่ีพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวนัออก (EEC) และผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นมหำนครผลไมโ้ลก โดยโครงกำรมีก ำลงักำรผลิต 450,000 
ตนั/ปี คำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดภ้ำยในปี 2564 ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 1,500 ลำ้น
บำท โดยจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือตน้ปี 2562  

ธนัวำคม  : เม่ือวนัท่ี 7 ธ.ค. 2561 GPSC ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นเพ่ือเขำ้ถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงออ้มผ่ำนบริษทัยอ่ย
ของ GPSC ในบริษทั เอน็.พี.เอส. สตำร์กรุ๊ป จ ำกดั บริษทั เวลิด ์เอก็ซ์เชนจ ์เอเชีย จ ำกดั และบริษทั พี.พี. โซล่ำ 
จ ำกดั ซ่ึงประกอบกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์(Solar Power Producers) ในประเทศไทย 
ก ำลงักำรผลิตรวมทั้งส้ิน 39.5 เมกะวตัต ์และเขำ้ลงทุนในบริษทั เทอร์ร่ำฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรติ้ง จ ำกดั ท่ี
เป็นกิจกำรให้บริกำรดำ้นกำรปฎิบัติกำรและดูแลบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์โดยมีมูลค่ำกำร
ลงทุนรวม 3,070 ลำ้นบำท เพ่ือกำรประกอบกิจกำรกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศ
ไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 บริษทั ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั บริษทัยอ่ยของ PTTEP ไดรั้บ
สิทธิในกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นผูด้  ำเนินกำรในแปลงส ำรวจหมำยเลข G1/61(แหล่งเอรำวณั) 
และ G2/61(แหล่งบงกช) ท ำใหมี้สดัส่วนกำรลงทุนเพ่ิมเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 100 ทั้งน้ี PTTEP ไดล้งนำม
ในสญัญำแบ่งปันผลผลิต เม่ือ 25 กมุพำพนัธ์ 2562 

 : เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครรำชสีมำ ระยะท่ี 2 ไดเ้ร่ิมจ่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติเขำ้สู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
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: เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 ปตท. ลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบักำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
เพ่ือมุ่งเน้นกำรพฒันำ Smart City และกำรพฒันำระบบขนส่งทำงรำง ประกอบด้วยกำรศึกษำและจัดท ำ
แผนกำรพฒันำพ้ืนท่ีโดยรอบศูนยก์ำรคมนำคมพหลโยธินบริเวณสถำนีกลำงบำงซ่ือ ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำร
ดำ้นพลงังำนและค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 

: เม่ือวนัท่ี 21 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมติัแผนกำรลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ ปตท. 
และบริษทัในเครือท่ีปตท. ถือร้อยละ 100 วงเงินรวม 167,114 ลำ้นบำท โดยกำรลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. 
เป็นกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและกำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 
อำทิ ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ กำรขยำยขีดควำมสำมำรถน ำเขำ้ LNG กำรขยำยงำนของธุรกิจน ้ ำมนัและธุรกิจ
คำ้ปลีกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี ปตท.ยงัไดจ้ดัเตรียมงบลงทุนในอนำคต (Provision) จ ำนวน 
187,616 ล้ำนบำท โดยหลักเพ่ือกำรขยำยธุรกิจหลัก (Core Business) เช่น LNG Value Chain,  ท่อก๊ำซ
ธรรมชำติเสน้ท่ี 5,  เงินลงทุนในธุรกิจน ้ ำมนัเพ่ือขยำยสถำนี เป็นตน้ 

: เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2561โครงกำรสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ วงันอ้ย 
ไดรั้บ Performance Acceptance Certificate (PAC)  สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรจดัส่งก๊ำซฯ ผูใ้ชก๊้ำซ
ธรรมชำติส ำหรับภำคไฟฟ้ำ ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรขนส่ง ตำมแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

: เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบในหลกักำรให้บริษทั 
GPSC รวมกิจกำรกบับริษทั โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) (โกลว)์ โดยมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ โกลว ์ตอ้ง
ขำยกิจกำรของบริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จ ำกดั ให้เสร็จก่อน เพ่ือแกไ้ขปัญหำลดกำรแข่งขนัในพ้ืนท่ีบริเวณมำบ
ตำพุด โดยโกลวไ์ด้บรรลุขอ้ตกลงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและกำรขำยกิจกำรของ SPP1 ได้แลว้เสร็จในเดือน 
มีนำคม 2562 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ยจัดการ (Management Discussion & Analysis) 
ในกำรอ่ำนค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  นักลงทุนควรศึกษำเอกสำรประกอบ ซ่ึงได้แก่ งบกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ตัวเลขกำรด ำเนินงำนโดยสรุปทั้งในอดีตและที่มีกำรปรับปรุง ควบคู่ไปกับหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินและข้อมูลที่น ำเสนอไว้ในเอกสำรนี้ 

14.1.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับผลการด าเนินงานงวดปี 2561 

บทสรุปผลการด าเนินงาน 

ในปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 119,684 ล้านบาท ลดลง 15,496 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.5 จาก 135,180 

ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นจำกรำคำขำยเฉลี่ยและปริมำณขำย

เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นโดยในปี 2560 มีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ จ ำนวน

ประมำณ 18,505 ล้ำนบำท อีกทั้งกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นทั้งในส่วนที่ ปตท. ด ำเนินกำรเองและ

ที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ยกเว้นธุรกิจ NGV อย่ำงไรก็ตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นปรับ

ลดลงตำมก ำไรขั้นต้นจำกกำรผลิตทำงบัญชี (Accounting GIM) ที่ลดลงจำกขำดทุนสต๊อกน้ ำมันเป็นผลมำจำกรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับ

ลดลงมำกใน ไตรมำสที่4 ปี 2561 ในขณะที่ในปี 2560 มีก ำไรสต๊อกน้ ำมัน นอกจำกนี้ธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์และสำยโอ

เลฟินส์ที่มีผลกำรด ำเนินงำนลดลงตำมส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลงโดยเฉพำะในช่วงส้ินปี 

2561 เนื่องจำกควำมกังวลต่ออุปสงค์จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพำะจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน แม้ว่ำ

ปริมำณขำยโดยรวมเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจน้ ำมันที่ผลกำรด ำเนินงำนลดลงจำกผลขำดทุนสต๊อกน้ ำมัน ในขณะที่ปี 2560 มี

ก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมัน  

ทั้งนี้ ในปี 2561 ค่ำเส่ือมรำคำของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงกำรบงกชของ ปตท. สผ. 

รวมถึงมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นของธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภำษีเงินได้จำกกำรปรับ

โครงสร้ำงหน่วยธุรกิจน้ ำมัน ในขณะที่กำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ครบวงเงิน

แล้ว ประกอบกับ กลุ่ม ปตท. มีผลขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงของตรำสำรอนุพันธ์เพิ่มขึ้น มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนลดลง

จำกค่ำเงินบำทในปี 2561 ที่แข็งค่ำน้อยกว่ำ ปี 2560  

สถำนะกำรเงินของบริษัทของปตท. และบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,355,484  ล้ำนบำท โดยเป็น
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ทั้งส้ิน 1,114,174 ล้ำนบำท ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,036,989 ล้ำนบำท เป็นส่วนของหนี้ส้ินที่มี
ดอกเบี้ย 543,634 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,318,495 ล้ำนบำท 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 
% เพ่ิม 

(ลด) 

ยอดขาย 1,995,722 2,336,155 17.1% 
EBITDA 345,395 351,396 1.7% 

ก าไรสุทธิ 135,180 119,684 (11.5%) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.67 4.15 (11.1%) 
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ภาพรวมผลการด าเนินงานของปตท.และบรษิัทย่อย 

 ในปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 2,336,155 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 340,433 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
17.1 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับปีก่อน ตำมรำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตำมรำคำ
น้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจำก 53.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 2560 เป็น 69.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 2561 
หรือคิดเป็นร้อยละ 30.53 และเพิ่มขึ้นจำกรำคำปิโตรเคมีเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 ปตท.และบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) จ ำนวน 351,396 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6,001 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 1.7 โดยหลักจำกธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตำมรำคำขำยเฉลี่ยและปริมำณขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ดีขึ้นในทุกธุรกิจยกเว้น NGV โดยเฉพำะจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ ธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำย
ก๊ำซฯที่มีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นทั้งปริมำณขำยโดยเฉพำะผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power Producer : SPP) และรำคำขำยที่
เพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันดิบ รวมทั้งธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพำะลูกค้ำกลุ่มไฟฟ้ำ รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในเครือในกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯที่ดีขึ้นจำก PTTLNG ที่เริ่มรับรู้รำยได้ของ LNG Terminal 1 Phase 2 และผลกำรด ำเนินงำน
จำก PTTNGD ที่ดีขึ้นตำมรำคำขำยอ้ำงอิงเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นมีผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม
ลดลง สำเหตุหลักก ำไรขั้นต้นจำกกำรผลิตทำงบัญชี (Accounting GIM) ที่ลดลงจำกขำดทุนสต็อกน้ ำมัน 4Q2561 ตำมรำคำ
น้ ำมันดิบที่ลดลงอย่ำงมำกใน 4Q2561 ในขณะที่ปี 2560 มีก ำไรสต็อกน้ ำมัน อีกทั้งผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีทั้ง
สำยอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ลดลงตำมส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงโดยเฉพำะในช่วงส้ินปี 2561 
เนื่องจำกควำมกังวลต่ออุปสงค์จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพำะจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน ประกอบ
กับควำมผันผวนของวัตถุดิบกดดันควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกำรลดระดับสินค้ำคงเหลือในช่วงปลำยปี แม้ว่ำปริมำณ
กำรผลิตและปริมำณขำยของธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นในปี 2561 โดยรวมสูงขึ้นเนื่องจำกในปี 2561 อัตรำก ำลังกำรกลั่นและ
ก ำลังกำรผลิตปิโตรเคมีในปี  2561 สูงกว่ำปี  2560 เนื่องจำกปี 2561 PTTGC  เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโรง LLDPE แห่งที่ 2 
ในขณะที่ในปี 2560 PTTGC มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของปิโตรเคมีทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ 
และ IRPC มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผน ประกอบกับธุรกิจน้ ำมันมีผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลงจำกก ำไรขั้นต้นที่ปรับลดลง
ตำมขำดทุนสต็อกน้ ำมัน ในขณะที่ปี 2560 มีก ำไรสต็อกน้ ำมัน  

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 123,495 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7,206 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.2 จำก 116,289 ล้ำนบำท 
ในปี 2560 โดยหลักจำกค่ำเส่ือมรำคำที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ จำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนลงทุนเพิ่มโครงกำรบงกช 

 
 

   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบรษิัทร่วม 

7,310 

หน่วย : ล้ำนบำท    16.5% 8,515  
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ในปี 2561 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมจ ำนวน 8,515 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,205 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 16.5 จำก 7,310 ล้ำนบำท ในปี 2560 โดยหลักเพิ่มขึ้นจำก PTTAC และจำก NatureWorks LLC ซ่ึงเป็นกำรร่วมค้ำของ 
PTTGC  ที่มีรำคำขำยของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น  

ในปี 2561 ปตท.และบริษัทย่อยมีขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์ 2,369 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2560 มีก ำไรจำกตรำสำร
อนุพันธ์จ ำนวน 693 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำรขำดทุนของสัญญำประกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของ ปตท. และ TOP  

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ลดลง 7,296 ล้ำนบำท จำก 13,650 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 6,354 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำก
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯที่ลดลง ของ ปตท. TOP และ PTTGC 
รวมถึงก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำลูกหนี้ลดลง ของ PTTEP จำกค่ำเงินบำทเมื่อเทียบ
กับเงินเหรียญสหรัฐฯในปี 2561 ที่แข็งค่ำขึ้นในอัตรำที่น้อยกว่ำปี 2560  

ในปี 2561 มีรำยกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ ำ (Non-recurring Items) โดยหลัก ได้แก่ กำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำย
สินทรัพย์แหล่งมอนทำรำของ PTTEP จ ำนวน 1,886 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยจำกควำมเสียหำยจำกวัตถุดิบคงคลังกรณี GGC 2,004 
ล้ำนบำท รวมถึงกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรซ้ือกิจกำรในรำคำที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม ของ PTTGC จ ำนวน 1,355  ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 
2560 ปตท. มี Non-recurring Items โดยหลักจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ของ 
PTTEP จ ำนวน 18,505 ล้ำนบำท และกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในธุรกิจถ่ำนหินของ PTTGM และธุรกิจปิโตร
เคมีของ PTTGC จ ำนวน 4,229 ล้ำนบำท และ 2,296 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รวมถึงรับรู้รำยได้เงินปันผลจำกกองทุนรวม EPIF 4,310 
ล้ำนบำท และก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน SPRC และกองทุนรวม 2,780 ล้ำนบำท  ทั้งนี้รำยกำรดังกล่ำวรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยสุทธิใน
ส่วนของบริษัทใหญ่ของปี 2561 ประมำณ 2,300 ล้ำนบำท และปี 2560 ประมำณ 9,000 ล้ำนบำท 

ต้นทุนทำงกำรเงิน ลดลง 1,458 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.0 จำก 29,086 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 27,628 ล้ำนบำทในปี 2561 
สำเหตุหลักมำจำกเงินกู้ยืมระยะยำวเฉลี่ยของปี 2561 ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน จำกกำรช ำระคืนเงินกู้/หุ้นกู้ในระหว่ำงปี 2561 

ภำษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 25,341  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 89.5 จำก 28,306 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 53,647 ล้ำนบำทในปี 2561 
โดยหลักมำจำก ปตท. มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน่วยธุรกิจน้ ำมันในปี 2561 จ ำนวน 6,033 ล้ำนบำท รวมถึง
จำกกำรใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนลดลงเนื่องจำกใช้สิทธิครบวงเงินเมื่อ 4Q2560 ของ
ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เพิ่มขึ้นของ PTTEP ตำมก ำไรปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นในปี 2561  

ดังนั้น ก ำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในปี 2561 มีก ำไรสุทธิ 119,684 ล้ำนบำท ลดลง 15,496 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 
11.5 จำกก ำไรสุทธิจ ำนวน 135,180 ล้ำนบำท ในปี 2560 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่4 

ตารางผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจและการร่วมค้า 

หน่วย : ล้านบาท   Y2560 Y2561 
%เพิ่ม 

(ลด) 

ยอดขาย 
 

1,995,722 2,336,155 17.1% 

: ส ำรวจและผลิตฯ 
 

147,725 171,809 16.3% 

: ก๊ำซ  
 

443,740 489,549 10.3% 
: ถ่ำนหิน 

 
19,575 20,527 4.9% 

: น้ ำมัน 
 

547,296 601,064 9.8% 

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
 

935,616 1,239,121 32.4% 

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 
 

950,727 1,132,080 19.1% 

: อื่นๆ1/   26,134 32,244 23.4% 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา  
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)  

345,395 351,397 1.7% 

: ส ำรวจและผลิตฯ 
 

105,468 126,843 20.3% 

: ก๊ำซ 
 

83,792 94,084 12.3% 

: ถ่ำนหิน 
 

6,114 7,445 21.8% 

: น้ ำมัน 
 

19,598 15,271 (22.1%) 

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
  

  
 

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 

527 2,702 >100% 

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ 
กำรป้องกันควำมเสี่ยง  

5,387 5,929 10.1% 

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 
 

123,835 97,821 (21.0%) 
: อื่นๆ   4,538 5,653 24.5% 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   116,289 123,556 6.2% 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 
 

229,106 227,840 (0.6%) 

: ส ำรวจและผลิตฯ 
 

49,699 66,701 34.2% 

: ก๊ำซ 
 

67,451 76,088 12.8% 

: ถ่ำนหิน 
 

4,224 5,516 30.6% 

: น้ ำมัน 
 

15,454 10,955 (29.1%) 

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
  

  
 

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 

494 2,591 >100% 
- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ 

กำรป้องกันควำมเสี่ยง  
5,354 5,818 8.7% 

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 
 

89,316 62,922 (29.6%) 

: อื่นๆ   946 1,489 57.4% 

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้และบริษัทร่วม 
 

7,310 8,515 16.5% 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  
 

24,848                     17  (99.9%) 

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน   13,650 6,354 (53.5%) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)   242,014 246,684 1.9% 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

29,086 27,628 (5.0%) 

ภาษีเงินได้   28,306 53,647 89.5% 

ก าไรสุทธิ   135,180 119,684 (11.5%) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)   4.67 4.15 (11.1%) 
1/ รวมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

    



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่5 

 ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจและการร่วมค้า  
รำยละเอียดกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจของ ยอดขำย ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และ

ภำษีเงินได้ (EBITDA) และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2561 สรุปได้ดงันี ้
5 
5 

 

 
 

 
 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

 
2560 2561 

% เพิ่ม 
 (ลด) 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย   
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

39.2 46.7 19.1% 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 299,206 305,522 2.1% 
 

 ในปี 2561 PTTEP มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 171,809 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 24,084 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.3 จำกปี  2560 
สำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยเฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 จำก 39.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ในปี 2560 เป็น 46.7 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อ BOE ในปี 2561 รวมทั้งปริมำณขำยเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จำก 299,206  BOED ในปี 2560 เป็น 305,522 
BOED ในปี 2561 โดยหลักจำกโครงกำรบงกชตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.22 ตั้งแต่เดือน มิถุนำยน 2561 และผู้ซ้ือ
รับก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรคอนแทร็ค 4 

EBITDA ในปี 2561 มีจ ำนวน 126,843 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 21,375 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.3 โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้น 24,376 ล้ำนบำท จำกรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2,733 ล้ำน
บำท ตำมรำยได้จำกกำรขำยในประเทศที่เพ่ิมขึ้น อย่ำงไรก็ดี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้น 4,373 ล้ำนบำท จำกโครงกำร
บงกชตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรเอส 1ที่มีหลุมพัฒนำและแท่นหลุมผลิตเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2561 มีจ ำนวน 66,701 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17,002 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34.2 

ทั้งนี้ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมดีขึ้น ตำมก ำไรกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำในปี 2561 จะมีค่ำใช้จ่ำยทำง
ภำษีที่เพิ่มขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่แข็งค่ำน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ อีกทั้งในปี 2560 มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
โครงกำรมำรีนำ ออย์ แซนด์ จ ำนวน 18,505 ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 2561 รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์แหล่งมอนทำรำ 1,886 
ล้ำนบำท รวมทั้งกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย 1,754 ล้ำนบำท  

*ธุรกิจถ่ำนหนิ และ อื่น ๆ  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ก ำไรจำกกำร

ด ำเนนิงำน 

 EBITDA  รำยได ้

GAS Oil & Trading PTTEP Petro &Refine Others* 

2,336,155 351,396 227,840 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่6 

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้ 
 

 

 

 

 
 

                                                                         หมำยเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

รำยละเอียดรำคำผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงของโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเปน็ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ 1/เป็นรำคำ Contract Price (CP) 50:50  
 2/รำคำตลำดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

4/ ท่ีประชุม กพช. รับทรำบข้อสรุปกำรด ำเนินงำนเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ตำมท่ีประชุม กบง. วันท่ี 2 ธ.ค. 2559 กบง. มีมติเห็นชอบแนวทำงเปิดเสรี
ธุรกิจก๊ำซ LPG เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นช่วงเวลำเปล่ียนผ่ำนก่อนจะเปิดเสรีท้ังระบบ(ช่วงปี 2560) จะเปิดเสรีเฉพำะในส่วนกำรน ำเข้ำแต่ยังคง
ควบคุมรำคำโรงกล่ันน้ ำมันและโรงแยกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนกลไกของกองทุนน้ ำมัน และระยะท่ีสองเป็นกำรเปิดเสรีท้ังระบบ มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ส .ค.2560 
โดยยกเลิกกำรก ำหนดรำคำ LPG ณ โรงกล่ัน ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ และโรงกล่ัน โดย สนพ. จะประกำศรำคำอ้ำงอิงส ำหรับก ำกับรำคำขำยปลีก LPG ใน
ประเทศเท่ำน้ัน ท้ังน้ี สนพ. จะมีกลไกติดตำมกรณีท่ีรำคำน ำเข้ำ LPG มีควำมแตกต่ำงจำกต้นทุนโรงแยกก๊ำซฯอย่ำงมีนัยส ำคัญ และจะเสนอให้ กบง. 
พิจำรณำตำมสถำนกำรณ์น้ันๆ เป็นรำยเดือน 

 
 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 489,549 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 45,809 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.3 โดยหลักจำกธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกรำคำขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตำมรำคำก๊ำซ
ฯ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯ เฉลี่ย (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) โดยรวมลดลงเล็กน้อยจำก 4,716 
MMSCFD ในปี 2560 เป็น 4,710 MMSCFD ใน ปี 2561 โดยปริมำณขำยให้แก่ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่ปริมำณ
ขำย NGV ลดลง  
 นอกจำกนี้ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น จำกปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้นจำก 6,811,014 ตัน ในปี 
2560 เป็น 7,192,337 ตัน ในปี 2561 หรือร้อยละ 5.6 โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ LPG ที่ขำยให้ PTTOR และ Propane ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำก
ลูกค้ำ PTTGC และ HMC กลับมำรับผลิตภัณฑ์ตำมปกติ จำกที่ปิดซ่อมบ ำรุงใน ปี 2560 และโรงแยกก๊ำซฯ มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงตำม
แผนในปี 2561 น้อยกว่ำปี 2560 รวมทั้งรำคำขำยเฉลี่ยในปี 2561 เพิ่มขึ้นตำมรำคำปิโตรเคมีอ้ำงอิงในตลำดโลกที่เพิ่มขึ้น 

หนว่ย : ตัน 2560 2561 
% เพ่ิม 

(ลด) 

LPG 2,919,062 3,203,338 9.7% 

Ethane 2,333,234 2,389,118 2.4% 

Propane 826,526 907,028 9.7% 

NGL1/ 732,192 692,853 (5.4%) 

รวม 6,811,014 7,192,337 5.6% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
2560 2561 

% เพ่ิม 

(ลด) 

LPG 1/,4/ 485 539 11.1% 

Ethylene 2/ 1,092 1,149 5.2% 

Propylene 2/ 823 990 20.3% 

HDPE 2/ 1,168 1,335 14.3% 

PP 2/ 1,155 1,273 10.2% 

Naphtha 3/ 449 576 28.3% 
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 EBITDA และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ในปี 2561 มีจ ำนวน 94,084 ล้ำนบำท และ 
76,088 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 10,292 ล้ำนบำท และ 8,637 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ 
ธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ และธุรกิจท่อส่งก๊ำซฯ รวมถึง ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ดีขึ้นจำก 
PTTLNG ที่เริ่มรับรู้รำยได้ของ LNG Terminal 1 Phase 2 (ก ำลังกำรผลิต 5 ล้ำนตันต่อปี) ตั้งแต่เดือน มีนำคม 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำนจำก PTTNGD ที่ดีขึ้นตำมรำคำขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น  
 ในขณะที่ธุรกิจ NGV มีผลขำดทุนเพิ่มขึ้นตำมรำคำต้นทุนก๊ำซฯ ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำปริมำณขำยลดลง และรำคำขำยได้ปรับ
เพิ่มขึ้นกล่ำวคือกลุ่มลูกค้ำ รถแท็กซ่ี และรถโดยสำรสำธำรณะได้ปรับขึ้นจำก 10.00 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บำทต่อกิโลกรัม. 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2561  และรำคำขำยของกลุ่มลูกค้ำรถยนต์ส่วนบุคคลได้ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของค่ำใช้จ่ำยกำรปรับปรุง
คุณภำพก๊ำซที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจ ำนวน 0.4553 บำทต่อกิโลกรัม จำก 3.4367 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 3.8920 บำท/กิ โลกรัม โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2560  
 

 กลุ่มธุรกิจถ่านหนิ 

  2560 2561 
% เพ่ิม 
(ลด) 

ราคาอ้างอิงนิวคาสเซิล  
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

88.5 107.3 21.2% 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 70.3 77.6 10.4% 
ปริมาณขาย  (ล้านตัน) 8.3 8.2 (1.2%) 

 
รำยได้จำกกำรขำยในปี 2561 มีจ ำนวน 20,527 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 952 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.9 สำเหตุหลักมำจำกรำคำ

ขำยถ่ำนหินเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 7.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 10.4 จำก 70.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในปี 2560 มำอยู่ที่ 77.6 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในปี 2561 ตำมรำคำอ้ำงอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ขณะที่ปริมำณขำยถ่ำนหินลดลงเล็กน้อย 0.1 
ล้ำนตัน หรือร้อยละ 1.2 จำก 8.3 ล้ำนตัน มำอยู่ที่ 8.2 ล้ำนตัน ในปี 2561  เนื่องจำกควำมต้องกำรในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ลดลง
ตำมรำคำถ่ำนหินที่ปรับสูงขึ้นมำกใน 3Q2561 ท ำให้มีกำรชะลอกำรซ้ือ 

 EBITDA ในปี 2561 มีจ ำนวน 7,445 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,331 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.8 โดยหลักเป็นผลมำจำกก ำไร
ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 1,184 ล้ำนบำท จำกรำคำขำยที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำต้นทุนเพิ่มขึ้นจำกค่ำท ำเหมืองที่สูงขึ้น และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำกผล
ตัดสินคดีควำมด้ำนภำษีในอดีต ทั้งนี้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ของปี 2561 มีจ ำนวน 5 ,516 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,292 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น 39 ล้ำนบำท       
 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 กลุ่มธุรกิจน้ ามัน 

หน่วย: ล้านลิตร 2560 2561 
%เพ่ิม 

(ลด) 

ปริมาณขายเฉลี่ย 26,006 26,351 1.3% 

 
ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 601,064 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 53,768 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.8 จำก

รำคำขำยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลกโดยเฉพำะในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทั้งปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 345 
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ล้ำนลิตร หรือร้อยละ 1.3 จำก 26,006 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 448,159 บำร์เรลต่อวันในปี 2560 เป็น 26,351 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 
454,103 บำร์เรลต่อวันในปี 2561 โดยหลักจำกผลิตภัณฑ์ดีเซล เบนซิน ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยสถำนีบริกำร และผลิตภัณฑ์อำกำศ
ยำนที่เพิ่มขึ้นภำยหลังจำก International Civil Aviation Organization (ICAO) ประกำศถอดประเทศไทยออกจำกรำยช่ือประเทศที่มี
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนกำรบินพลเรือนเมื่อช่วงต้นปี 2561 ท ำให้หลำยสำยกำรบินสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรตำมปกติได้  

EBITDA และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2561 มีจ ำนวน 15 ,271 ล้ำนบำท และ 10,955 ล้ำนบำท ลดลง 
4,327 ล้ำนบำท และ 4,499 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักจำก ขำดทุนสต็อกน้ ำมันในปี 2561 ในขณะที่ปี 2560 มีก ำไร สต๊อกน้ ำมัน 
ส ำหรับค่ำโฆษณำ ส่งเสริมกำรขำย และค่ำด ำเนินงำนเพิ่มขึ้นตำมจ ำนวนสำขำที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำธุรกิจเสริม (non-oil) ปรับตัวดีขึ้น
ประมำณร้อยละ 7 ตำมกำรขยำยสำขำของคำเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) และก ำไรขั้นต้นที่ไม่รวมสต๊อกน้ ำมันของผลิตภัณฑ์ดีเซล
และเบนซินเพิ่มขึ้น   

 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

ปริมาณขายเฉล่ีย 75,638 80,481 6.4%

%เพ่ิม (ลด)2560 2561หน่วย : ล้านลิตร

 

 
 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 1,239,121 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 303,505 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 32.4 เนื่องจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลกโดยเฉพำะในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 
รวมทั้งปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 4,843 ล้ำนลิตรหรือร้อยละ 6.4 จำก 75,638 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,303,442 บำร์เรลต่อวันในปี 2560 
เป็น 80,481 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,386,912 บำร์เรลต่อวันในปี 2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกปริมำณกำรค้ำน้ ำมันดิบและ            
คอนเดนเสทน ำเข้ำเนื่องจำกไตรมำส 1 ปี 2560 โรงกล่ัน IRPC ปิดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผน และ ปริมำณกำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันดิบ
และคอนเดนเสท (Out – Out Trading) เพิ่มขึ้น 

EBITDA รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรป้องกันควำมเสี่ยงในปี 2561 มีจ ำนวน 5,929 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ 542 ล้ำนบำท หรือรอ้ยละ 10.1 โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทน ำเข้ำ
และคอนเดนเสทในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมำจำกรำคำน้ ำมันใน Crude Basket เฉลี่ยปรับเพิ่มขึน้ ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมส่วนงำนรวมกำรปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 5,818 ล้ำนบำท จำก 
5,354 ล้ำนบำท ในปี 2560 ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 2560 2561 
% เพ่ิม 

(ลด) 

Market GRM 5.74 4.69 (18.3%) 
Inventory gain (loss) 1.04 (0.28) <(100%) 

Accounting GRM 6.40 4.36 (31.9%) 

Refinery Utilization rate (%) 100.0% 104.4% 4.4% 
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หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2560 2561 
% เพ่ิม 

(ลด) 

โอเลฟินส์    

Naphtha (MOPJ) 496 614 23.8% 

HDPE 1,168 1,330 13.9% 
HDPE - Naphtha 672 716 6.5% 
LLDPE 1,178 1,181 0.3% 
LLDPE - Naphtha 682 567 (16.9%) 
LDPE 1,277 1,207 (5.5)% 
LDPE - Naphtha 781 593 (24.1)% 
PP 1,155 1,269 9.9% 
PP - Naphtha 659 655 (0.6)% 
อะโรเมติกส์    

Condensate 467 606 29.8% 

BZ 823 821 (0.2%) 
BZ – Cond 357 215 (39.8%) 
PX 847 1,057 24.8% 
PX – Cond 380 451 18.7% 

 

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 1,132,080 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 181,353 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 19.1 ส่วนใหญ่จำกรำคำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและปิโตรเคมทีั้งสำยอะโรเมติกส์และสำยโอเลฟินส์ที่เพิ่มขึน้เกือบ
ทุกผลิตภัณฑ์ตำมรำคำน้ ำมันดบิและควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของตลำดผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำทีเ่พิ่มขึ้น  

ส ำหรับปริมำณขำยในธุรกิจกำรกลั่นเพิ่มขึ้น ตำมอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่นโดยรวมที่เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 100.0 ในปี 
2560 เป็นร้อยละ 104.4 ในปี 2561 เช่นเดียวกับปริมำณขำยและอัตรำก ำลังกำรผลิตของธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอ
เลฟินส์สูงขึ้น เนื่องจำกปี 2561 PTTGC เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโรง LLDPE แห่งที่ 2 ในขณะที่ ปี 2560 PTTGC มีกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพและกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของโรงปิโตรเคมีทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ IRPC มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่
ตำมแผน  
 ในปี 2561 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน มีจ ำนวนรวม 97,821 ล้ำนบำท ลดลง 26,014 ล้ำนบำท และมี
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน จ ำนวน 62,922 ล้ำนบำท ลดลง 26,394 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุดังนี้ 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจกำรกล่ันโดยรวมปรับลดลงจำก Accounting GRM ที่ลดลงจำก 6.40 US$/BBL ในปี 2560 
เป็น 4.36 US$/BBL ในปี 2561 ตำม Market GRM ที่ลดลงจำก crude premium ที่เพ่ิมขึ้น และส่วนต่ำงรำคำน้ ำมัน
เบนซินและน้ ำมันเตำกับน้ ำมันดบิปรับลดลง นอกจำกนี้ ก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมันปรับลดลงจำก 1.04 US$/BBL เป็น
ขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมัน 0.28 US$/BBL ตำมรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับลงมำกใน 4Q2561 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ในภำพรวมปรับลดลง จำกรำคำผลิตภัณฑ์ที่ลดลง โดยเฉพำะใน 
4Q2561 ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 4Q2561 แม้ปริมำณขำยจะสูงขึ้นโดยเฉพำะจำก PTTGC  ซ่ึงมีก ำลังกำรผลิต
เพิ่มจำกโรง LLDPE แห่งที่ 2 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ลดลง จำกส่วนต่ำงรำคำ
ผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบปรับตัวลดลง เนื่องจำกอุปทำนเบนซีนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะในประเทศจนีเนื่องจำกมี
ปริมำณส ำรองเบนซีนอยู่ในระดับสูงกว่ำปกติ แม้ว่ำส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบในปี 2561 ปรับสูงขึ้น
เนื่องจำกอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ PX ของโลกเพิ่มขึ้นจำกกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์ขั้นปลำยโพลีเอสเตอร์และ 
ผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำ PTA เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ PET ทดแทน recyle PET ที่หำยไปในประเทศจีน 
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 กลุ่มธุรกิจอื่นๆ  

 ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีและวศิวกรรม ซ่ึงโดยหลักมำจำก GPSC 

ในปี 2561 GPSC มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 24,777 ล้ำนบำท ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 4,860 ล้ำนบำท ร้อยละ 24.4 จำกปริมำณ
ขำยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำ IRPC-CP ที่มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 240 เมกกะวัตต์  ไดด้ ำเนนิกำรเชิงพำณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะ และ
โรงไฟฟ้ำ ISP1 ที่มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 20.8 เมกกะวัตต์  เริ่มด ำเนนิกำรเชิงพำณิชย์ตั้งแต่ 4Q2560 รวมถึงปริมำณขำยของโรงผลิต
สำธำรณูปกำรระยองสูงขึ้นตำมกำรขยำยก ำลังผลิตของลูกค้ำ นอกจำกนี้อัตรำค่ำไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Ft) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 EBITDA ในปี 2561 มจี ำนวน 5,457 ล้ำนบำท ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 1,270 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 30.3 จำกก ำไรขั้นต้นทีเ่พิ่มขึน้ 
แม้ต้นทุนรำคำก๊ำซฯ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรปรบัตัวสูงขึ้น 

ทั้งนี้ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ของ GPSC ปรับเพิ่มขึ้นตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แมว่้ำค่ำเส่ือมรำคำและตัด
จ ำหน่ำยสูงขึน้จำกกำรด ำเนนิกำรเชิงพำณิชย์เต็มของ IRCP-CP และ ISP1 รวมถึงมีรำยได้เงินปนัผลรับจำก RPCL ลดลงจำกปีก่อน 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินปตท. และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

สินทรัพย ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ ำนวน 2 ,355,484 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 

ธันวำคม 2560 จ ำนวน 123,170 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.5 เป็นผลจำก 
: สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 74,793 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.6 สำเหตุหลักมำจำก 

-  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนช่ัวครำวเพิ่มขึ้นสุทธิ 38,765 ล้ำนบำท โดยหลักเกิดจำกเงินสด
สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.และบริษัทในเครือ 

-  สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 3,408 ล้ำนบำท โดยหลักจำกปริมำณสินค้ำคงคลังเพิ่มสูงขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์น้ ำมันและ
ผลิตภัณฑ์ก๊ำซฯ  

-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 32,931 ล้ำนบำท โดยหลักจำกลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น จำกภำษีซ้ือขอคืนจำกเงินจ่ำยจำก
กำรรับโอนหน่วยธุรกิจน้ ำมันจำก ปตท. ของ PTTOR และ เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเข้ำซ้ือสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มใน
โครงกำรบงกชของ PTTEP 

: เงินลงทุนระยะยำว ลดลง 1,656 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.6 โดยหลักจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำยของ 
TOP และ PTTGC เป็นเงินลงทุนชั่วครำว 

: ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 37,269 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.5 โดยหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
โครงกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงกำร Olefins Reconfiguration โครงกำรผลิต Propylene Oxide และโครงกำรผลิต Polyols 
ของ PTTGC, โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท., โครงกำรอำคำรส ำนักงำนไทยออยล์ ศรีรำชำ โครงกำรก่อสร้ำงถัง
น้ ำมันดิบ และโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ 7 และ 8 ของ TOP และ โครงกำร Catalyst Cooler ของ IRPC ประกอบกับกำรที่ 
PTTEP เข้ำซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงกำรบงกชร้อยละ 22.22  กำรลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
โครงกำรซอติก้ำ และ เอส 1 แม้ว่ำจะมีค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 117,703 ล้ำนบำท  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 12,764 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.8 โดยหลักจำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ของ 
PTTOR ที่เพิม่ขึ้นจำกกำรรับโอนหน่วยธุรกิจน้ ำมันจำก ปตท. รวมทั้งค่ำควำมนิยม ที่เพิ่มขึ้นจำก PTTEP เข้ำซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมใน
โครงกำรบงกช 

สินทรัพย์รวม  หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุน้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยำว  
(รวมส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยำว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

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

5.5% 
หน่วย : ล้ำนบำท  
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หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 1,036,989 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2560  

จ ำนวน 53,231 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.4 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 
: หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 55,809 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่มำจำกเจ้ำหนี้อื่น ของ PTTEP ที่เพิ่มขึ้นจำก

ส่ิงตอบแทนที่จะต้องจ่ำยจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงกำรบงกช และเจ้ำหนี้งำนก่อสร้ำงของ PTTGC ในโครงกำร 
Olefins Reconfiguration ประกอบกับภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย ของ ปตท. ที่เพิ่มสูงขึ้นจำกก ำไรจำกกำรโอนหน่วยธุรกิจน้ ำมันให้ 
PTTOR รวมทั้งสิทธิในบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่หมดอำยุของโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2560 

: เงินกู้ยืมระยะยำว (รวมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี) เพิ่มขึ้น 6,720 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่เป็นกำรกู้ยืม
ระยะยำวที่เพิ่มขึ้น 6,832 ล้ำนบำท จำกกำรกู้ยืมเพิ่มเติมในงวดจ ำนวน 143,627 ล้ำนบำท โดยหลักจำก TOP PTTOR PTTGC และ 
IRPC อย่ำงไรก็ตำมมีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวและไถ่ถอนหุ้นกู้ จ ำนวน 136,795 ล้ำนบำท โดยหลักจำก PTTGC PTTEP PTT 
TOP และ IRPC  ทั้งนี้มีผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและค่ำธรรมเนียม ท ำให้เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึ้น 198 ล้ำนบำท 

: หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 9,298 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่จำกเงินรับล่วงหน้ำระยะยำวที่ลดลงของ PTTT 
และ หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของ PTTEP ที่ลดลงตำมค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น  

   
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวนรวม 1 ,318,495 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกส้ินปี 
2560 จ ำนวน 69,939 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.6 โดยหลักจำกผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อย ส ำหรับงวดปี 2561 
จ ำนวน 119,684 ล้ำนบำท ทั้งนี้ มีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 จ ำนวน 12 บำทต่อหุ้น และ
งวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่ 0.80 บำทต่อหุ้น (ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ของปตท. จำก 10 บำทต่อหุ้น 
เป็น 1 บำทต่อหุ้น) เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 57,108 ล้ำนบำท 
 
สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ ำนวน 
125,995 ล้ำนบำท โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด จ ำนวน 166 ,189 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดเท่ำกับ 292,184 ล้ำนบำท ทั้งนี้ รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

 

หน่วย: ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 267,801 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน (34,148) 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (111,468) 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 637 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 3,173 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด-สุทธ ิ 125,995 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นงวด 166,189 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยงวด 292,184 
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กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 267,801 ล้ำนบำท มำจำกก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตำม
งบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 119,684 ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
โดยรำยกำรหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 123 ,556 ล้ำนบำท ภำษีเงินได้
จ ำนวน 53,647 ล้ำนบำท ก ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 45 ,726 ล้ำนบำท และ ต้นทุนทำงกำรเงิน
จ ำนวน 27,627 ล้ำนบำท รวมทั้งมีกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำนสุทธิลดลงจ ำนวน 44,043 ล้ำนบำท และมีเงินสดจ่ำยภำษี
เงินได้จ ำนวน 45,371 ล้ำนบำท   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 34,148 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
 : เงินรับจำกเงินลงทุนชั่วครำว รวมจ ำนวน 93,821 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำกเงินฝำกประจ ำที่ครบก ำหนด ของ PTTEP 
และ ปตท.จ ำนวน 68,901 และ 49,530 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 : เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำร
ส ำรวจและประเมินค่ำ รวมจ ำนวน 106,958 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จำกโครงกำรซอติก้ำ และ โครงกำรเอส 1, กำรลงทุนในโครงกำร Olefins Reconfiguration, Propylene Oxide และ 
Polyols ของ PTTGC, กำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของ ปตท. โดยโครงกำรหลัก ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5, กำรลงทุนใน
โครงกำรอำคำรส ำนักงำน โครงกำรก่อสร้ำงถังน้ ำมันดิบ โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือของ TOP นอกจำกนี้ยังมี โครงกำรผลิตเม็ด
พลำสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพำวด์ (PPC) และ โครงกำร Catalyst Cooler ของ IRPC เป็นต้น  
 : เงินจ่ำยลงทุนในเงินลงทุนระยะยำว จ ำนวน 38 ,035 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยลงทุนในกำรเข้ำซ้ือสัดส่วน
เพิ่มเติมในโครงกำรบงกช ของ PTTEP และกำรเข้ำซ้ือกิจกำรในกลุ่มปิโตรเคมีของ PTTGC  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินมีจ ำนวน 111,468 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
   : เงินจ่ำยปันผลจ ำนวน 85,035 ล้ำนบำทโดยหลักเปน็ของ ปตท. PTTGC PTTEP TOP และ IRPC และเงินจ่ำยต้นทุน
ทำงกำรเงินจ ำนวน 28,148 ล้ำนบำท 
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 อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2560 2561 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.21 2.11 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.61 1.50 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 12.28 13.13 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.32 27.42 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 10.87 12.62 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 33.12 28.53 
    
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

   

อัตรำก ำไรขั้นต้น % 15.40% 13.40% 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ % 9.25% 7.08% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 17.09% 14.13% 
    
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 8.27% 7.21% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 16.91% 15.10% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 0.89 1.02 
    
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.42 0.41 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 11.01 11.13 
    
ก ำไรสุทธติ่อหุ้น     
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท/หุ้น 4.67 4.15 
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ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงจำกปี 2561 จำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลง
ท่ำมกลำงแรงส่งจำกนโยบำยปรับลดภำษีของรัฐบำลที่แผ่วลง ตลอดจนควำมไม่แน่นอนอันเนื่องจำกปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐฯกับจีน แม้จะยังคงได้รับแรงสนับสนุนจำกตลำดแรงงำนที่เข้มแข็ง ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงิน
สกุลยูโรคำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงยุโรปที่ผ่อนคลำยน้ อยลง 
ตลอดจนควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในหลำยประเทศที่อำจส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นและกำรลงทุนภำคเอกชน ส ำหรับเศรษฐกิจจีน
คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตัวที่ระดับเป้ำหมำยของรัฐบำลที่ร้อยละ 6 -6.5 ท่ำมกลำงกำรผ่อนปรนมำตรกำรชะลอกำรขยำยตัวของ
สินเช่ือและกำรออกมำตรกำรช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจของรัฐบำลเพื่อรองรับผลกระทบทำงลบจำกปัญหำควำม
ขัดแย้งทำงกำรค้ำกับสหรัฐฯ โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีควำมเส่ียงจำกปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำที่อำจรุนแรงขึ้น ภำวะกำรเงิน
โลกที่อำจตึงตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และปัญหำควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง/ควำมขัดแย้งทำงภูมิ รัฐศำสตร์/กำรก่อกำรร้ำย ทั้งนี้ ณ 
เดือนมกรำคม 2562 IMF คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จะขยำยตัวร้อยละ 3.5 

ตำมรำยงำนของ IEA ณ เดือนมกรำคม 2562 ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในปี 2562 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้ำนบำร์เรล
ต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 100.7 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน น ำโดยกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่และก ำลังพัฒนำโดยเฉพำะประเทศในทวีปเอเชีย
และจีน ส่วนควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปีก่อน เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวที่อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำมัน ส ำหรับภำวะอุปทำนล้นตลำดคำด ว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกควำม
ร่วมมือในกำรลดก ำลังกำรผลิตของกลุ่ม OPEC+ ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 (1Q2562) 
คำดว่ำจะลดลง 0.6 ล้ำนบำร์เรลต่อวันจำก 4Q2018 ไปอยู่ที่ระดับ 99.5 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ คำดว่ำรำคำน้ ำมันดิบจะเฉลี่ยอยู่ที่ 
60-70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2562  

ค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2562 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ปรับลดลงจำกปี 2561 เนื่องจำก
ภำวะอุปทำนส่วนเกินของน้ ำมันเบนซินจะยังคงเป็นปัจจัยกดดัน โดยเฉพำะใน 1Q2562 

รำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มอะโรเมติกส์ในปี 2562 มีแนวโน้มปรับลดลงจำกปี 2561 โดยรำคำ HDPE คำดว่ำ
จะเฉลี่ยที่ระดับ 1,120-1,130 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยมีแรงกดดันจำกอุปทำนที่เพิ่มขึ้นจำกสหรัฐฯ ส่วนรำคำ PP เฉลี่ยคำดว่ำอยู่
ที่ 1,160–1,170 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยมีอุปทำนใหม่จำกมำเลเซียกดดันรำคำ ในส่วนของรำคำผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ มีแรง
กดดันจำกก ำลังกำรผลิตขนำดใหญ่ที่ขึ้นใหม่ในจีน  โดยรำคำ PX คำดว่ำจะเฉลี่ยที่ระดับ 940-950 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนรำคำ 
BZ เฉลี่ยคำดว่ำอยู่ที่ 650-660 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  จำกอุปทำนส่วนเกินของ BZ ที่ยังคงสูงในปี 2562  

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำกปี 2561 ตำมกำรส่งออกสินค้ำที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอ
ลงตำมอุปสงค์จำกประเทศคู่ค้ำที่มีแนวโน้มขยำยตัวลดลง ตลอดจนกำรลงทุนภำคเอกชนที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำก
กำรระบำยสินค้ำคงคลัง เนื่องจำกมีกำรสะสมสินค้ำคงคลังไปมำกแล้วในปี 2561 ในขณะที่กำรสะสมทุนถำวร (gross fixed capital 
formation) มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่องตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐที่เข้ำสู่ขั้นตอนกำรก่อสร้ำงมำก
ขึ้น ในขณะที่กำรท่องเที่ยวคำดว่ำจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ท่ำมกลำงแรงกระตุ้นจำกมำตรกำรภำครัฐด้ำนกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวที่เข้มข้น ส่วนกำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวต่อไปได้ ส่วนหนึ่งจำกมำตรกำรดูแลผู้มีรำยได้น้อยของ
ภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจะยังคงเป็นปัจจัยถ่วงต่อไป ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอ
ลงของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ กำรฟื้นตัวล่ำช้ำของภำคกำรท่องเที่ยว และควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศ 
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ความคืบหน้าโครงการที่ส าคัญ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครราชสีมา  (แล้วเสร็จในปี 2561)  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 1 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จ.สระบุรี ไป จ.นครรำชสีมำ โดยกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็น
ระยะทำงประมำณ 112 กม.และเริ่ม Regular Operation เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2560  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 2 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จ.นครรำชสีมำ (KP112) ไปบริเวณนิคมอุตสำหกรรม      
สุรนำรี เป็นระยะทำงประมำณ 34 กม. ควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โดยมีกำรทดสอบกำรใช้ระบบ           
(Commissioning) เมื่อเดือนตุลำคม 2561 และเริ่ม Normal Operation เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2561 โดยเริ่มส่งก๊ำซฯตั้งแต่
วันที่ 14 ธันวำคม 2561   

 ระบบท่อสง่ก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรนอ้ย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้  ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือน
ธันวำคม 2561 : ร้อยละ 56 
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 1 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จังหวัดระยอง ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงวำงท่อก๊ำซฯแล้วเสร็จเป็นระยะทำงประมำณ 60 กม.จำกระยะทำงแนวท่อก๊ำซฯระยะที่ 1 ทั้งหมด 208 กม. 
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 2 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำกจังหวัดฉะเชิงเทรำ ไปยังจังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
ท่อก๊ำซฯ และเริ่มงำนปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้ำงสถำนีควบคุมก๊ำซฯ  

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  
ควำมคืบหน้ำโครงกำร  ณ เดือนธันวำคม  2561: ร้อยละ63 
- ด ำเนินกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก สถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี แล้วเสร็จเป็น

ระยะทำงประมำณ 32 กม. และมีแนวท่อที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงระยะทำงประมำณ 24 กม. จำกระยะทำงแนว
ท่อก๊ำซทั้งหมด 120 กม.  

- ด ำเนินงำนสร้ำงเสำเข็มและรำกฐำนของพื้นที่สถำนีควบคุมก๊ำซฯแล้วเสร็จทุกสถำนี  และอยู่ระหว่ำงด ำเนินก่อสร้ำง
อำคำรสถำนีของทุกสถำนีแนวท่อก๊ำซฯ 

 โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ บนระบบท่อส่งก๊าซฯ วังน้อย – แก่งคอย  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร    ณ เดือนธันวำคม 2561: ร้อยละ 100 
- ด ำเนินกำรทดสอบกำรใช้ระบบ Commissioning ต่ำงๆ และระบบสถำนี แล้วเสร็จในเดือน ธันวำคม 2561  
- โครงกำรได้รับ Performance Acceptance Certificate (PAC) เมื่อ 21 ธันวำคม 2561 

โครงการ LNG:  
ปตท. มีแผนในกำรเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพื่อรองรับปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯในประเทศ โดยมีแผนกำรลงทุนระยะ

ยำว เพื่อขยำยโครงกำร LNG terminal ปัจจุบันเพื่อรองรับก๊ำซฯได้รวม 10 ล้ำนตันต่อปี แล้วเสร็จในปี 2560 และจะขยำยเป็น 11.5 
ล้ำนตันต่อปี โดยมีก ำหนดส่งก๊ำซฯ ได้ภำยใน ปี 2562 และมีแผนลงทุนโครงกำรก่อสร้ำง LNG Terminal แห่งใหม่ที่รองรับควำม
ต้องกำรก๊ำซฯในอนำคตอีก 7.5 ล้ำนตัน รวมทั้งส้ินเป็น 19 ล้ำนตันต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีสัญญำซ้ือ LNG ระยะยำวกับ Qatargas, 
Shell, BP และ Petronas จ ำนวนทั้งส้ิน 5.2 ล้ำนตันต่อปี และยังคงเดินหน้ำเพื่อจัดหำ LNG ในรูปแบบสัญญำระยะยำวเพื่อรองรับ
ปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯที่เพิ่มขึ้นของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง  

 โครงการ LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 Extension : 
ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง ณ กันยำยน 2561 : ร้อยละ100  
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 มีมติให้ ปตท. ขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ของ Map Ta Phut 

LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้ำนตันต่อปี จำก 10 เป็น 11.5 ล้ำนตันต่อปี  
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- 17 ธ.ค. 61 แจ้ง กกพ. ส ำหรับควำมพร้อมในกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์  
- ก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2562

 โครงการ LNG Receiving Terminal 2:
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 มีมติให้ ปตท. ด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ที่ 7.5

ล้ำนตันต่อปี
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณถังเก็บ
- มีก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2565

 โครงการลงทุน LNG อื่นๆ : กำรประชุม กพช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 รับทรำบผลกำรศึกษำ โครงกำร FSRU ใน
พื้นที่ภำคใต้ของประเทศ (พื้นที่ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ) (F-2) และ โครงกำร FSRU Myanmar (F-3) ว่ำในทำง
เทคนิค สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ 

แผนงาน NGV 
ปตท. มีนโยบำยเน้นกำรขำยก๊ำซฯแบบ Wholesale  ส่งเสริมภำคเอกชนในกำรลงทุนสถำนีบริกำร และปรับลดสถำนีที่
ห่ำงจำกแนวท่อก๊ำซฯ 

สรุปแผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2562 
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 1

 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 15  ช่วง ม.ค. – มี.ค. 2562 (45 วัน)
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6

 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 50 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ช่วง พ.ค. 2562 (10 วัน)
 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 20 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ช่วง พ.ค. 2562 (10 วัน)
 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง มิ.ย. 2562 (6 วัน)

- โรงแยกก๊ำซฯ อีเทน
 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง ก.ย. 2562 (15 วัน)

สรุปแผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2561 
- แหล่งเอรำวัณ คอมเพล็กซ์ หยุดซ่อมบ ำรุง ช่วง ม.ค. 2561 14 วัน ท ำให้โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 1 – 3 และโรงแยกก๊ำซฯ

อีเทน ต้องลดก ำลังกำรผลิตลง 50 – 86%
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 2

 GSP 2 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง มี.ค. 2561 (16 วัน)
 โรงแยกก๊ำซฯอีเทน ลดก ำลังกำรผลิตลง 43% (16 วัน เนื่องจำก GSP2 ปิดซ่อมบ ำรุง)

- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 3
 GSP 3 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง ก.ย. – ต้น ต.ค. 2561 (18 วัน)
 โรงแยกก๊ำซฯอีเทน ลดก ำลังกำรผลิตลง 60% (18 วัน เนื่องจำก GSP3 ปิดซ่อมบ ำรุง)

- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6
 ลดก ำลังกำรผลิตลง 40% เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ตำมวำระ ช่วง ต้น ก.ย. 2561 (10 วัน)
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14.2  ภาระการให้ความสนับสนนุทางการเงินแกบ่ริษัทในเครอื 

ณ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. มีภำระในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รำยละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

บริษัท วงเงิน 

ให้ควำมสนับสนุนแล้ว 
ยังไม่ได้ให้
ควำม

สนับสนุน 
สกุลเงิน ยอดเงินกู้

ค้ำงช ำระ

กำรขยำย
วงเงิน
สินเชื่อ

ทำงกำรค้ำ 

อ่ืนๆ 

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่ำ 100% 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ไทย) จ ำกัด (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ  171   -  -   -   17  
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) บำท  1,250   580   -  -   -  

รวม เหรียญสหรัฐ 17 - - - 17 
บำท  1,250  580 - - - 

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTLNG) บำท 55,527 17,644  - - 16,003 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 
(PTTOR) 

บำท 
25,5002 17,000  - - 1,500 

PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTTRTC) เหรียญสหรัฐ 93 78  - - - 

PTT International Trading Pte Ltd. (PTTT) เหรียญสหรัฐ 403 - -  - 40 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 133 78  - - 40 

บำท 81,027 34,644  - - 17,503 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 150 77.62  - - 57 

บำท 82,277 35,224.00  - - 17,503 

/1 ตำมหนังสือ Construction Cost Undertaking ระหว่ำง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(T) ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2553 ท่ีก ำหนดให้ ปตท. และเปโตรนำสในฐำนะผู้ถือ
หุน้ต้องให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สำมำรถช ำระค่ำ Claims ท่ีผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเรียกเก็บได้ (วงเงิน 
16.91 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นตัวเลขประมำณกำร)  
/2 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTOR ลงวันท่ี 12 มิถุนำยน 2561 และสัญญำแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2561 วงเงิน 25,500 ล้ำนบำท แบ่งเป็นวงเงินกู้ระยะยำวจ ำนวน 24,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท PTTOR และ/
หรือรองรับแผนกำรลงทุนของบริษัท และวงเงินกู้หมุนเวียนระยะส้ันจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร 
/3 ตำมสัญญำ Sponsor Support Agreement ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTT ลงวันท่ี 25 กันยำยน 2558 วงเงิน 40 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้สนับสนุนทำงกำรเงินแก่
บริษัท PTTT เพื่อเป็นหลักประกันตำมสัญญำส ำหรับกำรจัดหำเงินกู้จำกธนำคำรพำณิชย์ 

ปตท.จะพิจำรณำให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู้  เงินทุน  และ/หรือ สินเช่ือทำงกำรค้ำในกรณีที่จ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว  ซ่ึง ปตท. มีควำมเช่ือว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ 
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	- ตลาดพาณิชย์ จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อากาศยาน เรือขนส่ง เรือประมง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบัญ...
	- นอกจากนี้หน่วยธุรกิจน้ำมันยังเป็นผู้ค้าปลีกที่ดำเนินการร้านกาแฟและร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย และเครือข่ายร้านค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการภายในเครือข่ายของบริษัทฯ และยังมีการจำหน่ายที...
	(4)   การบริหาร

	1) น้ำมันดิบ (Crude oil)

	ปริมาณการจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท.
	2)   ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์น้ำมันสำเร็จรูป  (Oil Refined Product)
	3)   ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และตัวทำละลาย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent)
	4)   ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์อื่นๆ
	1)  การบริหารความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk Management)

	2.2.2.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading)
	* ข้อมูลปี 2561 เป็นข้อมูล Unaudited
	2.2.2.6 PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN)
	2.2.3.1  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  (GC)
	(1) การจัดหาวัตถุดิบ
	(2) การจัดจำหน่าย
	(3)  การบริหาร

	2.2.3.2 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)
	(1) การผลิต
	(3)  การบริหาร
	(5) การขยายและพัฒนาโครงการต่าง ๆ
	(1) การผลิต
	(2) การจัดหาวัตถุดิบ

	2.2.3.4 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank)
	* ข้อมูลปี 2561  เป็นข้อมูล Unaudited


	ปี 2561
	ปี 2560
	ปี 2559
	งบการเงิน
	ปี 2561
	ปี 2560
	ปี 2559
	งบการเงิน
	2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
	2.3.4.1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)
	บริษัทดำเนินธุรกิจในการให้บริการทางเทคนิควิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่างๆให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้าภายนอก ได้แก่  ด้านการจัดการพลังงาน  ด้านการพัฒนาโครงการ  ด้านการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต  และก...
	คณะกรรมการ  PTTES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. จำนวน 2 คน และ ปตท. ได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย
	(3) การเงิน
	ผลการดำเนินงานของ PTTES ในปี 2559 - 2561 เป็นดังนี้

	2.5  ภาวะอุตสาหกรรม
	2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตและก๊าซธรรมชาติ
	2.5.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

	2.5.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
	2.5.1.3 การปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลังงาน
	2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ำมัน
	2.5.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน
	2.5.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายน้ำมัน

	โครงสร้างราคาน้ำมัน
	2.5.3    ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
	2.5.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
	2.5.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย

	2.5.4 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม
	2.5.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

	2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	2.6.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
	2.6.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

	หน่วย : พันตันต่อปี
	2.7.1     งานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของ สนว.
	2.7.1.1    วิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม
	ความต้องการก๊าซธรรมชาติภายในประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้พลังงานที่มากขึ้นในทุกภาคส่วน การจัดหาและขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งจากแหล่งผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของ ปตท. และท่อส่งก๊าซเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง สนว. จึง...
	2.7.1.3    วิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงทางเลือก
	2.7.1.5    วิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
	2.7.1.6    งานวิจัยรองรับธุรกิจในอนาคต
	2.7.1.7    แผนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
	สนว. ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จาก สรอ.อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเที...
	หน่วย : ล้านบาท

	3. ปัจจัยความเสี่ยง_Final clean version_ok
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ Final clean_ok
	4.1 ทรัพย์สินหลัก
	4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพิ่มกำลังการผลิตเดิม การเข้าซื้อหุ้นหรือซื้อกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้ แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ความคุ้มค่าทางเ...

	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย Final clean_ok
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ Final clean_ok

	2.การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
	7  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น Final clean_ok
	8. โครงสร้างการจัดการ Final clean_ok
	9. การกำกับดูแลกิจการ Final clean_ok
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Final clean_ok
	11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง Final clean_ok
	12 รายการระหว่างกัน Final clean_ok

	3. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
	13. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Final clean_ok
	14  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ Final clean_ok

	การรับรองความถูกต้อง แบบแสดงรายการ
	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร Final clean ok
	เอกสารแนบ 2 รายชื่อผู้บริหารแยกตามบริษัทในกลุ่ม ปตท. Final clean ok
	รายชื่อ บ.(ปรับฯ ส่งทำต้นฉบ (2

	เอกสารแนบ 3 ประวัติหัวหน้าหน่วยงาน Internal Control_Final clean ok
	เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน Final clean ok
	เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ Final clean ok



