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ปี 2562 

มกรำคม PTTEP: เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2562 บริษัท PTTEP MENA Co., Ltd บริษัทย่อยของ PTTEP ร่วมกับบริษัท Eni 
Abu Dhabi B.V. บริษัทย่อยของ Eni ชนะการประมูลแปลงส ารวจนอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรับสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
และได้ลงนำมในสัญญำสัมปทำนกับ The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ตำมสัดส่วน
กำรลงทุน (บริษัท PTTEP MENA Limited ร้อยละ 30.0 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. (ผู้ด ำเนินกำร) 
ร้อยละ 70.0) 

PTTEP: เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2562 บริษัท พีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย (แอชมอร์ คำร์เทียร์) พีทีวำย จ ำกัด  ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็นผู้ด ำเนินกำรใน Permit AC/P54 ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลติมอร์ ประเทศ
ออสเตรเลียได้พบช้ันหินกักเก็บก๊ำซธรรมชำติและคอนเดนเสทมีควำมหนำ 34 เมตรจำกกำรเจำะหลุม
ส ำรวจ Orchid-1 ใน Permit AC/P54 โดย ปตท.สผ. จะวำงแผนพัฒนำร่วมกับแหล่ง Cash-Maple ที่มี
ปริมำณทรัพยำกรประเภท Contingent resources 3.5 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์ฟุต ต่อไป  

กุมภำพันธ ์ PTTEP: เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 PTTEP SP Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ลงนำมในสัญญำจะซ้ือจะขำย 
เพื่อเข้ำซ้ือบริษัท APICO LLC ในโครงการสินภูฮ่อมในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 33.8 มูลค่ำประมำณ 
64 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ กำรซ้ือขำยดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อ 4 มิถุนำยน 2562 ท ำให้ PTTEP (ผู้ด ำเนินกำร) 
เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นจำกร้อยละ 55.0 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.8  (ทำงตรงและทำงอ้อม) ในโครงกำรสิน
ภูฮ่อม และเมื่อ 31 ก.ค. 2562 PTTEP HK Holding Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนำมในสัญญำ

สรุปภาพรวมการดาํเนินงานประจาํปี 2562
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ซ้ือขำยเพื่อเข้ำซ้ือบริษัท APICO LLC เพิ่มอีกร้อยละ 39.0 มูลค่ำประมำณ 74 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
APICO LLC ถือสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 35.0 ในโครงกำรสินภูฮ่อมแปลง (EU1 และ E5N) และ
สัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100.0 ในแปลง L15/43 และแปลง L27/43 ท ำให้ภำยหลังกำรเข้ำซ้ือครั้งนี้ 
PTTEPมีสัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรสินภูฮ่อมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80.0 (ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม)  

PTTEP: เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (PTTEP ED) บริษัท
ย่อยของ PTTEP ร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูบำดำลำ 
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิตในแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) โดยมี
สัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0 ตำมล ำดับ ส ำหรับในแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) PTTEP 
ED ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100.0 และ PTTEP ED เป็น
ผู้ด ำเนินกำรทั้งสองแปลง   

มีนำคม PTT:      เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บจก.กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม 
ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

GPSC:   เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2562 GPSC ด ำเนินกำรซ้ือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของ GLOW (ก ำลังกำรผลิต
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 2,771 เมกะวัตต์) จำกกลุ่ม Engie ร้อยละ 69.11 ที่รำคำ 92 บำทต่อหุ้น 
ต่อมำในช่วง 25 มี.ค. - 17 พ.ค. 2562  ได้ท ำค ำเสนอขอซ้ือหุ้น GLOW (Tender Offer) โดยมีผู้แสดง
เจตนำขำยและบริษัทฯรับซื้อไว้ทั้งหมด ร้อยละ 26.14 และในช่วง 25 ก.ย. – 28 พ.ย. 2563 ได้ด ำเนินกำร
ท ำ Tender Offer ในส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 4.75 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยที่รำคำ 91 บำทต่อ
หุ้น (ปรับลดลงด้วยเงินปันผลของ GLOW ที่ 1.177 บำทต่อหุ้น) เป็นเงิน 6,314 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัท
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน GLOW ทั้งส้ิน 99.83% ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้ รวมมูลค่ำกำร
ลงทุนทั้งส้ิน (รวม Tender Offer) จ ำนวน 133,806 ล้ำนบำท 

PTTEP: เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2562 PTTEP (ผู้ด ำเนินกำร) และผู้ร่วมทุน ซ่ึงประกอบด้วย SONATRACH (บริษัท
น้ ำมันแห่งชำติของประเทศแอลจีเรีย) และ CNOOC Limited ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อพัฒนำโครงการ
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ระยะที่ 1 ตำมแผนกำรพัฒนำที่ได้รับอนุมัติจำก Agence Nationale pour la 
Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT) หน่วยงำนก ำกับดูแลกำรส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศแอลจีเรีย สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเมื่อเดือนมีนำคม 2562 และคำด
ว่ำจะเริ่มผลิตต้นปี 2564 ก ำลังกำรผลิตประมำณ 10,000-13,000 บำร์เรลต่อวัน และมีแผนระยะที่ 2 เพื่อ
เพิ่มปริมำณกำรผลิตเป็น 50,000-60,000 บำร์เรลต่อวัน ในปี 2568 

PTTEP: เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนำมใน
สัญญำซ้ือขำยหุ้น เพื่อเข้ำซ้ือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ประเทศ
มำเลเซีย ผ่ำนกำรเข้ำซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทัย่อย Murphy Sabah Oil Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy 
Sarawak Oil Ltd. (Murphy Sarawak) มูลค่ำกำรลงทุนทั้งส้ิน 2,127 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ทั้งสองบริษัทมี
กำรลงทุนในธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ ำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรที่อยู่ในระยะ
ผลิต 2 โครงกำร โครงกำรระยะพัฒนำ 1 โครงกำร และโครงกำรระยะส ำรวจ 2 โครงกำร มีปริมำณ
ส ำรองปิโตรเลียม (2P*) ตำมสัดส่วนกำรลงทุนของ Murphy จ ำนวน 274 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
และเมื่อ 10 ก.ค. 2562  PTTEP ได้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำเข้ำซ้ือธุรกิจทั้งหมด
ของบริษัท Murphy เสร็จส้ินสมบูรณ์ โดยในปี 2561 ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมของ Murphy อยู่ที่
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ประมำณ 48,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน และจำกกำรเข้ำซ้ือธุรกิจดังกล่ำว PTTEP คำดว่ำจะมี
ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นเป็น 60,000-70,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันในปี 2565) (2P* 
คือ Proved และ Probable Reserve ตำมสัดส่วนกำรลงทุน) 

PTTEP: เมื่อวันที่  21 มีนำคม 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ PTTEP และบริษัท 
PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต กับ Petroliam Nasional 
Berhad (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ำรวจ บริเวณ
นอกชำยฝั่งเพนนินซูลำร์ ประเทศมำเลเซีย จ ำนวน 2 แปลง ประกอบด้วยแปลง PM407 และแปลง 
PM415 

PTT:      เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2562 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้ PTTGM จัดตั้งบริษัท โกลบอล แมน
เนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ำกัด และ บริษัท สยำม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 36 
ล้ำนบำท และ 18 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยบริษัท PTTGM ถือหุ้นในสัดส่วนทำงตรงและทำงอ้อมร้อยละ 
100.0 เพื่อรองรับกำรลงทุน ต่ำงๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่
ตำมกลยุทธ์ New S-Curve 

เมษำยน   GPSC & TOP: เมื่อวันที่ 1 และ 10 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของ GPSC และ TOP 
อนุมัติให้ GPSC และบริษัทย่อยของ TOP ท ำสัญญำเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วยผลิตไฟฟ้ำ (Energy 
Recovery Unit: ERU) ซ่ึงมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 250 เมกกะวัตต์และไอน้ ำ 175 ตันต่อช่ัวโมง ส ำหรับ
กระบวนกำรผลิตของโครงกำร CFP โดยมีมูลค่ำโครงกำรไม่เกิน 757 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ประมำณ 
24,113 ล้ำนบำท)  ซ่ึงคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในไตรมำส 3 ปี 2566 

PTT:      เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของ ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ส ำหรับผลประกอบกำรปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.0 ของก ำไรสุทธิของงบ
กำรเงินรวมของปี 2561 (ปตท.ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกของปี 
2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.80 บำท) คงเหลือเงินปันผลที่จ่ำยส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังของปี 
2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.12 บำท จ่ำยวันที่ 30 เม.ย. 2562 

PTT:      เมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2562 PTTER ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ได้มดี ำเนินกำรทำงกฎหมำย ส ำหรับกำร
ลงทุนในโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) โดยด ำเนินกำรฟ้องร้องรัฐบำล
อียิปต์เพื่อเรียกร้องค่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรลงทุนในโครงกำร EMG ผ่ำนศำลอียิปต์ตำม
สนธิสัญญำคุ้มครองกำรลงทุนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอียิปต์ (Thailand-Egypt BIT) 

PTT:      เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2562 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติให้ทยอยปรับขึ้นราคา
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ที่จ ำหน่ำยให้กลุ่มรถบริกำรสำธำรณะ 1 บำทต่อกก.ทุกๆ 4 เดือน 
โดยปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ 16 พ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2562 และครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2563 
จนครบ 3 บำทต่อกิโลกรัม 

PTT:     เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (PTTGE SG) (บริษัทย่อยของ ปตท. ใน
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงปตท. ถือหุ้นใน PTTGE SG ทั้งหมด) จ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษัท 
Chancellor Oil Pte. Ltd. (CO) ที่ถืออยู่จ ำนวนร้อยละ 77.56 (บริษัทซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจปลูกปาล์มน้ ามันและผลิตน้ ามันปาล์มผ่ำนบริษัท PT First Borneo Plantations (PT FBP)) 
รวมถึงโอนหนี้เงินกู้ที่ PTTGE SG ให้แก่บริษัท Premier Palmoil Energy Pte. Ltd. (Premier) ในฐำนะผู้
ซ้ือ โดยกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่ม ปตท. และส่งผล
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ให้ปัจจุบัน ปตท. ไม่มีกำรลงทุนธุรกิจปลูกปำล์มน้ ำมันและผลิตน้ ำมันปำล์ม และเมื่อ 14 พ.ย. 2562 
ปตท. ปิดบริษัท Sabran Brothers Pte. Ltd. แล้วเสร็จ (บริษัทซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ถือหุ้น
โดย PTTGE SG ทั้งหมด) ทั้งนี้กำรปิดบริษัทดังกล่ำวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำง
ของกลุ่ม และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท.    

 PTT:      เมื่อ 30 เมษำยน 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
- 2580 (PDP 2018) โดยมีแผนก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำส่วนเพิ่มในระหว่ำงปี 2561 - 2580 รวมทั้งส้ิน 56,431 
เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ำจะมีสัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็นร้อยละ 65.0 ประกอบด้วย ก๊ำซธรรมชำติ 
ร้อยละ 53.0 และ ถ่ำนหินลิกไนต์ ร้อยละ 12.0 ที่เหลือเป็นสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล ร้อยละ 35.0 
ประกอบด้วย พลังน้ ำต่ำงประเทศ ร้อยละ 9.0 พลังงำนหมุนเวียน ร้อยละ 20.0 และกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ร้อยละ 6.0 

พฤษภำคม       PTT:       เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บจก.กัลฟ์ เอ็นอำร์
วี1 ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 15 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 PTT Group: เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2562  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีผลบังคับ โดยก ำหนดให้นำยจ้ำง
จ่ำยชดเชยลูกจ้ำงที่ท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำ
สุดท้ำย 400 วันจำกเดิม 300 วัน บริษัทในกลุ่ม ปตท. (ยกเว้น ปตท.) จึงตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นใน   ไตรมำส 2 ปี 2562 ประมำณ 3,150 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ ปตท. เนื่องจำก ปตท. เป็นรัฐวิสำหกิจ ภำยใต้ พ.ร.บ. 
แรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

PTT:      เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 ปตท. ลงนำมสัญญาขายพลังงานกับบริษัท ศรีฟ้ำ โฟรเซนฟู้ด จ ำกัด เพื่อ
พัฒนำและติดตั้งระบบผลิตพลังงำนที่สำมำรถผลิตได้ทั้งพลังงำนไฟฟ้ำ  ควำมร้อนและควำมเย็นใน
ระบบเดียวกัน (Modular Tri-Energy Plant) 

GC:       เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 คณะกรรมกำรของ GC มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อกำรบริหำรทำง
กำรเงิน ภำยในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท จ ำนวนหุ้นซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของหุ้นที่จด
ทะเบียนและช ำระแล้วทั้งหมด ระยะเวลำโครงกำร 6 เดือน นับตั้งแต่ 11 มิถุนำยน ถึง 9 ธันวำคม 2562 

TOP:      เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด (TS) บริษัทย่อยของ TOP มี
มติอนุมัติให้ TS ซ้ือหุ้นเพื่อร่วมลงทุนในบริษัท PT. Tirta Surya Raya (TSR) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ประกอบ
กิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์และสำรท ำละลำยในประเทศอินโดนีเซีย เงินลงทุนไม่เกิน 1.5 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 47.7 ล้ำนบำท โดยซ้ือหุ้นสำมัญจำกผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ TSR คิดเป็น
สัดส่วนกำรเข้ำถือหุ้นที่ร้อยละ 67.0 (สัญญำซ้ือขำยหุ้นลงนำมในเดือนมิถุนำยน 2562) 

มิถุนำยน  PTT:      เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2562 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บจก.เบิกไพรโคเจน
เนอเรช่ัน ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 14 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต  

 PTTEP: เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 บริษัท PTTEP HK Holding Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนำมใน
สัญญำซ้ือขำยหุ้น เพื่อเข้ำซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex มูลค่ำรวมประมำณ 622 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
และ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 กำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำฯ ดังกล่ำวเสร็จ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ Partex ด ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภำคตะวันออกกลำงโดยเฉพำะในประเทศโอมำน 
และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก Partex โดย ณ ส้ินปี 2561 มีปริมำณส ำรองปิโตรเลียมตำมสัดส่วน
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กำรลงทุน ประมำณ 65 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ และมีปริมำณกำรขำยสุทธิ ปี 2561 ประมำณ 
16,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน  

 PTTEP:  เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2562 บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. 
และมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน (โครงกำรฯ) ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วม
ทุน ประกำศกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำยในกำรพัฒนำและก่อสร้ำงโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวบน
บกส ำหรับ 2 สำยกำรผลิตแรก ในแหล่งก๊ำซธรรมชำติ Golfinho-Atum ซ่ึงตั้งอยู่นอกชำยฝั่ง Area 1 
สำธำรณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) โครงกำรโมซัมบิก แอเรีย วัน นับเป็นโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลว
บนบกแห่งแรกของโมซัมบิก โดยจะเริ่มผลิตจำก 2 สำยกำรผลิตแรกด้วยก ำลังกำรผลิตรวม 12.88 ล้ำน
ตันต่อปี โดยคำดว่ำโครงกำรนี้จะสำมำรถเพิ่มปริมำณส ำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) 
ให้กับ ปตท.สผ. ตำมสัดส่วนกำรลงทุน ประมำณ 140 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ และจะสำมำรถเริ่ม
กำรผลิตได้ในปี 2567 

 PTT:      เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน  2562 ปตท. ได้แจ้งทบทวนแผนการลงทุน ปี 2562 ของ ปตท. และบริษัทย่อยที่ 
ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0 จำก จ ำนวน 70,501 ล้ำนบำทเป็น 103,697 ล้ำนบำท โดยแผนกำรลงทุนส่วน
เพิ่มส่วนใหญ่เป็น กำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำและพลังงำนทดแทนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 TOP:      เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน  2562 คณะกรรมกำรบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด (TTC) บริษัทย่อย
ของ TOP มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จ ำกัด และ บริษัท TOP Ventures Hong Kong 
Limited เพื่อด ำเนินกำรธุรกรรมด้ำน Corporate Venture Capital (CVC) โดยกำรลงทุนในกองทุน 
Venture Capital (VC) และ/หรือ ธุรกิจสตาร์ทอัพ 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian Branch) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของ ปตท.สผ. ได้ค้นพบแหล่งก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ใน Lang Lebah-1RDR2 ซ่ึงเป็นหลุมส ำรวจ
แรกของโครงกำรซำรำวักเอสเค 410 บี ที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชำยฝั่งรัฐซำรำวัก ประเทศมำเลเซี ย โดยผล
กำรเจำะส ำรวจหลุม Lang Lebah-1RDR2 ในครั้งนี้นับเป็นกำรค้นพบแหล่งก๊ำซธรรมชำติครั้งใหญ่ที่สุด
ครั้งหนึ่งของ ปตท.สผ. และโครงกำรมีแผนกำรเจำะหลุมเพิ่มเติม เพื่อยืนยันศักยภำพทำงปิโตรเลียม
ต่อไป 

กรกฎำคม  PTT:      เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2562 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บจก.กัลฟ์ เอ็นอำร์วี2 
ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

 OR:        เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 บริษัท พีทีทีโออำร์ จ ำกัด (มหำชน) (OR) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. จด
ทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีทีโออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (OR Holdco) และ OR ถือหุ้น
ทั้งหมด และเมื่อ 24 ก.ค. 2562 ได้มีกำรจัดตั้ง บริษัท พีทีทีโออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้งส์ 
(สิงคโปร์) จ ำกัด (SG Holdco) โดย OR Holdco ถือหุ้นทั้งหมด ซ่ึงกำรจัดตั้งทั้ง 2 บริษัทนี้มีวัตถปุระสงค์
เพื่อรองรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศของ OR 

PTT:     เมื่อวันที่  24 กรกฎำคม 2562ปตท. ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ หรือ GSA กับโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP IP2 ขนำด 540 เมกะวัตต์ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนช่ันแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย 
จ ำกัด (มหำชน) (NPS) ซ่ึงมีก ำหนดเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ใน พ.ศ. 2570 

GPSC & PTT & TOP & GC: เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 คณะกรรมกำร GPSC มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 14,983 ล้ำนบำท เป็น 28,197  ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,321 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่20 

สัดส่วน (Rights Offering) ซ่ึงรำคำเสนอขำยหุ้นละ 56 บำทต่อหุ้น โดยรำคำเสนอขำยดังกล่ำวพิจำรณำ
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำดของหุ้นโดยก ำหนดส่วนลดประมำณร้อยละ 20.0 ของรำคำถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักย้อนหลัง 30 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำร GPSC มีมติให้เสนอวำระเรื่องกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมใหญ่วิสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ ซ่ึงเท่ำกับ 70 บำทต่อหุ้น   และผู้ถือหุ้น
สำมำรถจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิได้ (Oversubscription)  ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้แก่ 
PTT, TOP และ GC ได้มีมติสนับสนุนแผนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว โดยจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น รวมทั้งคณะกรรมกำร PTT ได้อนุมัติให้จองซ้ือหุ้น GPSC หำกมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ
จำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GPSC  ภำยหลังกำรเพิ่มทุนของ GPSC ท ำให้ ณ 31 ธันวำคม 2562 
ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.81 (เดิมถือหุ้นร้อยละ 22.58) 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร PTT มีมติให้เงินกู้แก่บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด (TP) ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น(ปตท. ถือหุ้นใน TP ร้อยละ 26.0 ) เพื่อใช้ส ำหรับกำรเพิ่มทุนของ GPSC (TP ถือหุ้น GPSC ใน
สัดส่วนร้อยละ 20.8) ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้ำนบำท ส่วนของ TOP ซ่ึงถือหุ้นใน TP ร้อยละ 74.0 ได้มี
มติให้เงินกู้ยืมผ่ำนบริษัท TTC วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 11,385 ล้ำนบำท 

สิงหำคม         PTT:       เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมัติกำรสนับสนุนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
นวัตกรรม ผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจเริ่มต้น โดยลงทุนใน บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท เพื่อกำรพัฒนำไปสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมตำมนโยบำยรัฐ รวมทั้งเป็น
กำรสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันให้กับประเทศไทยในระยะยำว 

 OR:        สิงหำคม 2562 และ เดือน พฤศจิกำยน 2562 OR จัดตั้งบริษัท JV Retail และ JV Terminal เพื่อขยำย
กำรด ำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมำ ตำมล ำดับ    

 PTT:      เมื่อ 19 สิงหำคม 2562 บริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัท PTTGM (บริษัท
ย่อยซ่ึง PTT ถือหุ้นทั้งหมด) ร้อยละ 95.8 เข้ำลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยของ SAR โดยกำรซ้ือหุ้นสำมัญ
ทั้งหมด ใน PT Sentika Mitra Persada (SMP) ทุนจดทะเบียน 57,804 ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย และ PT 
Multiara Kapuas (MK) ทุนจดทะเบียน 21,883 ล้ำนรูเปี ยห์อินโดนี เซีย ซ่ึงทั้ ง 2 บริษัท เป็นผู้ถือ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งส้ินประมำณ 11.7 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ กำรลงทุนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำปริมำณส ำรอง (Reserves) ถ่ำนหินให้กับกลุ่ม 
SAR เนื่องจำกปริมำณส ำรองถ่ำนหินในแหล่งที่มีในปัจจุบันปรับลดลง รวมถึงสำมำรถเพิ่มศักยภำพใน
กำรปรับคุณภำพของถ่ำนหินจำก เหมืองที่ผลิตในปัจจุบันเพื่อให้ตอบสนองและตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำของกลุ่ม SAR 

กันยำยน         PTT:      เมื่อวันที่ 26 กันยนยน 2562 ปตท.รับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงาน 1,069 ล้ำนบำท ตำมประกำศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

     PTT:       เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส ำหรับผล  
ประกอบกำรครึ่งแรกของปี 2562 (1H2562) ในอัตรำ 0.90 บำทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.0 ของก ำไร
สุทธิของงบกำรเงินรวมของ 1H2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 25 ตุลำคม 2562 

ตุลำคม  PTT:      เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT Tank) ซ่ึงถือหุ้นโดย PTT ทั้งหมดจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษทัร่วมทุนกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (GULF) ภำยใต้
ช่ือ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3,500 ล้ำนบำท โดย PTT Tank 
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ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.0 และ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด กำร
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่ำวได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร ปตท. เมื่อ  20 มิ.ย. 2562 โดยบริษัทที่จัดตั้ง
ใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจทั้งด้ำน LNG Value Chain และด้ำนโลจิสติกส์ สนับสนุนกำรลงทุน
อื่นๆ ในอนำคตตำมแผน    กลยุทธ์ของปตท. ทั้งยังเป็นกำรสร้ำงพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ และเมื่อ 1 ต.ค. 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ำกัด ได้
เข้ำท ำสัญญำ ร่วมลงทุนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วง
ที่ 1) ที่มีมูลค่ำกำรลงทุนร่วมกันในส่วนของกำรถมทะเลประมำณ 12,900 ล้ำนบำท และสิทธิในกำร
ก่อสร้ำง LNG Terminal ช่วงที่ 1 ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนตัน เป็นเงินลงทุนประมำณ 28,000 ล้ำนบำท 
รวมกำรลงทุนทั้งหมดประมำณ 40,900 ล้ำนบำท 

 PTT:      เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2562 ปตท. ได้ท ำค ำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิม ในช่ือ US$ 350,000,000 5.875% 
Senior Notes due 2035 (หุ้นกู้ชุดปี 2035) และ US$ 600,000,000 4.500% Senior Notes due 2042 (หุ้นกู้
ชุดปี 2042) และให้ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด (PTT TCC) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ออก
หุ้นกู้ใหม่ทดแทน โดย ปตท. ค้ ำประกันกำรช ำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดที่ออกใหม่ โดยหุ้นกู้มีเงินต้นจ ำนวน 
ประมำณ 245 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ 330  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตำมล ำดับ 

พฤศจิกำยน     PTT:      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Mitsui โดยมี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้ำนบำท ในสัดส่วนของ ปตท. ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อด ำเนินธุรกิจ Robotics 
& AI Service Enabler 

         PTT:      เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 ปตท. ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า IPP บจก.บูรพำ 
พำวเวอร์ ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 90 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต  

ธันวำคม  PTT:     เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 ศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ปตท. (ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์
ค ำพิพำกษำของศำลแพ่งที่มีค ำพิพำกษำให้บังคับตำมค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ให้ ปตท.
จ่ำยเงินแก่บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ในข้อพิพาทตามสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติไทรน้อย –โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้) เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ำยเงินตำมค ำพิพำกษำของศำล
แพ่ง และเมื่อ 8 ม.ค. 2563 ปตท. ได้วำงเงินช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำจ ำนวนประมำณ 4,543 ล้ำนบำท ต่อ
ศำลแพ่งแล้ว      

 PTT:      เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 ปตท. ได้ลงนำมต่อสัญญา GSA ฉบับใหม่ ขยำยอำยุสัญญำ GSA 3 ปี  กับ 
บจก.บำงกอก โคเจนเนอเรช่ัน ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต และ เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 บจก. อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 1 ปริมำณก๊ำซฯ 
จัดส่งตำมสัญญำประมำณ 21 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

 PTT:      เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 กลุ่ม OR ลงนำมในสัญญำร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากัด (CRG) เพื่อด ำเนินธุรกิจกำแฟ Café Amazon ในประเทศเวียดนำม โดยกลุ่ม OR ลงทุนผ่ำน บริษัท
พีทีทีโออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิงส์ (สิงคโปร์) จ ำกัด (บริษัทย่อยของ OR) ในสัดส่วนร้อยละ 60.0 
และกลุ่ม CRG ลงทุนร้อยละ 40.0 ซ่ึงเงินลงทุนในส่วนของกลุ่ม OR เป็นจ ำนวนไม่เกิน 2.1 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ 
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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 2562 

 บทสรุปผลการด าเนินงาน 

 
  
 
 
 
  

  

 ในปี 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 288,972 ล้านบาท ลดลง 62,424 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.8 จาก 
351,396 ล้านบาท ในปี 2561 สำเหตุหลักจำก ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันปรับลดลง เนื่องจำกส่วนต่ำง
รำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปกับน้ ำมันดิบที่ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ แม้มีก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมันในปี 2562 ขณะที่ปี 2561 มีขำดทุนจำกสต๊อก
น้ ำมัน รวมถึงส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ปรับลดลง เช่นเดียวกับ
กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติที่มีผลกำรด ำเนินงำนลดลง โดยหลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ เนื่องจำกรำคำขำยอ้ำงอิงปิโตรเคมีปรับลดลง
มำก ในขณะที่ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติสูงขึ้น แม้ว่ำปริมำณขำยเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ของ GPSC รวมถึง EBITDA ของธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น
จำกปริมำณขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มในโครงกำรบงกช และกำรเข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท Murphy และ 
Partex ของ PTTEP   

 ทั้งนี้ ในปี 2562 กลุ่ม ปตท. มีค่ำใช้จ่ำยชดเชยพนักงำนเพิ่มเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์  
และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ รวม 4,219 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียมของธุรกิจส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2,470 ล้ำนบำท รวมถึง ปตท. รับรู้ค่ำควำมเสียหำยของคดีควำม จ ำนวน 2,105 ล้ำนบำท และมีกำรตั้งค่ำเผื่อด้อย
ค่ำท่อส่งก๊ำซฯ จ ำนวน 498 ล้ำนบำท ในขณะที่ ปี 2561 มีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยจำกควำมเสียหำยจำกวัตถุดิบคงคลังของบริษัท  
โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GGC) จ ำนวน 2,004 ล้ำนบำท และกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์แหล่ง  
มอนทำรำของ PTTEP จ ำนวน 1,886 ล้ำนบำทส ำหรับ ก ำไรสุทธิ ในปี 2562 มีจ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท ลดลง 26,696 ล้ำนบำท 
หรือ ร้อยละ 22.3 เนื่องจำก EBITDA ที่ลดลง และค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้นของ GPSC และ PTTEP แม้ว่ำมีผลก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจำกค่ำเงินบำทในปี 2562 ที่แข็งค่ำมำกกว่ำ ปี 2561 และผลขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์ลดลง แม้ว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 สถำนะกำรเงินของปตท. และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,484,439 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 130,757 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.6 จำก ณ 31 ธันวำคม 2561 โดยหลักจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 

ยอดขำย 2,336,155 2,219,739 (5.0%) 
EBITDA 351,396 288,972 (17.8%) 
ก ำไรสุทธิ 119,647 92,951 (22.3%) 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 4.15 3.20 (22.9%) 
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ของ GPSC  กำรเข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท Murphy และ Partex ของ PTTEP รวมถึงโครงกำร LNG Terminal เฟส 2 ของบริษัท พีทีที 
แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTLNG)  โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5  โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ รำชบุรี-วังน้อย (RA#6) และงำนก่อสร้ำงพื้นฐำน
และระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน EECi ของ ปตท. ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,183,399 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 147,282 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 14.2 ซ่ึงเป็นหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 658,969 ล้ำนบำท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจำกเงินกู้ยืมเพื่อเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW 
ของ GPSC กำรกู้ยืมเงินและกำรออกหุ้นกู้ของ PTTEP และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GC) และมีส่วนของผู้
ถือหุ้น 1,301,040 ล้ำนบำท ลดลง 16,525 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 1.3 โดยหลักจำกกำรจ่ำยเงินปันผล กำรซ้ือคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่
มีลักษณะคล้ำยทุนและผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของ PTTEP ตำมค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น แม้ว่ำก ำไรสุทธิของปี 2562 มี
จ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของปตท.และบรษิัทย่อย 

 ในปี 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 2,219,739 ล้ำนบำท ลดลง 116,416 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
5.0 จำกปี 2561 โดยหลักลดลงจำกธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และธุรกิจน้ ำมันลดลง จำกรำคำขำย
เฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ แม้ว่ำจะมีรำยได้ขำยเพิ่มขึ้นจำกธุรกิจเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม (GPSC เข้ำซ้ือ GLOW) ธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ (จำกปริมำณขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มใน
โครงกำรบงกช กำรเข้ำซ้ือ Murphy และ Partex ในปี 2562 และรำคำขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น) รวมถึงกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ โดยหลัก
จำกธุรกิจจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ (ปริมำณขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น)  
 ในปี 2562 EBITDA จ ำนวน 288,972 ล้ำนบำท ลดลง 62,424 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.8 จำก 351,396 ล้ำนบำท ในปี 
2561 สำเหตุหลักจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันปรับลดลงตำมส่วนต่ำงรำคำที่ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์
ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แม้ว่ำในปี 2562 มีก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมันประมำณ 2,800 ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 2561 มีขำดทุนจำกส
ต๊อกน้ ำมันประมำณ 6,900 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลจำกรำคำน้ ำมันดิบในปี 2562 มีควำมผันผวนน้อยกว่ำปี 2561 เช่นเดียวกับกลุ่ม
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติที่มีผลกำรด ำเนินงำนลดลง โดยหลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ ตำมก ำไรขั้นต้นที่ลดลงจำกรำคำขำยตำมรำคำ
อ้ำงอิงปิโตรเคมีที่ปรับลดลงมำก ในขณะที่ต้นทุนก๊ำซฯ ปรับสูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนดีขึ้นโดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ของ GPSC ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจส ำรวจและ
ผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตำมรำยได้ขำยที่เพิ่มขึ้นตำมกล่ำวข้ำงต้น 
 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยในปี 2562 มีจ ำนวน 133 ,204 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9,611 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.8 จำก 
123,593 ล้ำนบำท ในปี 2561 โดยหลักจำกธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ของ GPSC และธุรกิจส ำรวจ
และผลิตฯ จำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนลงทุนเพิ่มในโครงกำรบงกช (เพิ่มร้อยละ 22.2) และโครงกำร Murphy ในประเทศมำเลเซีย และ 
Partex  
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ในปี 2562 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมจ ำนวน 6,008 ล้ำนบำท ลดลง 2,507 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 29.4 จำก 8,515 ล้ำนบำท ในปี 2561 โดยหลักลดลงจำก PTTAC ที่ผลกำรด ำเนินงำนปรับลดลงตำมส่วนต่ำงรำคำ
ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ AN และ MMA ที่ลดลง รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลงของ HMC จำกเงินปันผลรับและส่วน
ต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของ PP ที่ลดลง  

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 8,959 ล้ำนบำท จำก 6,354 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 15,313 ล้ำนบำท ในปี 2562 โดย
หลักมำจำกก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น ของ PTTEP และก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินกู้ยืมและเจ้ำหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นของ GC และ ปตท. จำก
ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นมำกกว่ำ ปี 2561 (ปี 2562 เงินบำทแข็งค่ำ 2.28 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับส้ินปี 2561 ในขณะที่ปี 
2561 เงินบำทแข็งค่ำ 0.24 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560) 

ในปี 2562 มีกำรรับรู้รำยกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ ำ (Non-recurring Items) ได้แก่ ค่ำชดเชยเพิ่มเติมตำมประกำศ
คณะกรรมกำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ ของกลุ่ม ปตท. ตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้นจ ำนวน 
4,219 ล้ำนบำท ค่ำควำมเสียหำยของคดีควำมและ ค่ำเผื่อด้อยค่ำท่อส่งก๊ำซฯ ของ ปตท. จ ำนวน 2,105 ล้ำนบำท และ 498 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ รวมทั้ง IRPC มีกำรรับรู้กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ และรำยได้ค่ำปรับจำกกำรรับประกันผลงำนก่อสร้ำงของ
โครงกำร UHV (Warranty Claim) จ ำนวน 770 และ 271 ล้ำนบำท ตำมล ำดับในขณะที่ ปี 2561 มีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยจำกควำม
เสียหำยจำกวัตถุดิบคงคลังของ GGC จ ำนวน 2,004 ล้ำนบำท กำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์แหล่งมอนทำรำของ PTTEP 
จ ำนวน 1,886 ล้ำนบำท และกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรซ้ือกิจกำรในรำคำที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม ของ GC จ ำนวน 1,355 ล้ำนบำท 

ภำษีเงินได้ ลดลง 20,658 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 38.5 จำก 53,647 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 32,989 ล้ำนบำท ในปี 2562 
โดยหลักมำจำกผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ที่ลดลง และภำษีเงินได้ที่ลดลงของ PTTEP ตำมผลกระทบของค่ำเงิน
บำทที่แข็งค่ำขึ้นมำกกว่ำปีก่อน รวมถึงในปี 2561 ปตท. มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สุทธิที่เกี่ยวข้องกับปรับโครงสร้ำงหน่วยธุรกิจน้ ำมัน 
จ ำนวน 6,033 ล้ำนบำท 

จำกที่กล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้ก ำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท ลดลง 26,696 ล้ำน
บำท หรือ ร้อยละ 22.3 จำกจ ำนวน 119,647 ล้ำนบำท ในปี 2561 
 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบรษิัทร่วม 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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ตารางผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจและการร่วมค้า 

%เพ่ิม

(ลด)

ยอดขาย 2,336,155 2,219,739 (5.0%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 171,809 191,053 11.2%

: ก๊ำซ 489,549 502,110 2.6%

: ถ่ำนหิน 20,527 15,380 (25.1%)

: น  ำมัน 601,064 579,668 (3.6%)

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 1,239,121 1,085,029 (12.4%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 1,132,080 976,150 (13.8%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 30,024 72,685 >100%

: อ่ืนๆ 2,868 3,403 18.7%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)

351,396 288,972 (17.8%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 126,844 136,853 7.9%

: ก๊ำซ 94,083 71,407 (24.1%)

: ถ่ำนหิน 7,445 3,732 (49.9%)

: น  ำมัน 15,271 17,894 17.2%
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ป้องกันควำมเส่ียง
2,702 (136) <(100%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
5,929 2,130 (64.1%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 97,821 45,282 (53.7%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 7,878 18,489 >100%

: อ่ืนๆ (2,226) (3,004) (35.0%)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 123,593 133,204 7.8%
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 227,803 155,768 (31.6%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 66,701 74,043 11.0%

: ก๊ำซ 76,051 52,483 (31.0%)

: ถ่ำนหิน 5,516 1,294 (76.5%)

: น  ำมัน 10,955 13,784 25.8%
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ป้องกันควำมเส่ียง
2,591 (254) <(100%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
5,818 2,012 (65.4%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 62,922 10,060 (84.0%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 4,017 9,260 >100%

: อ่ืนๆ (2,528) (3,357) (32.8%)
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 8,515 6,008 (29.4%)
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,354 15,313 >100%
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT) 246,648 183,052 (25.8%)

Y2562Y2561หน่วย : ล้านบาท
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2,219,739 

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

ภำษีเงินได้ (EBITDA) และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2562 สรุปไดด้งันี ้
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

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

 
2561 2562 

% เพิ่ม 
 (ลด) 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย   
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

46.7 47.2 1.1% 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 305,522 350,651 14.8% 

 
ในปี 2562 PTTEP มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 191,053 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 19,244 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.2 จำกปี 

2561 สำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จำก 305,522 BOED ในปี 2561 เป็น 350,651 BOED ในปี 
2562 โดยหลักจำกโครงกำรบงกชจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่ม 22.22% จำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท Murphy และกำร
เข้ำซ้ือ Partex รวมทั้งรำคำขำยเฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จำก 46.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ในปี 2561 เป็น 47.2 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อ BOE ในปี 2562  

EBITDA ในปี 2562 มีจ ำนวน 136,853 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 10,009 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.9 โดยหลักจำกรำยได้จำกกำร
ขำยที่เพิ่มขึ้นตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเพิ่ม ส่วนใหญ่จำกปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซื้อ
บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมำเลเซีย และค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2,470 ล้ำนบำทจำกกำรตัดจ ำหน่ำย
หลุมส ำรวจส่วนใหญ่ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ ในขณะที่ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น 2,669 ล้ำนบำท ตำม
ปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2562 มีจ ำนวน 74,043 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7,342  
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.0 จำกปี 2561  

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 12,596 ล้ำนบำท จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ยังมีสำเหตุ
จำกค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง 2,813 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกค่ำเงินบำท ในปี 2562 แข็งค่ำขึ้นมำกกว่ำในปี 2561 ส่งผลให้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนลดลง 187 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 5,610 ล้ำนบำท สุทธิกับกำร
กลับรำยกำร (reverse) ผลประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวข้องกับ Functional currency ที่เคยรับรู้ไว้จนถึง 31 ธันวำคม 2561 เฉพำะของ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ก ำไรจำกกำร

ด ำเนนิงำน 

 EBITDA  รำยได ้

288,972 155,768 1% 
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บริษัท ปตท.สผ. จ ำนวน 60 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 1 ,900 ล้ำนบำท ตำมประกำศ พ.ร.บ. ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม  
(ฉบับที่ 9) ปี 2562 ในเดือนเมษำยน  2562 รวมทั้งมีกำรรับรู้ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในปี 2562 จ ำนวน 3,364 ล้ำนบำท ในขณะที่
ปี 2561 รับรู้ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 624 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ในปี 2561 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สิน (แหล่ง 
มอนทำรำ) จ ำนวน 1 ,886 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทในประเทศ
ออสเตรเลีย 1,754 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2562 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงินจ ำนวน 3,406 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 
2561 รับรู้ก ำไรจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงิน 539 ล้ำนบำท โดยหลักจำกสัญญำซ้ือขำยแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำและสัญญำประกันควำมเสี่ยง
รำคำน้ ำมัน 
 

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้
 

 

 

 

 
 

                                                                          

รำยละเอียดรำคำผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงของโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเปน็ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ  /1 รำคำก๊ำซตลำดโลก (LPG Cargo) อ้ำงอิงข้อมูลจำก Platts ด้วยค่ำเฉลี่ยของ Propane Cargo และ Butane Cargo (FOB Arab Gulf)  
 ของสองสัปดำห์ก่อนหน้ำและค ำนวณจำกสัดส่วนของ ก๊ำซ Propane และก๊ำซ Butane ในอัตรำส่วนเท่ำกับ 50:50 

 /2 รำคำตลำดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 /3 รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

 
 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 502,110 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12,561 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.6 โดยหลักจำกธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯจำกรำคำขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตำมรำคำ Pooled Price ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง 
ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯ เฉลี่ย (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) โดยรวม เพิ่มขึ้นจำก 4,710  MMSCFD ในปี 2561 เป็น 
4,797 MMSCFD ในปี 2562 โดยหลักจำกปริมำณขำยของกลุ่มลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ เนื่องจำกสภำพอำกำศในประเทศของปี 2562 อยู่
ในช่วงฤดูร้อนที่ยำวนำนกว่ำปี 2561 ท ำให้มีควำมต้องกำรในกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึ้น   

หน่วย : ตัน 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 
LPG 3,203,338 3,594,017 12.2% 

Ethane 2,389,118 2,397,704 0.4% 

Propane 907,028 891,923 (1.7%) 

NGL 645,181 674,179 4.5% 

Pentane 47,672 50,871 6.7% 

รวม 7,192,337 7,608,694 5.8% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
2561 2562 

% เพ่ิม 

(ลด) 

LPG /1 520 435 (16.3%) 

Ethylene /2 1,149 830 (27.8%) 

Propylene /2 990 838 (15.4%) 

HDPE /2 1,330 991 (25.5%) 

PP /2 1,269 1,101 (13.2%) 

Naphtha /3 576 474 (17.7%) 
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 ในขณะที่ ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯมีรำยได้จำกกำรขำยลดลง จำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยลดลงตำมรำคำอ้ำงอิงปิโตรเคมี 
โดยรำคำ HDPE  ลดลง ร้อยละ 25.5 และ PP ลดลง ร้อยละ 13.2  แม้ว่ำ ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้น จำก 7,192,337 ตัน ในปี 
2561 เป็น 7,608,694 ตัน ในปี 2562 หรือร้อยละ 5.8 โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ LPG ที่ปริมำณขำยในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.2 
 EBITDA และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ในปี 2562 มีจ ำนวน 71,407 ล้ำนบำท และ 
52,483 ล้ำนบำท ลดลง 22,676 ล้ำนบำท และ 23,568 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯที่มีก ำไรขั้นต้นลดลง 
จำกรำคำขำยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลงและต้นทุนค่ำเนื้อก๊ำซที่เพิ่มขึ้นตำมรำคำก๊ำซฯในอ่ำวไทย ในขณะที่ธุรกิจ NGV มีผล
ขำดทุนลดลง จำกรำคำขำยตำมประกำศเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้ำทั่วไป ที่ปรับเพิ่มขึ้นจำก 14.41 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 15.90 
บำทต่อกิโลกรัม และ กลุ่มลูกค้ำรถโดยสำรสำธำรณะตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น รวมทั้งปริมำณขำย  NGV ลดลง 718 ตันต่อวัน  
จำก 6,091 ตันต่อวัน ใน ปี 2561 เป็น 5,373 ตันต่อวันใน ปี 2562 เนื่องจำกผู้ใช้ NGV หันกลับไปใช้น้ ำมันดีเซลและเบนซิน  
 

 กลุ่มธุรกิจถ่านหนิ 

  2561 2562 
% เพ่ิม 
(ลด) 

ราคาอ้างอิง Newcastle (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 107.3 77.8 (27.5%) 
ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 77.6 63.4 (18.3%) 
ปริมาณขาย  (ล้านตัน) 8.2 7.8 (4.9%) 

 
รำยได้จำกกำรขำยในปี 2562 มีจ ำนวน 15,380 ล้ำนบำท ลดลง 5,147 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.1 สำเหตุหลักมำจำกรำคำ

ขำยถ่ำนหินเฉลี่ยลดลง 14.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 18.3 จำก 77.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในปี 2561 มำอยู่ที่ 63.4 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในปี 2562 จำกผลของกำรบังคับใช้มำตรกำรก ำหนดเพดำนรำคำขำยถ่ำนหินส ำหรับโรงไฟฟ้ำในประเทศ
อินโดนีเซียที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป และตำมรำคำอ้ำงอิง Newcastle ที่ลดลงร้อยละ 27.5 รวมถึงปริมำณขำยถ่ำน
หินลดลง 0.4 ล้ำนตัน หรือร้อยละ 4.9 จำก 8.2 ล้ำนตัน ในปี 2561 มำอยู่ที่ 7.8 ล้ำนตัน ในปี 2562 ตำมอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจำกภำวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวและมีกำรใช้พลังงำนทำงเลือกอื่นมำกขึ้น 

EBITDA ในปี 2562 มีจ ำนวน 3,732 ล้ำนบำท ลดลง 3,713 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 49.9 จำกก ำไรขั้นต้นที่ลดลงตำมรำคำ
ขำยและปริมำณขำยที่ลดลงตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ปี 2562 มีจ ำนวน 1 ,294 ล้ำนบำท ลดลง 
4,222 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 ตำม EBITDA ที่ลดลง รวมถึงจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้น 509 ล้ำนบำท 
แม้ว่ำ ในปี 2562 จะได้รับคืนภำษีจำกผลกำรชนะคดีในอดีต ขณะที่ ในปี 2561 มีค่ำใช้จ่ำยภำษีจำกผลกำรแพ้คดี ส่งผลให้ภำพรวม
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ของกลุ่มธุรกิจถ่ำนหินปรับตัวลดลง 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 กลุ่มธุรกิจน้ ามัน 

 
2561 2562 

% เพ่ิม 
(ลด) 

ปริมาณขายเฉลี่ย (หน่วย: ล้ำนลิตร) 26,351 26,054 (1.1%) 
ราคาเฉลี่ย  
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล) 

   

น้ ำมันเบนซิน 79.9 72.5 (9.3%) 
น้ ำมันอำกำศยำน 85.0 77.2 (9.2%) 
น้ ำมันดีเซล 84.1 77.2 (8.2%) 
น้ ำมันเตำ (HSFO) 66.8 58.7 (12.1%) 

 
ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 579,668 ล้ำนบำท ลดลง 21,396 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.6 จำก

รำคำขำยที่ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก รวมถึงปริมำณขำยลดลง 297 ล้ำนลิตร หรือร้อยละ 1.1 จำก 
26,351 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 454,103 บำร์เรลต่อวันในปี 2561 เป็น 26,054 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 448,983 บำร์เรลต่อวันในปี 
2562 โดยหลักจำกผลิตภัณฑ์ LPG และน้ ำมันเตำ 

EBITDA ในปี 2562 มีจ ำนวน 17,894 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,623 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.2 โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นที่ไม่
รวมผลกระทบของสต็อกน้ ำมันปรับสูงขึน้จำกผลิตภัณฑ์ดีเซลและเบนซินเนื่องจำกสถำนกำรณ์ตลำดในปี 2562 ดีขึ้นกว่ำปี 2561 ที่
มีกำรแข่งขันสูง รวมถึงขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมันที่ลดลง ในส่วน EBITDA ของธุรกิจ non-oil เพิ่มขึ้นโดยหลักจำกกำรขยำยสำขำ
ของธุรกิจ Cafe Amazon อย่ำงไรก็ตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของสถำนีบริกำรน้ ำมัน และกำร
ขยำยสำขำของธุรกิจ non-oil ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2562 อยู่ที่ 13,784 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,829 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 25.8 ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น   

 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 

หน่วย: ล้านลิตร 2561 2562 
%เพ่ิม 

(ลด) 

ปริมำณขำยเฉลี่ย 80,481 82,854 2.9% 

 
 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 1,085,029 ล้ำนบำท ลดลง 154,092 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 12.4 เนื่องจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบเฉลี่ยที่ลดลง ขณะที่ปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 2,373 ล้ำน
ลิตรหรือร้อยละ 2.9 จำก 80,481 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,386,906 บำร์เรลต่อวันในปี 2561 เป็น 82,854 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 
1,427,799 บำร์เรลต่อวันในปี 2562 จำกปริมำณกำรค้ำน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนอกประเทศ (Out – Out Trading) 
เพิ่มขึ้น จำกกำรขยำยฐำนกำรค้ำในภูมิภำคเอเซีย และสหรัฐอเมริกำที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ธุรกรรมกำรค้ำ LNG (Out-Out Trading) 

 EBITDA รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรป้องกันควำมเสี่ยงในป ี2562 มีจ ำนวน 2,130 ล้ำนบำท 
ลดลง  3,799  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 64.1 โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศ และ 
น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทน ำเข้ำลดลง ตำมรำคำน้ ำมันดิบเฉลี่ยที่ลดลง รวมถึงส่วนต่ำงรำคำซ้ือและขำยคอนเดนเสทที่แคบลง 
เนื่องจำกสภำวะอุปทำนล้นตลำดในปี 2562 จำกกำรที่มีปริมำณผลิตภัณฑ์ทดแทน (Competitive Substitutions: U.S. Light Crude 
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และ Naphtha) เข้ำมำในตลำดเพิ่มขึ้น แม้ว่ำ ก ำไรจำกกำรค้ำนอกประเทศ (Out-Out Trading) ของบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนรวมกำรปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในปี 2562 ลดลงมำอยู่ที่ 2,012 
ล้ำนบำท จำก 5,818 ล้ำนบำท ในปี 2561 ตำม EBITDA ที่ลดลง 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 

Market GRM 4.69 2.67 (43.1%) 
Inventory gain (loss) (0.28) 0.21 >100% 
Hedging gain (loss) (0.05) 0.13 >100% 

Accounting GRM 4.36 3.01 (31.0%) 

Refinery Utilization rate (%) 104.4% 97.1% (7.0%) 

                                                               *จำกโรงกลั่น 3 แห่ง คือ TOP, GC และ IRPC   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 

โอเลฟินส์    

Naphtha (MOPJ) 614 523 (14.8%) 

HDPE 1,330 991 (25.5%) 
HDPE - Naphtha 716 468 (34.6%) 
LLDPE 1,181 952 (19.4%) 
LLDPE - Naphtha 567 429 (24.3%) 
PP 1,269 1,101 (13.2%) 
PP - Naphtha 655 578 (11.8)% 
อะโรเมติกส์    

Condensate 606 544 (10.2%) 
PX (TW) 1,067 901 (15.6%) 

PX (TW) – Condensate 461 357 (22.6%) 
BZ 821 641 (21.9%) 
BZ – Condensate 215 97 (54.9%) 

 

ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 976,150 ล้ำนบำท ลดลง 155,930 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 13.8 โดยหลักจำกธุรกิจกำรกลั่นที่มีรำยได้ขำยลดลงตำมรำคำเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปทุกผลิตภัณฑ์ที่ปรับลง
ตำมรำคำน้ ำมันดิบ เนื่องจำกอุปทำนปรับตัวสูงขึ้นจำกก ำลังกำรผลิตในประเทศสหรัฐและประเทศนอกกลุ่มโอเปกที่ปรับเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันปรับลดลงจำกสภำวะเศรษฐกิจเนื่องจำกภำวะสงครำมทำงกำรค้ำที่ยืดเยื้อ รวมถึง
ปริมำณขำยที่ลดลง โดยอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกล่ันของกลุ่มลดลงจำกร้อยละ 104.4 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 97.1 ในปี 2562 จำกกำร
ปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของทั้งกลุ่มโรงกลั่นที่มำกกว่ำปีก่อน   

ในส่วนของรำยได้จำกธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมลดลง สำเหตุหลักจำกรำยได้ของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ลดลงตำมรำคำ
ผลิตภัณฑ์ BZ และ PX ที่ปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบและอุปสงค์ที่ชะลอตัว รวมถึงอุปทำนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเปิดด ำเนินกำร
ผลิตของโรงอะโรเมติกส์แห่งใหม่ในจีน นอกจำกนี้ ปริมำณขำยโดยรวมลดลง เนื่องมำจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของ IRPC 
GC และ TOP ในปี 2562 ที่มำกกว่ำปีก่อน ส ำหรับรำยได้จำกกลุ่มโอเลฟินส์ก็ปรับตัวลดลงตำมรำคำผลิตภัณฑ์ซ่ึงได้รับแรงกดดัน
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จำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีน รวมถึงแนวโน้มกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่ำปริมำณขำยจะ
เพิ่มขึ้นจำกกำรผลิตเต็มก ำลังของโรงงำน LLDPE แห่งที่ 2 ของ GC ในปี 2562  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีจ ำนวนรวม 45,282 ล้ำนบำท ลดลง 52,539 ล้ำนบำท และมีก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน จ ำนวน 10,060 ล้ำนบำท ลดลง 52,862 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุดังนี้ 

- ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจกำรกลั่นไม่รวมผลกระทบจำกสต็อกน้ ำมันปรับลดลงจำก Market GRM ที่ลดลงจำก  
4.69 US$/BBL ในปี 2561 เป็น 2.67 US$/BBL ในปี 2562 ตำมส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปกับน้ ำมันดิบที่ลดลงใน
ทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันเตำที่ลดลงอย่ำงมำกจำกควำมต้องกำรใช้น้ ำมันเตำก ำมะถันสูงที่ลดลง
และอุปทำนที่สูงขึ้นจำกกำรระบำยน้ ำมันเตำดังกล่ำว ก่อนที่จะมีกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันมลพิษของ IMO ต้นปี 
2563 โดยในปี 2562 มีก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมัน 0.21 US$/BBL ในขณะที่มีขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมัน 0.28 US$/BBL ในปี 
2561 ส่งผลให้ Accounting GRM ของปี 2562 ปรับมำอยู่ที่ 3.01 US$/BBL จำก 4.36 US$/BBL ในปี 2561 จึงเป็นผล
ให้กำรด ำเนินงำนของธุรกิจกำรกลั่นโดยรวมปรับลดลง 

- ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีในภำพรวมปรับลดลง โดยหลักจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มโอเลฟินส์ที่
ลดลงจำกรำคำผลิตภัณฑ์ที่ลดลงอย่ำงมำกจำกประเด็นสงครำมกำรค้ำ (HDPE ลดลงร้อยละ 25.5, LLDPE ลดลงร้อย
ละ 19.4, PP ลดลงร้อยละ 13.2) รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ลดลงจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ 
BZ กับวัตถุดิบที่ปรับลดลงร้อยละ 54.9 และส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบปรับตัวลดลงร้อยละ 22.6 จำก
อุปทำนในจีนที่สูงขึ้น  

กลุ่มธรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

หน่วย: GWh 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 

ปริมำณขำยไฟฟ้ำ 5,412 17,572 >100% 
ปริมำณขำยไอน้ ำ 6,572 12,821 95.1% 

 

ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 72,685 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 42,661 
ล้ำนบำท มำกกว่ำร้อยละ 100 โดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ในปี 2562  

EBITDA ในปี 2562 มีจ ำนวน 18,489 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10,611 ล้ำนบำท มำกกว่ำร้อยละ 100 โดยหลักจำกก ำไร
ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจำกผลกำรด ำเนินงำนของ GLOW แม้ว่ำค่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำธุรกิจเพิ่มขึ้นและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรปรับตัวสูงขึ้นจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW  ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2562 มีจ ำนวน 9,260 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 5,243 ล้ำนบำท มำกกว่ำร้อยละ 100 ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ ำหน่ำยสูงขึ้นจ ำนวน 
5,368 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 3,912 ล้ำนบำท จำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW  

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพิ่มขึ้น โดยหลักจำก GPSC ที่มีผลกำรด ำเนินงำน
รวม 4,061 ล้ำนบำทใน ปี 2562 เพิ่มขึ้น 702 ล้ำนบำท โดยหลักจำก GPSC ที่มีกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของ GLOW และจำกกำร
รับรู้ผลประกอบกำรจำกโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2562 จำก CUP-4 โรงไฟฟ้ำน้ ำลิก 1 (NL1PC) และโรงไฟฟ้ำ   
ไซยะบุรี 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 
 
 
สินทรัพย ์

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ ำนวน 2,484,439 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก                              

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 130,757 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.6 เป็นผลจำก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 139,864 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.3 สำเหตุหลักมำจำก  

-  เงินลงทุนชั่วครำว ลดลง 104,157 ล้ำนบำท โดยหลักจำกเงินฝำกประจ ำลดลงจำก TOP PTTEP GC และ ปตท. 

- ลูกหนี้อื่น ลดลง 29,215 ล้ำนบำท จำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเข้ำซ้ือสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มในโครงกำรบงกชของ 

PTTEP และเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำของ PTTT ลดลง รวมทั้ง ปตท. ได้รับคืนเงินชดเชยกองทุนน้ ำมันและภำษี

สรรพสำมิต  อีกทั้งภำษีซ้ือขอคืนจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือกิจกำรของ OR ลดลง   

: ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 174,466 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.6 โดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW ของ 

GPSC และกำรเข้ำซ้ือกิจกำร Murphy และ Partex ของ PTTEP ท ำให้มีกำรรับรู้ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ GLOW  Murphy และ 

Partex  เข้ำมำในงวดทั้งส้ิน 139,682 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรเพิ่มขึ้นของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงในโครงกำรต่ำงๆ ของปตท. และกลุ่ม

บริษัท เช่น โครงกำร LNG Terminal เฟส 2 ของ PTTLNG โครงกำรพลังงำนสะอำด (CFP) ของ TOP โครงกำร Olefins 

Reconfiguration โครงกำรผลิต Propylene Oxide ของ GC และโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯเส้นที่ 5 โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ รำชบุรี-วังน้อย 

(RA#6) และ งำนควบคุมงำนก่อสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน EECi ของ ปตท.   

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 99,885 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 36.6 โดยหลักจำกค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่เพิ่มขึ้น จำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW ของ GPSC 
 
 

สินทรัพย์รวม  หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุน้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น  
(รวมส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

 

หน้ีสินอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยำว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

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

5.6% 

หน่วย : ล้ำนบำท  
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หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 1,183,399 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2561 
จ ำนวน 147,282 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.2 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 115,334 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
21.2 โดยหลักเป็นผลจำกกำรกู้ยืมของ GPSC เพื่อซ้ือกิจกำร GLOW รวมถึงเงินกู้ระยะยำวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นของ PTTEP GC และ 
TOP  

   
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวนรวม 1,301,040 ล้ำนบำท ลดลงจำกส้ินปี 
2561 จ ำนวน 16,525 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.3  ปตท. และบริษัทย่อย มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท 
โดยมีกำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดครึ่งหลังของปี 2561 จ ำนวน 1.2 บำทต่อหุ้น และครึ่งแรกของปี 2562 จ ำนวน 0.9 
บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 59,979 ล้ำนบำท ทั้งนี้องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 19,569 ล้ำนบำท และส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมลดลง  20,804 ล้ำนบำท  สำเหตุหลักมำจำกผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน และ
กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนของ PTTEP  
 
สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ ำนวน 358            
ล้ำนบำท โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด จ ำนวน 292,184 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ปลำยงวดเท่ำกับ 292,542 ล้ำนบำท ทั้งนี้ รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

หน่วย: ล้ำนบำท 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 265,107 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน (188,218) 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (70,226) 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (3,075) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (3.230) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด-สุทธ ิ 358 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นงวด 292,184 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยงวด 292,542 

 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 265,107 ล้ำนบำท มำจำกก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตำม

งบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
โดยรำยกำรหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 133,204 ล้ำนบำท ภำษีเงินได้
จ ำนวน 32,989 ล้ำนบำท ก ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 29,141 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงิน
จ ำนวน 27,971 ล้ำนบำท รวมทั้งมีกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำนสุทธิเพิ่มขึ้นจ ำนวน 26,663 ล้ำนบำท และมีเงินสดจ่ำย
ภำษีเงินได้จ ำนวน 65,259 ล้ำนบำท   
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 188,218 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
: เงินจ่ำยเพื่อซ้ือธุรกิจ 164,378 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร Murphy และ Partex ของ PTTEP สัดส่วน 

ร้อยละ 100.00 และกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW ของ GPSC สัดส่วนร้อยละ 69.11  
: เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจำก

กำรส ำรวจและประเมินค่ำ รวมจ ำนวน 149,951 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ GC ในโครงกำร Olefins 
Reconfiguration และ โครงกำรผลิต Propylene Oxide, กำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จำกโครงกำรเอส 1 และโครงกำรซอติก้ำ, CFP ของ TOP, กำรลงทุนของ ปตท. ในโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้น
ที่ 5 โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดรำชบุรี และกำรขยำยอำยุท่อส่ง
ก๊ำซฯ เส้นที่ 1 เป็นต้น  

: เงินรับสุทธิจำกเงินลงทุนช่ัวครำว รวมจ ำนวน 108,719 ล้ำนบำท จำก TOP ปตท. PTTEP และ GC จ ำนวน 72,609 
ล้ำนบำท 17,761 ล้ำนบำท 15,259 ล้ำนบำท และ 4,277 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักมำจำกเงินฝำกประจ ำที่ครบก ำหนด  

 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินมีจ ำนวน 70,226 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก  
: เงินจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 102,876 ล้ำนบำท โดยหลักจำก ปตท.  GC PTTEP GPSC IRPC และ TOP 
: เงินปันผลจ่ำยจ ำนวน 81,351 ล้ำนบำท โดยหลักจำก ปตท. GC PTTEP TOP และ GPSC 
: เงินจ่ำยจำกกำรเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อซ้ือ GLOW ในสัดส่วนร้อยละ 30.72 (Tender Offer) ของ 

GPSC จ ำนวน 40,806 ล้ำนบำท  
: เงินจ่ำยเพื่อช ำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนของ PTTEP จ ำนวน 30,751 ล้ำนบำท 
: เงินรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 174,649 ล้ำนบำท โดยหลักจำก PTTEP GPSC GC PTTTCC TOP และ IRPC  

ในส่วนของสภำพคล่องเฉพำะบริษัท ปตท. ส ำหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ
จ ำนวน 39,723 ล้ำนบำท โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด จ ำนวน 86 ,204 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดเท่ำกับ 46,481 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำรจ่ำยเงินปันผล และกำรไถ่ถอนหุ้นกู้  
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 อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.10 1.89 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.49 1.31 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 13.13 12.74 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 27.42 28.26 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 12.62 12.35 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 28.53 29.15 
    
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร    
อัตรำก ำไรขั้นต้น % 13.40% 11.36% 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ % 7.08% 5.50% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 14.14% 10.61% 
    
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 7.21% 5.05% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 15.01% 10.11% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 1.02 0.92 
    
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.41 0.51 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 11.18 12.97 
    
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น     
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท/หุ้น 4.15 3.20 
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ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตัวดีขึ้นจำกปี 2562 (อ้ำงอิง IMF ณ มกรำคม 2563) โดยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาขยำยตัวเร่งขึ้น โดยเฉพำะประเทศที่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจขยำยตัวชะลอลงมำกในปี 2562 จำก
ปัญหำภำยในประเทศ เช่น บรำซิล อินเดีย อำเจนตินำ และอิหร่ำน เป็นต้น มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ชดเชยเศรษฐกิจจีนที่คำดว่ำจะ
ขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำกกำรปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ ท่ำมกลำงควำมกังวลจำกหนี้ภำคเอกชนที่อยู่ในระดับสูงและแนวโน้ม
กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินกำรคลังแบบผ่อนคลำยอย่ำงระมัดระวังมำกขึ้น ในขณะที่ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมี
แนวโน้มขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อย จำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงจำกแรงกดดันจำกควำมไม่แน่นอนของ
นโยบำยทำงกำรค้ำกับประเทศคู่ค้ำที่อำจส่งผลต่อภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมกำรส่งออกและกำรลงทุน แม้ว่ำสหรัฐฯ และจีนบรรลุ
ข้อตกลงทำงกำรค้ำระยะที่หนึ่ง รวมทั้งปัจจัยหนุนจำกตลำดแรงงำนที่แข็งแกร่งและกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินที่ผ่อนคลำย ส่วน
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศท่ีใช้เงินสกุลยูโรมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจำกตลำดแรงงำนที่เข้มแข็ง กำรด ำเนินนโยบำย
กำรเงินแบบผ่อนคลำยอย่ำงมำกและนโยบำยกำรคลังเชิงป้องกัน รวมทั้งภำคอุตสำหกรรมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพำะกำร
ผลิตรถยนต์ในประเทศเยอรมันเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนใหม่ส ำหรับรถยนต์ในเรื่องกำรปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม โดย
เศรษฐกิจโลกยังคงมีควำมเสี่ยงจำกตลำดกำรเงินโลกที่อำจตึงตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ขีดควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินนโยบำยกำรเงินที่จ ำกัด ควำมไม่แน่นอนของมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์  และผลกระทบจำก
ภัยธรรมชำตแิละโรคระบำดร้ำยแรง 

ตำมรำยงำนของ IEA เดือนกุมภำพันธ ์2563 ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในปี 2563 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 0.83 ล้ำนบำร์เรล
ต่อวันจำกปี 2562 (ลดลงจำกรำยงำนเดิมในเดือนมกรำคม 2563 ที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้ำนบำร์เรลต่อปีจำก ปี 2562) เนื่องจำกกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 และกำรหยุดชะงักของเศรษฐกิจของจีน ทั้งนี้ คำดว่ำรำคำน้ ำมันดิบในปี 2563 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 54-64 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ค่ำกำรกล่ันอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2563 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5-3.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลง ตำมกำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงท่ำมกลำง

ปัญหำภัยแล้งและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่คำดว่ำจะลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโค

วิด-19 จำกจีน ในขณะที่กำรลงทุนภำครัฐคำดว่ำจะเร่งตัวขึ้นตำมกำรเบิกจ่ำยส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ที่มีกำร

ก่อสร้ำงและคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในปี 2563-2564 ซ่ึงจะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นกำรลงทุนของภำคเอกชน ส ำหรับ

กำรส่งออกสินค้ำคำดว่ำจะฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปตำมกำรค้ำโลก ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญควำมเสี่ยงจำก เศรษฐกิจคู่ค้ำที่

อำจขยำยตัวชะลอลงกว่ำที่คำด กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่อำจรุนแรงและยืดเยื้อ และควำมล่ำช้ำของโครงกำรลงทุนและ

กำรเบิกจ่ำยของภำครัฐ โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2563 ประมำณกำรอัตรำกำร

ขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่ระดับร้อยละ 1.5-2.5 
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14.2  ภาระการให้ความสนับสนนุทางการเงินแกบ่ริษัทในเครอื  

ณ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. มีภำระในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รำยละเอียด ดังนี้ 

    

หน่วย: ล้ำนบำท/เหรียญสหรัฐ 

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน 

ให้ควำมสนับสนุนแล้ว 
ยังไม่ได้ให้ควำม

สนับสนุน ยอดเงินกู้ค้ำง
ช ำระ 

อ่ืนๆ 

 บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที ่ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่ำ 100%  

 บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ไทย) จ ำกัด (TTM(T))   เหรียญสหรัฐ  17/1                                           -      -                          17  

 บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo)   บำท            1,250                 580    -                          -    

 บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
(GPSC)  

 บำท       27,000/2             3,790                     -                            -    

 รวม  
 เหรียญสหรัฐ                17                     -                     -                        17  

 บำท        28,250             4,370                   -                          -    

 บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที ่ปตท.ถือหุ้น 100%  

 บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด (PTT TCC)  
 เหรียญสหรัฐ               67/3                67                  -                        -    

 บำท       58,500/4          23,611                    -                  34,887  

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ีจ ำกัด (PTTLNG)   บำท         55,527         14,244    -                13,243  

 รวม  
 เหรียญสหรัฐ                67                67             -                          -    

 บำท       114,027         37,855                 -                   48,130  

 

 รวม  
 เหรียญสหรัฐ                84                67                  -                        17  

 บำท      142,277        42,225                 -                 48,130  
/1 ตำมหนังสือ Construction Cost Undertaking ระหว่ำง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(T) ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2553 ท่ีก ำหนดให้ ปตท. และเปโตรนำสในฐำนะผู้ถือหุ้นต้องให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สำมำรถช ำระค่ำ Claims ท่ีผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเรียกเก็บได้  
/2 ตำมสัญญำเงินกู้ระยะสั้นอำยุไม่เกิน 12 เดือนเพื่อรองรับกำรลงทุน (Bridging Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท GPSC ลงวันท่ี 11 มีนำคม 2562 วงเงิน 27,000 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุน
กำรเข้ำซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงำน จ ำกัด (มหำชน) 
/3 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTT TCC ลงวันท่ี 13 ธันวำคม 2562 วงเงิน 66.82 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนกำรลงทุนของบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. 
/4 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTT TCC ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2562 วันท่ี 25 ตุลำคม 2562 และวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 วงเงินรวม 
58,500 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนกำรลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ปตท.จะพิจำรณำให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู้  เงินทุน  และ/หรือ สินเช่ือทำงกำรค้ำในกรณีที่จ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว  ซ่ึง ปตท. มีควำมเช่ือว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได ้
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14.3 แผนการลงทนุในอนาคต  
ปตท. และ และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  มีแผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2563-2567) เป็นเงินรวม

ประมำณ 180,814 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียดประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้  
                     หน่วย : ล้ำนบำท 

ธุรกิจ  2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 5,799 4,774 1,019 40 40 11,672 

ธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 9,579 3,396 5,624 6,461 6,665 31,725 

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 44 3 183 402 242 874 

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 5,836 2,850 1,924 1,444 1,167 13,221 

ส ำนักงำนใหญ่และอื่นๆ 848 78 56 53 52 1,087 
กำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบรษิัทที่ 
ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 100 

47,204 30,314 21,678 12,145 10,894 122,235 

รวม  69,310  41,415 30,484 20,545 19,060 180,814 

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมุ่งเน้นกำรลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ทั้งในส่วนที่ ปตท.
ด ำเนินงำนเอง (ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ) และลงทุนผ่ำนบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อำทิ กำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถของสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (แอลเอ็นจี) รวมทั้งมีกำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 
100 อ่ืนๆ เช่น กำรขยำยงำนของธุรกิจน้ ำมันและธุรกิจค้ำปลีกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

นอกจำกนี้ ปตท.ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนำคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำจ ำนวน 
203,583 ล้ำนบำท เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเสริมควำมร่วมมือของกลุ่มปตท. จำกควำมช ำนำญของธุรกิจเดิม อำทิ LNG Value 
Chain โครงกำร Gas-to-Power รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงำนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศ รวมถึงตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มกำรใช้พลังงำนสะอำด 

แหล่งเงินหลักที่ ปตท. คำดว่ำจะน ำมำใช้ในกำรลงทุนตำมแผนดังกล่ำวข้ำงต้น จะมำจำกเงินสดรับสุทธิจำกด ำเนินงำน 
รวมถึงเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้หรือเงินกู้ยืมระยะยำว  ทั้งนี้แผนกำรลงทุนข้ำงต้นเป็นแผนกำรลงทุนของ ปตท. รวมถึง กำรร่วม
ทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่  ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100  อนึ่ง แผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษัท  Flagship ได้น ำเสนอใน 
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

14.4 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

14.4.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้   
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 : ร้อยละ 80.24 

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 :  ร้อยละ 91.97 
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14.4.2 โครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการจัดหา/น าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Facilities)  
ปัจจุบัน มีสัญญำซ้ือ LNG ระยะยำวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จ ำนวนทั้งส้ิน 5.2 ล้ำนตันต่อปี และมีควำม

พร้อมในกำรจัดหำ LNG เพื่อรองรับปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 โครงการ LNG Receiving Terminal 2: 
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 :  ร้อยละ 35.05 
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 มีมติให้ ปตท. ด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ที่ 7.5 

ล้ำนตันต่อปี  
 มีก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2565 

 โครงการ LNG Receiving Terminal อื่นๆ:  
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 มีมติเห็นชอบผลกำรคัดเลือกเอกชน ผลกำรเจรจำ และร่ำง

สัญญำร่วมทุนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ส ำหรับโครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเศรษฐกิจพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเสนอมำ โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จ ำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัดซึ่งปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 30 และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ำกัด) เป็นผู้ด ำเนินกำรถมทะเล มูลค่ำกำร
ลงทุนร่วมกันในส่วนของกำรถมทะเลประมำณ 12,900 ล้ำนบำท ซ่ึงคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2566 และสิทธิ
ในกำรก่อสร้ำง LNG Terminal  ช่วงที่ 1 ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนตัน เป็นเงินลงทุนประมำณ 28,000 ล้ำนบำท ซ่ึง
คำดว่ำจะพร้อมเปิดด ำเนินกำรประมำณปี 2568 รวมมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมดประมำณ 40,900 ล้ำนบำท 

 
14.4.3  แผนงาน NGV 

ปตท. มีนโยบำยให้เอกชนที่สนใจลงทุนสถำนีบริกำร NGV ยังคงสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้ โดยขอซ้ือก๊ำซฯจำก ปตท. 
และ เอกชนเป็นผู้ลงทุนสถำนีบริกำรเอง อีกทั้ง ปตท. มีแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรที่มีต้นทุนสูง เพื่อให้ต้นทุน ปตท. 
เทียบเคียงกับต้นทุนที่ภำครัฐก ำหนด 

ในส่วนของรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวันที่ 19 
เมษำยน 2562 มีมติเห็นชอบปรับรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะจำกเดิมที่ 10.62 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 13.62 
บำทต่อกิโลกรัม โดยให้ทยอยปรับขึ้นครั้งละ 1.00 บำท ทุก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16  พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน
รำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ เท่ำกับ 13.62 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงได้มีกำรปรับรำคำครบ 3 ครั้งแล้ว ในวันที่ 16 
มกรำคม 2563 
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14.4.4  แผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกกา๊ซฯ ในปี 2563 
 

Plant 1Q2563 2Q2563 3Q2563 4Q2563 
GSP #1  Major T/A 

(6 – 30 มิ.ย. : 25 วัน) 
  

GSP #2     
GSP #3     
GSP #4     
GSP #5 Major T/A 

(20 ม.ค. – 8 ก.พ. : 20 วัน) 
TD 50% 

(9 – 17 ก.พ. : 27 วัน) 

 TD 12% 
(ส.ค. –  ก.ย. : 28 วัน)
   

TD 12% 
(ต.ค. – พ.ย. : 28 วัน) 

 

GSP #6    TD 12.5% 
(ธ.ค. : 28 วัน) 

ESP     

      *TD : Turn down (ลดก ำลังกำรผลติ) 

 
14.4.5      โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) 

 จำกมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักกำรโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก  (Eastern Economic 
Corridor Development) เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน ำของอำเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engine of Growth) โดยด ำเนินกำรใน 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรำนั้น กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่ำ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก จะเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งทีจ่ะส่งเสริมใหร้ะเบยีงเศรษฐกิจตะวันออกของ
ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และก ำลังคนของประเทศและภูมิภำค เนื่องจำกกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยนั้น 
จ ำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อปรับเปลี่ยนภำคอุตสำหกรรมไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 และเพื่อเช่ือมโยงระบบกำรค้ำและกำรขนส่งสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเสนอแนวทำงกำรยกระดับและ
พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (EECi) เพื่อสร้ำงพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมำะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรท ำวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน 
มหำวิทยำลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนำอุตสำหกรรมเดิม รวมถึงสร้ำงให้เกิดอุตสำหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกและในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะน ำไปสู่กำรเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มอบหมำยให้ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้
จัดท ำ "กรอบแนวคิดกำรยกระดับและพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Conceptual 
Framework of Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)"  ซ่ึง สวทช. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนอุทยำนวิทยำศำสตร์มำหลำยปี 
และประสบควำมส ำเร็จมีสถำบันวิจัย บริษัทเอกชน มำตั้งหน่วยวิจัยมำกกว่ำ 80 หน่วยงำน/บริษัท จำกควำมส ำเร็จนี้ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในกำรผลักดันให้ EECi ประสบควำมส ำเร็จขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยวัตถุประสงค์หลักของ 
EECi ได้แก่ 

- กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่กำรใช้งำนจริง (Translation Research) 
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- ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับภำคอุตสำหกรรม เพื่อพัฒนำ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ด้วยกำรยกระดับ

อุตสำหกรรมเดิมและสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้อุตสำหกรรรมในพื้นที่ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง

อุตสำหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ทำงด้ำนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมส ำหรับเป็นพื้นฐำนรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมใหม่ ทั้งอุตสำหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภำค

ตะวันออกและอุตสำหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ 

- เช่ือมโยงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงสังคมนวัตกรรมของประเทศ รองรับควำม

ต้องกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในลักษณะบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ/

สถำบันวิจัย และหน่วยงำนภำครัฐ ในลักษณะกำรท ำงำนร่วมแบบ Triple Helix และขยำยผลต่อยอดไปสู่กำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในชุมชน ในลักษณะกำรท ำงำนร่วมแบบ Quadruple Helix 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2560 ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นประธำน และผู้บริหำรของกระทรวงวิทย์ฯ เป็นคณะท ำงำนฯ ได้พิจำรณำจัดหำพื้นที่และควำมเหมำะสมในกำร
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก โดยที่ประชุมมีมติให้มีที่ตั้ง EECi ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ซ่ึงเป็นที่ดิน
ของ ปตท. ตั้งอยู่ที่ต ำบลป่ำยุบใน อ ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ติดถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) มี
ระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 160 กิโลเมตร จำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิประมำณ 130 กิโลเมตร จำกท่ำ
อำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำประมำณ 90 กิโลเมตร และห่ำงจำกตัวเมืองพัทยำประมำณ 90 กิโลเมตร และระยองประมำณ 70 
กิโลเมตร 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก ณ วังจันทร์วัลเลย์ มีเนื้อที่โดยรวมประมำณ 3,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ของ
โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ (KVIS) สถำบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงกำรปลูกป่ำวังจันทร์รวมกันประมำณ 1,000 ไร่ และพื้นที่รอ
กำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและ ปตท. ประมำณ 2,000 ไร่ ซ่ึงในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้ จะถูก
ออกแบบให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนำ และ
นวัตกรรมของทุกภำคส่วนในพื้นที่ EECi  ได้แก่ พ้ืนที่รองรับกำรด ำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนำของภำคเอกชน ศูนย์พัฒนำวิสำหกิจ
เริ่มต้น (Startups and Innovation Center)  แหล่งรวมศูนย์วิเครำะห์ทดสอบและโครงสร้ำงพื้นฐำนคุณภำพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure) รวมถึงโครงสร้ ำงพื้ นฐำน เพื่ อขยำยผลงำน วิจั ยไป สู่กำรใช้ประโยชน์  (Translational Research 
Infrastructure) เช่น โรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant) โรงงำนสำธิต (Demonstration Plant) และพื้นที่ทดลองผลิตและพื้นที่ทดสอบ
ตลำด (Living Lab) เป็นต้น นอกจำกนี้  ในบริเวณพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ยังมีพื้นที่พักอำศัย สถำนที่พบปะสังสรรค์ สถำนที่              
ออกก ำลังกำย พื้นที่สีเขียวยั่งยืน โรงแรม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมถึงโรงเรียนนำนำชำติ/โรงเรียนสองภำษำ เพื่อ
รองรับนวัตกร ผู้เชี่ยวชำญไทยและต่ำงประเทศ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้ำหมำยอื่นๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ประเทศไทย 

อนึ่ง คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติกำรลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 
เพื่อรองรับกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆในอนำคต  โดยมีควำมคืบหน้ำภำพรวมโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 
2562 อยู่ที่ร้อยละ 59.14 และคำดว่ำจะพร้อมให้บริกำรในปี 2564 
 




