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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน และ งวด 9 เดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 บทสรุปผูบริหาร   

 

 

ในไตรมาส 3 ป 2562 (3Q2562) ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา ตนทุนทาง

การเงิน และภาษีเงินได (EBITDA) จํานวน 67,697 ลานบาท ลดลง 6,107 ลานบาท หรือรอยละ 8.3 จากไตรมาส 2 ป 2562 

(2Q2562) ตามผลการดําเนินงานท่ีลดลงในเกือบทุกธุรกิจ จากกําไรขั้นตนท่ีลดลง โดยหลักลดลงจากธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม

ท่ีไดรับผลกระทบจากราคาขายเฉล่ียลดลง และกลุมธุรกิจกาซธรรมชาตโิดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติตามราคาขายอางอิง

ราคาปโตรเคมีท่ีปรับลดลง และธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ ตามปริมาณขายกาซฯเฉล่ียและราคาขายท่ีอางอิงราคานํ้ามันเตา

ลดลง รวมถึงกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับตัวลดลงโดยหลักจากบมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ (GPSC) จากปริมาณ

ขายท่ีลดลงตามฤดูกาล นอกจากน้ี ใน 3Q2562 ปตท. รับรูคาใชจายชดเชยพนักงานเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ สําหรับ กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทยอยใน 3Q2562 มีจํานวน 20,255 ลานบาท ลดลง 5,683  ลานบาท 

หรือรอยละ 21.9 เน่ืองจาก EBITDA ท่ีลดลง รวมถึงผลกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีลดลงจากเงินบาทแข็งคานอยกวา 2Q2562 

แมวาคาใชจายภาษีเงินไดลดลงตามผลการดําเนินงานท่ีลดลง 

เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 3 ป 2561 (3Q2561) ปตท. และบริษัทยอยมี EBITDA ลดลง 28,441 ลานบาท หรือ

รอยละ 29.6 สาเหตุหลักจากกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันมีขาดทุนจากสตอกนํ้ามนัใน 3Q2562 ตามราคานํ้ามันดิบท่ีปรับลดลง 

และกําไรขั้นตนจากการกล่ันซึ่งไมรวมผลกระทบจากสต็อกนํ้ามัน (Market GRM) ลดลง และสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบของ

ผลิตภัณฑปโตรเคมีท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสก็ลดลง เชนเดียวกับผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติท่ีลดลงจาก 

3Q2561 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ ตามราคาขายอางอิงราคาปโตรเคมีท่ีปรับลดลง และธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ 

ตามราคาขายอางอิงราคานํ้ามันเตาท่ีลดลง รวมท้ังตนทุนกาซธรรมชาติสูงขึ้น แมวาปริมาณขายโดยรวมเพ่ิมขึ้น สําหรับ EBITDA 

ของกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับตัวดีขึ้นจากการเขาซือ้ บมจ. โกลว พลังงาน (GLOW) ของ GPSC ในเดือนมีนาคม 2562 

และ EBITDA ของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) รับรูผล

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยแหลงมอนทารา ใน 3Q2561 รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากการเขาซื้อธุรกิจ Murphy Oil 

Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย เมื่อกรกฎาคม 2562 ขณะท่ีราคาขายเฉล่ียลดลง นอกจากน้ี ใน 3Q2562 ปตท. รับรู

คาใชจายชดเชยพนักงานเพ่ิมเติมดังกลาวขางตนสําหรับ กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทยอยใน 3Q2562 เม่ือเปรียบเทียบกับ 

3Q2561 ลดลง 10,074  ลานบาท หรือรอยละ 33.2 เน่ืองจาก EBITDA ท่ีลดลง รวมถึงคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนายของ

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเขาซื้อ GLOW ของ GPSC แมวาคาใชจายภาษีเงินไดจะลดลง เน่ืองจากการมี

หนวย : ลานบาท 3Q2561 2Q2562 3Q2562 
% เพิ่ม (ลด) 

9M2561 9M2562 
% เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

ยอดขาย 606,979 570,322 538,437 (11.3%) (5.6%) 1,718,738 1,659,633 (3.4%) 

EBITDA 96,138 73,804 67,697 (29.6%) (8.3%) 286,953 222,024 (22.6%) 

กําไรสุทธิ 30,329 25,938 20,255 (33.2%) (21.9%) 100,146 75,505 (24.6%) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 1.05 0.89 0.70 (33.3%) (21.3%) 3.48 2.61 (25.0%) 
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คาใชจายภาษีเงินไดสุทธิจากการปรับโครงสรางหนวยธุรกิจนํ้ามันใน 3Q2561 และผลการดําเนินงานของไตรมาสน้ีท่ีลดลงเมื่อเทียบ

กับ 3Q2561 

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2562 (9M2562) ปตท. และบริษัทยอยมี EBITDA จํานวน 222,024 ลานบาท ลดลง 

64,929 ลานบาท หรือ รอยละ 22.6 จาก 286,953 ลานบาท ในชวง 9 เดือนแรกของป 2561 (9M2561) สาเหตุหลักจาก ผล

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันปรับลดลง ตามสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูปกับนํ้ามันดิบท่ีลดลงในเกือบทุก

ผลิตภัณฑ รวมถึงกําไรจากสตอกนํ้ามันท่ีปรับลดลง และสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบของผลิตภัณฑปโตรเคมีสายโอเลฟนส

และอะโรเมติกสก็ลดลง เชนเดียวกับกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติท่ีมีผลการดําเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ตามกําไรขั้นตนท่ีลดลงจากราคาขายตามราคาอางอิงปโตรเคมีท่ีปรับลดลงมาก ในขณะท่ีตนทุนกาซธรรมชาติสูงขึ้น อยางไรก็ตาม 

EBITDA ของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับเพ่ิมขึ้น จากปริมาณขายเฉล่ียจากการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนเพ่ิมในโครงการ

บงกช และโครงการ Murphy ของ PTTEP และกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพ่ิมขึ้น โดยหลักจากการเขาซื้อ GLOW ของ 

GPSC ท้ังน้ี ใน 9M2562 กลุม ปตท. มีคาใชจายชดเชยพนักงานเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

และ พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฉบับใหม รวม 4,190 ลานบาท และคาตัดจําหนายสํารวจของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 

1,933 ลานบาท ในขณะท่ี 9M2561 มีการบันทึกคาใชจายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง ของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 

(GGC) 2,004 ลานบาท และการรับรูผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยแหลงมอนทาราของ PTTEP 1,208 ลานบาท สําหรับ กําไร

สุทธิ ใน9M2562 มีจํานวน 75,505 ลานบาท ลดลง 24,641 ลานบาท หรือ รอยละ 24.6 เน่ืองจาก EBITDA ท่ีลดลง และคา

เส่ือมราคาเพ่ิมขึ้นจาก GPSC และ PTTEP แมวามีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธลดลง และผลกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมขึ้น

จากคาเงินบาท ใน 9M2562 แข็งคาขึ้นมากกวา 9M2561 นอกจากน้ีคาใชจายภาษีเงินไดลดลงตามผลการดําเนินงานท่ีลดลง 

สถานะการเงินของปตท. และบริษัทยอย ณ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวม 2,419,144 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 

2.8 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยหลักจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเขาซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC และการเขา

ซื้อกิจการ Murphy ของ PTTEP ในขณะท่ีมีหน้ีสินรวมท้ังส้ิน 1,130,042 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.2 ซึ่งเปนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

650,474 ลานบาท โดยหลักจากเงินกูยมืเพ่ือเขาซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC การกูยืมเงินและการออกหุนกูของ บมจ. พีทีทีโกลบอล

เคมิคอล (GC) และมีสวนของผูถือหุน 1,289,102 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.2 โดยหลักจากการจายเงินปนผล และผลกระทบจากการ

แปลงคางบการเงินของ PTTEP ตามคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้น 
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ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ป 2562 

เศรษฐกิจโลกใน 3Q2562 ขยายตัวชะลอลงจาก 2Q2562 โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวชะลอลงจากผลกระทบทาง

ลบจากปญหาความขัดแยงทางการคากับจีนโดยเฉพาะท่ีมีตอภาคการลงทุนและการระบายสินคาคงคลัง (destocking) ตอเน่ืองจาก

ไตรมาสกอนหนา แตยังมีแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานท่ีเขมแข็ง ท้ังน้ี ธนาคารกลางสหรัฐฯ (the Federal Reserve: the Fed) ใน

การประชุมเดือนตุลาคม 2562  มีมติปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายสูระดับรอยละ 1.5 – 1.75 ทามกลางแรงกดดันเงินเฟอท่ีต่ําและ

แนวโนมความเส่ียงทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น แตสงสัญญาณท่ีชัดเจนข้ึนถึงการคงอัตราดอกเบ้ียในชวงท่ีเหลือของป ขณะท่ีเศรษฐกจิของ

กลุมประเทศท่ีใชเงินสกุลยูโรขยายตัวชะลอลงเล็กนอยจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลงและความกังวลในประเด็นการออกจากการเปน

สมาชิกสหภาพยุโรปแบบไรขอตกลง (No-deal Brexit) หลังจาก นายบอริส จอหนสันกาวขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีคนใหมของสหราช

อาณาจักร แมยังคงไดรับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานท่ีปรับตัวดีขึ้นตอเน่ืองและอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ียังคงอยูในระดับต่ํา 

สําหรับเศรษฐกิจจีนขยายตัวชะลอลงท่ีระดับต่ําสุดในรอบ 27 ป จากปญหาความขัดแยงทางการคากับสหรัฐฯท่ีสงผลใหอุปสงคท้ัง

ภายในและนอกประเทศออนแอลง แตยังคงสอดคลองกบัเปาหมายป 2562 ท่ีรอยละ 6.0 – 6.5 ของรัฐบาล ภายใตการดําเนินมาตรการ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ท้ังน้ี กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือน

ตุลาคม 2562 ปรับลดประมาณการแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2562 ท่ีระดับรอยละ 3.0 จากท่ีประมาณการไวเดิม ณ 

กรกฎาคม 2562 ท่ีระดับรอยละ 3.2 

ตามรายงานของสํานักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) ณ เดือนตุลาคม 2562 ความตองการใช

นํ้ามันของโลกใน 3Q2562 เฉล่ียอยูท่ี 101.3 ลานบารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q2562 ท่ี 99.4 ลานบารเรลตอวัน และเพ่ิมขึ้น

จาก 3Q2561 ท่ี 100.0 ลานบารเรลตอวัน ท้ังน้ี ความตองการใชนํ้ามันของโลกในป 2562 คาดวาจะอยูท่ี 100.3 ลานบารเรลตอวัน 

เพ่ิมขึ้นจาก 99.3 ลานบารเรลตอวันในป 2561 โดยมาจากความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นของประเทศจีน และรัสเซียเปนหลัก อยางไรก็ตาม

อัตราการเติบโตของความตองการใชนํ้ามันโลกมีแนวโนมชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจโลก 

หนวย :  

เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 
3Q2561 2Q2562 3Q2562 

%เพิ่ม(ลด)  
9M2561 

 
9M2562 

%เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ  

ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ย 74.3 67.4 61.2 (17.6) (9.2) 70.1 64.0 (8.7) 

Gasoline Crack Spread 11.5 7.5 11.7 0.9 56.0 12.5 7.6 (39.2) 

Diesel Crack Spread 14.4 12.4 15.4 6.9 24.2 14.6 13.5 (8.1) 

FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (2.5) (2.3) 0.9 >100 >100 -4.0 (0.3) 92.5 

 

ราคาน้ํามันดิบดูไบใน 3Q2562 เฉล่ียอยูท่ี 61.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับลดลงจาก 2Q2562 ท่ีระดับ 67.4 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 3Q2561 ท่ีระดับ 74.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล จากการขยายตัวชะลอลงของเศรษฐกจิโลกสงผลกระทบ

โดยตรงตอความตองการใชนํ้ามัน โดย IEA ไดปรับลดคาดการณความตองการการใชนํ้ามันของโลกป 2562 ลง 0.1 ลานบารเรลตอวัน 

เปนเพ่ิมขึ้น 1 ลานบารเรลตอวันเมื่อเทียบกับป 2561 ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังคงผลิตนํ้ามันดิบเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดย 3Q2562 

เฉล่ียอยูท่ี 24.7 ลานบารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นจาก 2Q2562 ท่ีเฉล่ียอยูท่ี 24.5 ลานบารเรลตอวัน อยางไรก็ตาม เหตุการณโจมตีโครงสราง

พ้ืนฐานดานนํ้ามันของประเทศซาอุดีอาระเบียชวงกลางเดือนกันยายนป 2562 ซึ่งสงผลกระทบตอกําลังการผลิต 5.7 ลานบารเรลตอวนั 

ทําใหราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นในชวงทายไตรมาส ท้ังน้ี คาดการณราคานํ้ามันดิบดูไบป 2562 เฉล่ียท่ีระดับ 63.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

บารเรล 

ราคาน้ํามันสําเร็จรูป ตลาดจรสิงคโปร มีสวนตางราคาระหวางนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดิบดูไบ (gasoline crack spread) 

ใน 3Q2562 เฉล่ียอยูท่ี 11.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เพ่ิมขึ้นจาก 2Q2562 ท่ีระดับ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 3Q2561 

ท่ีระดับ 11.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เน่ืองจากอุปสงคท่ีสูงข้ึนในชวงฤดูกาลการทองเท่ียว ประกอบกับ อุปทานท่ีลดลงจาก
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เหตุการณเพลิงไหมโรงกล่ันในสหรัฐฯ ในชวงปลายไตรมาส 2 และผลกระทบของเฮอรริเคนแบร่ีในสหรัฐฯท่ีสงผลกระทบตอกําลังการ

ผลิตของโรงกล่ัน ในขณะท่ีสวนตางราคาระหวางนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันดิบดูไบ (diesel crack spread) ใน 3Q2562 เฉล่ียอยูท่ี 15.4 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 2Q2562 ท่ีระดับ 12.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 3Q2561 ท่ีระดับ 14.4 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล จากอุปสงคท่ีสูงขึ้นจากความตองการใชในประเทศอินเดีย การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู IMO ประกอบกับการ

หยุดเดินเคร่ืองของโรงกล่ันใน เวียดนาม ฟลิปปนส และซาอุดีอาระเบีย สงผลตออุปทาน ท้ังน้ีการขยายตัวชะลอท่ีลงของเศรษฐกิจ

รวมถึงความกังวลตอผลการเจรจาทางการคาระหวางสหรัฐฯและจีนยังเปนปจจัยหลักท่ีกดดันราคา สําหรับสวนตางราคาระหวาง

นํ้ามันเตาและนํ้ามันดิบดูไบ (fuel oil crack spread) ใน 3Q2562 เฉล่ียอยูท่ี 0.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 2Q2562 

ท่ีระดับ -2.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 3Q2561 ท่ีระดับ -2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เน่ืองจากการท่ีอุปทานลดลงอยาง

รวดเร็วจากการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู IMO สงผลใหนํ้ามันขาดแคลนในระยะน้ีเน่ืองจากโรงกล่ันสวนหน่ึงอยูในระหวางการ

ปรับปรุงเพ่ือรองรับสถานการณ IMO อีกท้ังยังมีความตองการใชท่ีสูงขึ้นในภาคการผลิตไฟฟาในตะวันออกกลาง 

คาการกลั่นของโรงกล่ันประเภท cracking อางอิงท่ีสิงคโปรใน 3Q2562 เฉล่ียอยูท่ี 7.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เพ่ิมขึ้น

จาก 2Q2562 ท่ีอยูท่ีระดับ 3.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 3Q2561 ท่ีอยูท่ีระดับ 6.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลตามลําดับ 

เน่ืองจากอุปทานโดยรวมท่ีหายไปจากการระเบิดของโรงกล่ันท่ีสหรัฐฯในชวงปลายไตรมาส 2 รวมถึงสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูปสวน

ใหญปรับตัวดีขึ้น คาการกล่ันของโรงกล่ันประเภท cracking อางอิงท่ีสิงคโปรป 2562 คาดการณเฉล่ียท่ีระดบั 4.0-5.0 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอบารเรล 

ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในสายโอเลฟนสชวง 3Q2562 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 2Q2562 จากความกังวลตอผลการ

เจรจาทางการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน และคาเงินหยวนท่ีออนลงเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ สงผลใหความตองการซื้อลดลง โดยราคาโพ

ลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (high density polyethylene: HDPE) ปรับตัวลดลงจากปจจัยขางตนและอุปทานของสหรัฐฯ และในจีนและ

อินโดนีเซียกดดันราคา สวนราคาโพลีโพรไพลีน (polypropylene: PP) ปรับลดลงเล็กนอยจากปจจัยขางตน อยางไรก็ตามยังมีปจจัย

สนับสนุนจากผูผลิตในอินโดนีเซียท่ีปดซอมบํารุงตามแผนงาน ทําใหอุปทานตึงตัวเล็กนอย สําหรับกลุมอะโรเมติกส ราคาเบนซีน 

(benzene: BZ) ฟนตัวเล็กนอยจาก 2Q2562 แตเน่ืองจากตนทุนราคานํ้ามันดิบและแนฟทาออนตัวลง ทําใหสวนตางระหวางราคา BZ 

กับแนฟทาเพ่ิมสูงขึ้นจาก 2Q2562 อยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ีตลาด BZ ยังมีความตองการจากผูผลิตสไตรีนโมโนเมอร (styrene 

monomer: SM) ท่ีดี และ Arbitrage จากเอเชียไปสหรัฐฯและยุโรปเปด ทําใหผูผลิตจากเอเชียสามารถระบายสินคาไดมากขึ้น สําหรับ

ราคาพาราไซลีน (paraxylene: PX) และสวนตางระหวางราคา PX กับแนฟทาลดลงจาก 2Q2562 จากกําลังการผลิตขนาดใหญท่ีขึ้น

ใหมในจีน รวมถึงความกังวลตออุปทาน PX ลนตลาดเน่ืองจากโรงงานขนาดใหญท่ีจะขึ้นใหมอีกในเอเชีย 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีแลวราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสปรับตัวลดลง  

ตามอุปสงคท่ีลดลงจากผลกระทบของสงครามทางการคา  

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 3Q2561 2Q2562 3Q2562 
%เพิ่ม(ลด) 9M2561 9M2562 %เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ  

HDPE: CFR SEA 1,350 1,080 951 (29.6) (11.9) 1,371 1,041 (24.1) 

PP: CFR SEA – Film 1,288 1,143 1,085 (15.8) (5.1) 1,287 1,118 (13.1) 

BZ: FOB Korea 856 625 679 (20.7) 8.6 863    631  (26.9) 

BZ: FOB Korea Spread 189 84 184 (2.6) 119.0 233 113 (51.5) 

PX: CFR Taiwan  1,180 909 813 (31.1) (10.6) 1,042 934 (10.4) 

PX: CFR Taiwan Spread 513 368 312 (39.2) (15.2) 414 414 0 

เศรษฐกิจไทยใน 3Q2562 ขยายตัวในระดับใกลเคียงกับ 2Q2562 ตามการทองเท่ียวท่ีกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะ

นักทองเท่ียวจีนและอินเดียสวนหน่ึงจากผลของฐานท่ีต่ําในปกอน การใชจายภาครัฐยังคงขยายตัวตอไปไดตามการลงทุนในโครงสราง
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พ้ืนฐานขนาดใหญ สําหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงทามกลางการสะสมสินคาคงคลังท่ีชะลอตัวลงเน่ืองจากไดสะสมไป

มากแลวในคร่ึงปแรก ในขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงโดยเฉพาะในหมวดสินคาคงทนตามรายไดครัวเรือนท่ีขยายตัว

ลดลง อยางไรก็ดี การสงออกสินคาหดตัวตามเศรษฐกิจโลก และวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิคสท่ีชะลอตัว ท้ังน้ี ณ เดือนกันยายน 2562 

ธนาคารแหงประเทศไทยปรับลดประมาณการแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2562 ท่ีระดับรอยละ 2.8 จากท่ีประมาณ

การไวเดิม ณ เดือนมิถุนายนท่ีระดับรอยละ 3.3  
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เหตุการณสําคัญในชวงไตรมาส 3 ของป 2562 ถึงปจจุบัน  

สรุปเหตุการณท่ีสําคัญ (non-recurring items) ในชวงไตรมาส 3 ของป 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

กรกฎาคม 2562 • PTTOR:  5 ก.ค. 2562  PTTOR ไดจดทะเบียนจัดตั้ง  บริษัท พีทีทีโออาร  อินเตอร เนชั่นแนล  

โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด (“TH Holdco”) โดย PTTOR ถือหุนท้ังหมด และ 24 ก.ค. 2562 ไดมีการ

จัดตั้ง บริษัท พีทีทีโออาร อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้งส (สิงคโปร) จํากัด (“SG Holdco”) โดยให TH 

Holdco ถือหุนท้ังหมด ซึ่งการจัดตั้งท้ัง 2 บริษัทน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการลงทุนในตางประเทศ

ของ PTTOR 
• PTTEP: 10 ก.ค. 2562 PTTEP ไดดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ  ท่ีระบุไวในสัญญาเขาซื้อธุรกิจท้ังหมด

ของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย เสร็จส้ินสมบูรณแลว  
• GPSC & PTT & TOP & GC: 26 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการ GPSC มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของจากทุนจดทะเบียนเดิม 14,983,008,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 

28,197,293,670   บาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 1,321,428,571  หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 10 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights 

Offering) ซึ่งกําหนดราคาตามราคาตลาดของราคาถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ยอนหลัง 

30 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการ GPSC มีมติใหเสนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ตอท่ีประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ซึ่งเปนราคาตลาดหุนละ 70 บาท และสวนลดจากราคาตลาด

ดังกลาวประมาณรอยละ 20 เปนราคา Right Offering ท่ีหุนละ 56 บาท โดยผูถือหุนสามารถจองซื้อ

หุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิได (Oversubscription) หากผูถือหุนท่ีไดรับสิทธิ Rights Offering ไมใช

สิทธิ ท้ังน้ีกลุม ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนไดแก ปตท., TOP บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (“TP”) และ 

GC คณะกรรมการของปตท. TOP TP และ GC ไดมีมติสนับสนุนแผนการเพ่ิมทุนดังกลาว โดยจะ

ดําเนินการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน ท่ีบริษัทแตละรายถืออยู ท้ังน้ี ท่ีประชุม

คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติใหจองซื้อหุน GPSC สวนท่ีเปน oversubscription ดวย หากมีหุนเพ่ิม

ทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ GPSC  โดย GSPC จะไดกําหนดหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 
• PTT: ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติให ใหเงินกูแกบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (“TP”) 

ตามสัดสวนการถือหุนของ PTT ในฐานะผูถือหุนใน TP ท่ีรอยละ 26.0 เพ่ือให TP ใชสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุน

ของ GPSC (TP ถือหุน GPSC ในสัดสวนรอยละ 20.8) ในวงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท (สวนของ 

TOP ซึ่งถือหุนใน TP รอยละ 74.0 ไดมีมติใหเงินกูยืมผานบริษัท ไทยออยล ศูนยบริหารเงิน จํากัด 

(“TTC”) โดยมีวงเงินกูยมืไมเกิน 11,385 ลานบาท) 

• PTTEP: 31 ก.ค. 2562 บริษัท PTTEP HK Holding Limited บริษัทยอยของ PTTEP ไดลงนามใน

สัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพ่ือเขาซื้อสัดสวนเพ่ิมรอยละ 39 ในบริษัท 

APICO LLC จากบริษัท Coastal Energy Company (Khorat)  Limited มูลคาประมาณ 74 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ท้ังน้ี APICO LLC ถือสัดสวนการลงทุนรอยละ 35 ในโครงการสินภูฮอมแปลง (EU1 

และE5N) และสัดสวนการลงทุนรอยละ 100 ในแปลง L15/43 และแปลง L27/43 โดยปจจุบัน 

ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการ และถือสัดสวนในโครงการสินภูฮอมท้ังทางตรงและทางออมรวมรอยละ 67 
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ภายหลังการเขาซื้อคร้ังน้ี ปตท.สผ. จะมีสัดสวนการลงทุนในโครงการสินภูฮอมเพ่ิมขึ้นเปนจากรอยละ 

66.8 เปนรอยละ 80.5 

สิงหาคม 2562 • PTT: 19 ส.ค .  2562 บริษัท  Sakari Resources Limited ( “SAR” )  ซึ่ งถื อ หุน โดยบ ริษัท  ปตท.  

โกลบอล แมนเนจเมนท (“PTTGM”) รอยละ 95.82 (บริษัทยอยซึ่ง PTT ถือหุนท้ังหมด) เขาลงทุนผาน

บริษัทยอยของ SAR โดยการซื้อหุนสามัญรอยละ 100 ใน PT Sentika Mitra Persada (“SMP”) ทุน

จดทะเบียน 57,804,000,000 รูเปยหอินโดนีเซีย และ PT Multiara Kapuas (“MK”) ทุนจดทะเบียน 

21,883,000,000 รูเปยหอินโดนีเซีย ซึ่งท้ัง 2 บริษัทเปนผูถือใบอนุญาต ประกอบธุรกิจถานหินใน

ประเทศอินโดนีเซีย มูลคาการลงทุนรวมท้ังส้ินประมาณ 11.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือรักษาปริมาณสํารอง (Reserves) ถานหินใหกับกลุม SAR เน่ืองจากปริมาณสํารองถาน หินใน

แหลงท่ีมีในปจจุบันปรับลดลง รวมถึงสามารถเพ่ิมศักยภาพในการปรับคุณภาพของถานหินจาก 

เหมืองท่ีผลิตในปจจุบันเพ่ือใหตอบสนองและตรงตามความตองการของลูกคาของกลุม SAR 

กันยายน 2562 • PTT: ตั้งแต 16 ก.ย. 2562 ราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ท่ีจําหนายใหกลุมรถบริการ

สาธารณะ ไดปรับราคา1 บาทตอกิโลกรัมเปนคร้ังท่ี 2 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) โดยคร้ังแรก ปรับขึ้นท่ี 1 บาทตอกก. ตั้งแต 16 พ.ค. 2562 ชวยลดภาระผลขาดทุนจากการ

สนับสนุนธุรกิจ NGV ของ ปตท.  

• PTT: 19 ก.ย. 2562 ปตท.รายงานความคืบหนากรณีขอพิพาทระหวาง PTT กับบริษัท อารพีซีจี จํากดั 

(มหาชน) (“RPCG”) ตามท่ีป 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดให PTT จายคาเสียหายแก

บริษัท RPCG จากการบอกเลิกสัญญาโดยไมชอบดวยกฎหมาย ในอัตรา 390 ลานบาทตอป นับตั้งแต

วันท่ี 1 ก.พ. 2555 จนถึง 25 มี.ค. 2559 พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันท่ี

อนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันท่ี ปตท. ชําระเงิน ใหแก RPCG ครบถวน ตอมา ปตท. ไดยื่นคํา

รองตอศาลแพงขอเพิกถอนคําชี้ขาดและ RPCG ไดยื่นตอศาลแพงขอบังคับตามคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ น้ัน เมื่อ 19 ก.ย. 2562  ศาลแพงไดมีคําพิพากษาใหบังคับตาคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ โดยให ปตท. จายคาเสียหายตามคําชี้ขาดดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ปตท. ได

อยูระหวางการยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลแพงตอศาลฎีกาตามกฎหมายตอไป 

• PTT: 26 ก.ย. 2562 ปตท.รับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,069 ลานบาท ตามประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ 

(ฉบับท่ี 4) ของ ปตท. 

• PTT: 27 ก.ย. 2562 คณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผล

ประกอบการคร่ึงปแรกของป 2562 (1H/2562) ในอัตราหุนละ 0.90 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 25,193 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 47 ของกําไรสุทธิของงบการเงนิรวมของ 1H/2562 กําหนดรายชื่อผูถือหุน

ท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) วันท่ี 11 ตุลาคม2562 และกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาล

วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 

ตุลาคม 2562 • PTT: 1 ต.ค. 2562  บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (“PTT Tank Terminal Company Limited 

“PTT Tank”) ซึ่งถือหุนโดย PTT ท้ังหมด  ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับ บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GULF”) ภายใตชื่อ บริษัท กัลฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรมินอล 

จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 3,500 ลานบาท โดย PTT Tank ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และ GULF ถือ

หุนในสัดสวนรอยละ 70 ของจํานวนหุนท้ังหมด โดยการจัดตั้งบริษัทรวมทุนดังกลาวไดรับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 20 มิ.ย. 2562 โดยบริษัทท่ีจัดตั้งใหมมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การดําเนินธุรกิจท้ังดาน LNG Value Chain และดานโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ ใน

อนาคตตามแผนกลยุทธของปตท. ท้ังยังเปนการสรางพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจท้ังในประเทศ

และตางประเทศ และในวันเดียวกัน บริษัท กัลฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรมินอล จํากัด ไดเขาทําสัญญา 

รวมลงทุนหนวยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (กนอ.) ในโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3 (ชวงท่ี 1) ท่ีมีมูลคา

การลงทุนรวมกันในสวนของการถมทะเลประมาณ 12,900 ลานบาท และสิทธิในการกอสราง LNG 

Terminal ชวงท่ี 1 ขนาดไมต่ํากวา 5 ลานตัน  เปนเงินลงทุนประมาณ 28,000 ลานบาท รวมการลงทุน

ท้ังหมดประมาณ 40,900 ลานบาท  

• PTT: 24 ต.ค. 2562 ปตท. ไดทําคําเสนอซื้อคืนหุนกูชุดเดิม ในชื่อ U.S.$350,000,000 5.875% Senior 

Notes due 2035 (“หุนกูชุดป  2035”) และU.S.$600,000,000 4.500% Senior Notes due 2042 

(“หุนกูชุดป 2042”)และให บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด ("PTT TCC") ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 

ปตท. ออกหุนกูใหมทดแทน โดย ปตท. ค้ําประกันการชําระหน้ีหุนกุท้ัง 2 ชุดท่ีออกใหม โดยหุนกูมีเงิน

ตนจํานวน 244,955,000 เหรียญสหรัฐฯ และ 330,090,000  เหรียญสหรัฐฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
10 

3Q2562 

   

 

 ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของปตท.และบริษัทยอยตามกลุมธุรกิจ 
ขอมูลผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3Q2562 เปรียบเทียบกับ 3Q2561 และ 2Q2562 และ 9M2562 เปรียบเทียบกับ 

9M2561 สรุปไดดังน้ี 

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 606,979 570,322 538,437 (11.3%) (5.6%) 1,718,738 1,659,633 (3.4%)

: สํารวจและผลิตฯ 45,087 47,495 46,805 3.8% (1.5%) 124,546 137,160 10.1%

: กาซ 127,787 132,035 123,720 (3.2%) (6.3%) 357,965 381,894 6.7%

: ถานหิน 5,342 3,729 4,081 (23.6%) 9.4% 15,660 12,026 (23.2%)

: น้ํามัน 146,083 148,968 137,526 (5.9%) (7.7%) 449,465 432,377 (3.8%)

: การคาระหวางประเทศ 335,458 277,402 259,215 (22.7%) (6.6%) 907,629 805,825 (11.2%)

: ปโตรเคมีและการกลั่น 297,355 251,512 238,271 (19.9%) (5.3%) 846,948 744,462 (12.1%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 8,083 21,626 20,685 >100% (4.4%) 22,851 52,750 >100%

: อื่นๆ 839 851 904 7.7% 6.2% 2,252 2,516 11.7%

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา 

ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBITDA)
96,138 73,804 67,697 (29.6%) (8.3%) 286,953 222,024 (22.6%)

: สํารวจและผลิตฯ 33,039 34,682 32,850 (0.6%) (5.3%) 92,191 100,344 8.8%

: กาซ 24,831 19,850 18,100 (27.1%) (8.8%) 72,710 55,898 (23.1%)

: ถานหิน 1,878 876 975 (48.1%) 11.3% 5,224 3,060 (41.4%)

: น้ํามัน 4,103 4,205 4,166 1.5% (0.9%) 14,364 14,100 (1.8%)

: การคาระหวางประเทศ

- ไมรวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. และการ

ปองกันความเสี่ยง
513 (469) (741) <(100%) (58.0%) 3,677 (381) <(100%)

- รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX.  และ

การปองกันความเสี่ยง
1,003 363 646 (35.6%) 78.0% 4,520 1,622 (64.1%)

: ปโตรเคมีและการกลั่น 30,593 8,611 8,570 (72.0%) (0.5%) 93,984 38,101 (59.5%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2,362 5,801 5,105 >100% (12.0%) 6,484 13,602 >100%

: อื่นๆ (860) (514) (803) (6.6%) 56.2% (1,602) (1,772) (10.6%)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 32,055 32,716 33,479 4.4% 2.3% 90,874 97,390 7.2%

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 64,082 41,088 34,218 (46.6%) (16.7%) 196,078 124,634 (36.4%)

: สํารวจและผลิตฯ 16,672 19,613 17,129 2.7% (12.7%) 48,282 55,029 14.0%

: กาซ 20,279 15,217 13,315 (34.3%) (12.5%) 59,465 41,865 (29.6%)

: ถานหิน 1,350 419 497 (63.2%) 18.6% 3,782 1,294 (65.8%)

: น้ํามัน 3,256 3,172 3,010 (7.6%) (5.1%) 11,057 10,901 (1.4%)

: การคาระหวางประเทศ

- ไมรวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. และการ

ปองกันความเสี่ยง
505 (496) (768) <(100%) (54.8%) 3,654 (462) <(100%)

- รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX.  และ

การปองกันความเสี่ยง
995 336 619 (37.8%) 84.2% 4,497 1,541 (65.7%)

: ปโตรเคมีและการกลั่น 21,881 (101) (227) <(100%) <(100%) 68,106 11,701 (82.8%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1,381 3,098 2,676 93.8% (13.6%) 3,631 7,251 99.7%

: อื่นๆ (922) (596) (889) (3.6%) 49.2% (1,820) (2,017) (10.8%)

สวนแบงกําไรจากการรวมคาและบริษัทรวม 2,499 1,583         1,454 (41.8%) (8.1%) 6,789 4,573 (32.6%)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 2,452 4,908 2,857 16.5% (41.8%) 4,728 11,640 >100%

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBIT)       69,423       51,633       41,531 (40.2%) (19.6%) 207,540 147,007 (29.2%)

ตนทุนทางการเงิน 6,820 7,597 7,642 12.1% 0.6% 20,446 22,127 8.2%

ภาษีเงินได 17,495 9,830 8,777 (49.8%) (10.7%) 44,096 25,978 (41.1%)

กําไรสุทธิ 30,329 25,938 20,255 (33.2%) (21.9%) 100,146 75,505 (24.6%)

กําไรสุทธิตอหุน(บาท/หุน) 1.05 0.89 0.70 (33.3%) (21.3%) 3.48 2.61 (25.0%)

หนวย : ลานบาท  3Q2561 
%เพิ่ม (ลด)

9M2561 9M2562 2Q2562  3Q2562 
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1,659,633 

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอยจําแนกตามกลุมธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน (Operating Income) สําหรับผลการดําเนินงานงวด 

9M2562 สรุปไดดังน้ี 

5 

 

 

 

  

 

1. กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ตนและกาซธรรมชาต ิ
 

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลยีม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ PTTEP 

 3Q2561 2Q2562 3Q2562 
%เพิ่ม(ลด) 

9M2561 9M2562 

%เพิ่ม

(ลด) 

YoY QoQ  

ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ย  (เหรียญสหรัฐ/BOE) 47.7 48.3 46.0 (3.6%) (4.8%) 46.3 46.8 1.1% 

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED) 304,940 334,627 352,862 15.7% 5.4% 300,338 335,696 11.8% 

 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2562 

ใน 3Q2562 PTTEP มีรายไดจากการขายจํานวน 46,805 ลานบาท ลดลง 690 ลานบาท หรือรอยละ 1.5  จาก 2Q2562 

แมวารายไดจากการขายสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น สาเหตมุาจากคาเงินบาทใน 3Q2562 ท่ีแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q2562 ซึ่งรายได

จากการขายสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น โดยหลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.4 จาก 334,627 บารเรลเทียบเทา

นํ้ามันดิบตอวัน (BOED) ใน 2Q2562 เปน 352,862 BOED ใน 3Q2562  โดยหลักจากการเขาซื้อธุรกิจ Murphy Oil Corporation 

(Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียโดยรวมลดลงรอยละ 4.8 จาก 48.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทา

นํ้ามันดิบ (BOE) ใน 2Q2562 เปน 46.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน 3Q2562 ตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก 

EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 32,850 ลานบาท ลดลง 1,832 ลานบาท หรือรอยละ 5.3 โดยหลักเปนผลมาจากกําไร

ขั้นตนลดลง 1,331 ลานบาท จากรายไดจากการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีตนทุนขายเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม

เพ่ิมขึ้น 772 ลานบาท โดยหลักจากการตัดจําหนายหลุมสํารวจเพ่ิมขึ้น 3 หลุม ในประเทศพมา รวมถึงคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

15%

29%

17%

31%

5%
2%

25%
17%

6%
(0.2%)

45%

6%
1%

33%9%

9%
(0.4%)

44%

6%
(1%)

*ธุรกิจถานหิน และ อื่น ๆ  
กาซฯ นํ้ามัน PTTEP ปโตรเคมีและการกล่ัน อ่ืนๆ* 

หนวย : ลานบาท 

 กําไรจากการดําเนนิงานตามสว่นงาน
9M2562 

 EBITDA           
9M2562 

 รายได ้     
9M2562 

222,024 124,634 

เทคโนโลยี

และวิศวกรรม 

1% 

ธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ 
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เพ่ิมขึ้นจํานวน 652 ลานบาท ตามปริมาณการขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้น สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 3Q2562 มีจํานวน 

17,129 ลานบาท ลดลง 2,484 ลานบาท หรือรอยละ 12.7  

ผลการดําเนินงานภาพรวมของธรุกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมลดลง 2,665 ลานบาท โดยหลักจากรายไดดอกเบ้ียรับลดลง 

640 ลานบาท และคาใชจายภาษเีงินไดเพ่ิมขึ้น 72 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ี 3Q2562 คาเงินบาท

แข็งคาขึ้นเพียง 0.15 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ี 2Q2562 แขง็คาขึ้น 1.07 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ แมวามกีารกลับรายการ

ผลประโยชนทางภาษีท่ีเกีย่วของกับ Functional Currency ท่ีเคยรับรูไวในงวดบัญชกีอนเฉพาะสวนของ PTTEP เทาน้ัน จาํนวน 60 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,900  ลานบาท ตามประกาศพ.ร.บ.ภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 

อยางไรกต็าม กาํไรจากอนุพันธทางการเงินเพ่ิมขึ้น 874 ลานบาท โดย 3Q2562 มีกาํไรฯ 656 ลานบาท ในขณะท่ี 2Q2562 รับรู 

ขาดทุนฯ จาํนวน 218 ลานบาท สวนใหญจากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2561 

   ใน 3Q2562 PTTEP มีรายไดจากการขายจํานวน 46,805 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,718 ลานบาท หรือรอยละ 3.8 จาก 3Q2561 

สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.7 จาก 304,940 BOED ใน 3Q2561 เปน 352,862 BOED ใน 3Q2562 

โดยหลักจากจากการเขาซื้อธุรกิจ Murphy ในเดือนกรกฏาคม 2562 และโครงการบงกชตามสัดสวนการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.2 

ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียโดยรวมลดลงรอยละ 3.6 จาก 47.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน 3Q2561 เปน 

46.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน 3Q2562 

EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 32,850 ลานบาท ลดลง 189 ลานบาท หรือรอยละ 0.6 แมวากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 2,030 

ลานบาท โดยหลักเปนผลมาจากคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,191 ลานบาท จากการตัดจําหนายหลุม

สํารวจ ในขณะท่ีคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายลดลง 646 ลานบาท สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 3Q2562 มี

จํานวน 17,129 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 457 ลานบาท หรือรอยละ 2.7 

ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานภาพรวมของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับตัวเพ่ิมข้ึน 618 ลานบาท โดยหลักจากกําไรจาก

อนุพันธทางการเงินเพ่ิมขึน้ 868 ลานบาท จาก 3Q2562 มีกําไรฯ 656 ลานบาท ในขณะท่ี 3Q2561 รับรูขาดทุนฯ จํานวน 212 ลานบาท 

สวนใหญจากการประกันความเส่ียงราคานํ้ามัน รวมถึงใน 3Q2561 มีการรับรูขาดทุนจากการขายสินทรัพย (แหลงมอนทารา) จํานวน 

1,208 ลานบาท  นอกจากน้ีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้น จํานวน 818 ลานบาท จาก 3Q2562 มีกําไรฯ จํานวน 615 ลานบาท 

ในขณะท่ี 3Q2561 รับรูขาดทุนฯ จํานวน 203 ลานบาท อยางไรก็ตามคาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น 2,478 ลานบาท โดยหลักจาก

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้น 60 ลานเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากคาเงินบาทใน 3Q2562 แข็งคาขึ้นนอยกวาใน 3Q2561 

(3Q2562 : แข็งคาขึ้น 0.15 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ, 3Q2561: แข็งคาขึ้น 0.76 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) 
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ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 

ใน 9M2562 PTTEP มีรายไดจากการขายจํานวน 137,160 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 12,614 ลานบาท หรือรอยละ 10.1 จาก

9M2561 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.8 จาก 300,338 BOED ใน 9M2561 เปน 335,696 BOED ใน 

9M2562 โดยหลักจากโครงการบงกชตามสัดสวนการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.2 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 และโครงการมาเลเซีย 

เมื่อกรกฏาคม 2562 รวมท้ังราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.1 จาก 46.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE  ใน 9M2561 เปน 46.8 

เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน 9M2562  

EBITDA ใน 9M2562 มีจํานวน 100,344 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8,153 ลานบาท หรือรอยละ 8.8 โดยหลักจากกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึน้ 

13,623 ลานบาท จากรายไดจากการขายท่ีเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามคาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้น สวนใหญจากคาธรรมเนียมวิชาชีพ

และคาท่ีปรึกษาเพ่ิมขึ้น และการรับรูคาชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจางเลิกจางตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงานฉบับใหม รวมถึงคาใชจายใน

การสํารวจปโตรเลียมเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,933 ลานบาท โดยหลักจากการตัดจําหนายหลุมสํารวจ นอกจากน้ีคาภาคหลวงเพ่ิมขึ้น 1,539 

ลานบาทตามรายไดจากการขายท่ีเพ่ิมขึ้น และคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น 1,408 ลานบาทจากการเขาซื้อสัดสวนการ

ลงทุนเพ่ิมของโครงการบงกช ท้ังหมดน้ีสงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 9M2562 มีจํานวน 55,029 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

6,747 ลานบาท หรือรอยละ 14.0    

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานภาพรวมของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับตัวเพ่ิมขึ้น 9,810 ลานบาท โดยหลักจาก

การรับรูกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมขึ้น จํานวน 2,856 ลานบาท จาก 9M2562 มีกําไรฯ จํานวน 2,474 ลานบาท ในขณะท่ี 

9M2561 รับรูขาดทุนฯ จํานวน 382 ลานบาท จากคาเงินบาทใน 9M2562 แข็งคาขึ้น 1.86  บาทตอเหรียญสหรัฐฯ มากกวา 9M2561 

แข็งคาขึ้น 0.27 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ีใน 9M2561 มีการรับรูขาดทุนจากการขายสินทรัพย (แหลงมอนทารา) จํานวน 1,208 

ลานบาท อยางไรก็ตามคาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น 1,098 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 131 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนลดลง 82 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซธรรมชาติ แตละชนิดเปน ดังน้ี 

YoY QoQ

LPG 900,314 916,298 922,950 2.5% 0.7% 2,364,840 2,671,042 12.9%

Ethane 597,005 594,479 637,605 6.8% 7.3% 1,793,295 1,787,365 (0.3%)

Propane 177,574 170,143 238,210 34.1% 40.0% 670,479 650,151 (3.0%)

NGL
1/ 167,112 184,253 187,614 12.3% 1.8% 520,884 538,477 3.4%

รวม 1,842,005 1,865,173 1,986,379 7.8% 6.5% 5,349,498 5,647,035 5.6%

9M2561 9M2562 % เพิ่ม(ลด)หน่วย : ตัน 3Q2561 2Q2562 3Q2562
% เพิ่ม(ลด)

 
หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ Pentane 

 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังน้ี 

หน่วย :

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน YoY QoQ

LPG 
1/ 601 440 368 (38.8%) (16.4%) 532 427 (19.7%)

Ethylene 
2/ 1,217 824 801 (34.2%) (2.8%) 1,228 851 (30.7%)

Propylene 
2/ 1,027 796 862 (16.1%) 8.3% 1,006 832 (17.3%)

HDPE 
2/ 1,350 1,080 951 (29.6%) (11.9%) 1,371 1,041 (24.1%)

PP 
2/ 1,288 1,143 1,085 (15.8%) (5.1%) 1,287 1,118 (13.1%)

Naphtha 
3/ 608 485 445 (26.8%) (8.2%) 574 466 (18.8%)

9M2562 % เพิ่ม(ลด)3Q2561 2Q2562 3Q2562
% เพิ่ม(ลด)

9M2561

 
หมายเหตุ 1/ ราคากาซตลาดโลก (LPG Cargo) อางอิงขอมูลจาก Platts ดวยคาเฉลี่ยของ Propane Cargo และ Butane Cargo (FOB Arab Gulf) 

ของสองสัปดาหกอนหนาและคํานวณจากสัดสวนของ กาซ Propane และกาซ Butane ในอัตราสวนเทากับ 50:50 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2562 

ใน 3Q2562 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขายจํานวน 123,720 ลานบาท ลดลง 8,315 ลานบาท หรือรอยละ 

6.3 จาก 2Q2562 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ  ท่ีมีปริมาณจําหนายกาซฯเฉล่ีย (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 

ลูกบาศกฟุต) ลดลง 302  MMSCFD จาก 5,019 MMSCFD ใน 2Q2562 เปน 4,717 MMSCFD ใน 3Q2562 หรือรอยละ 6.0  โดยหลัก

จากกลุมลูกคาโรงไฟฟา: กลุมผูผลิตไฟฟาเอกชน (Independent Power Producer : IPP) เน่ืองจากใน 2Q2562 มีสภาพอากาศท่ีรอน

จัด และเขาสูชวงฤดูฝน สงผลใหความตองการใชกาซฯลดลง ใน 3Q2562 รวมถึงราคาขายเฉล่ียลดลง ตามราคากาซฯท่ีลดลง 

ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ของ ปตท. มีรายไดจากการขายลดลง จากราคาขายเฉล่ียลดลงตามราคาปโตรเคมีในตลาดท่ีใชอางอิง

ปรับลดลง โดยราคา HDPE และ PP  ลดลงรอยละ 11.9 และ 5.1 ตามลําดับ ในขณะท่ีปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของธุรกิจโรงแยกกาซฯ 

(รวมกาซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซฯ) เพ่ิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑ จาก 1,865,173 ตันใน 2Q2562 เปน 

1,986,379 ตันใน 3Q2562 หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.5 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ Propane จากการท่ีลูกคามีการปดซอมบํารุงตามแผนใน 

2Q2562  
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EBITDA ของกลุมธุรกิจกาซฯ ใน 3Q2562 มีจํานวน 18,100 ลานบาท ลดลง 1,750 ลานบาท หรือรอยละ 8.8 และกําไรจาก

การดําเนินงานตามสวนงาน มีจํานวน 13,315 ลานบาท ลดลง 1,902 ลานบาท หรือ รอยละ 12.5 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ จาก

ราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑลดลงมากกวาตนทุนกาซฯ ท่ีลดลง รวมถึง ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ ตามปริมาณจําหนายกาซฯท่ี

ลดลง และจากราคาขายอางอิงนํ้ามันเตาของกลุมลูกคาอุตสาหกรรมท่ีลดลง ในขณะท่ี ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนขั้นตนลดลง จากตนทุน

กาซฯ และปริมาณขายท่ีลดลง รวมท้ังราคาขาย NGV สําหรับกลุมลูกคา รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ไดทยอยปรับเปนคร้ังท่ี 2 อีก  

1 บาทตอกิโลกรัม ตั้งแต16 กันยายน 2562  ตามมติท่ีประชมุ กบง.  เห็นชอบทยอยปรับขึ้นราคา NGV กับกลุมรถโดยสารสาธารณะคร้ัง

ละ 1 บาทตอกก. ทุก 4 เดือน (คร้ังแรก 16 พ.ค. 2562)  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3  ป 2561 

 3Q2562 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขายจาํนวน 123,720 ลานบาท ลดลง 4,067 ลานบาท หรือ รอยละ 3.2 

จาก 3Q2561 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ ของ ปตท. จากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงตามราคาอางอิงในตลาดโลก โดยราคา HDPE และ 

PP ลดลง รอยละ 29.6 และ 15.8 ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 1,842,005 ตัน    

ใน 3Q2561 เปน 1,986,379 ตันใน 3Q2562 หรือรอยละ 7.8 โดยหลักจากผลิตภัณฑ Propane และ Ethane ท่ีใน 3Q2562  

โรงแยกกาซฯ ไมมกีารปดซอมบํารุงตามแผน ในขณะท่ี 3Q2561 โรงแยกกาซฯและลูกคามีการปดซอมบํารุงตามแผน  

ท้ังน้ีธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีรายไดเพ่ิมข้ึน จากปริมาณจําหนายกาซฯเฉล่ีย (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 

ลูกบาศกฟุต) เพ่ิมขึ้น 49  MMSCFD จาก 4,668 MMSCFD ใน 3Q2561 เปน 4,717 MMSCFD ใน 3Q2562 หรือรอยละ 1.0 โดยหลัก

จากลูกคาโรงแยกกาซฯ เน่ืองจากไมมีการปดซอมบํารุงในไตรมาสน้ีตามกลาวขางตน และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้น ตามราคากาซฯท่ี

สูงขึ้น 

EBITDA ของกลุมธุรกิจกาซฯ ใน 3Q2562 มีจํานวน 18,100 ลานบาท ลดลง 6,731 ลานบาท หรือรอยละ 27.1 และกําไร

จากการดําเนินงานตามสวนงาน มีจํานวน 13,315 ลานบาท ลดลง 6,964 ลานบาท หรือ รอยละ 34.3 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ

ท่ีมีกําไรขั้นตนลดลง จากราคาขายเฉล่ียลดลงตามท่ีกลาวขางตน ประกอบกับตนทุนกาซฯในอาวปรับเพ่ิมขึ้น  รวมถึง ธุรกิจจัดหาและ

จําหนายกาซฯ มีกําไรขั้นตนลดลงจากกลุมลูกคาอุตสาหกรรมท่ีลดลงจากราคาขายอางอิงราคานํ้ามันเตาปรับลดลง ในขณะท่ีตนทุน

กาซฯปรับเพ่ิมขึ้น  ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลง จากปริมาณขายลดลง และราคาขาย NGV สําหรับกลุมลูกคา รถแท็กซี่ และรถ

โดยสารสาธารณะ ไดทยอยปรับเพ่ิมขึ้น ตามท่ีกลาวขางตน 

ผลการดําเนินงาน 9 เดือนของป 2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกนัของ ป 2561  

9M2562 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขายจํานวน 381,894 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 23,929 ลานบาทหรือคิดเปน 

รอยละ 6.7 โดยหลักจาก ธุรกิจจัดหาและจําหนายกาซฯ จากราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นตามราคา Pooled Price ท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ังจาก

ปริมาณจําหนายกาซฯ เฉล่ีย (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) เพ่ิมขึ้น 113 MMSCFD จาก  4,712  MMSCFD ใน 

9M2561  เปน 4,825 MMSCFD ใน 9M2562  

ขณะท่ี ธุรกิจโรงแยกกาซฯ มีรายไดจากการขายลดลง จากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงตามราคาอางอิงในตลาดโลก โดยราคา 

HDPE  และ PP ลดลง รอยละ 24.1 และ 13.1 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 

5,349,498 ตัน ใน 9M2561 เปน 5,647,034 ตันใน 9M2562 หรือรอยละ 5.6 โดยหลักจากผลิตภัณฑ LPG  
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EBITDA และกาํไรจากการดําเนินงานตามสวนงานของกลุมธุรกิจกาซฯ ใน 9M2562 มีจํานวน 55,898 ลานบาท และ 41,865 

ลานบาท ลดลง 16,812 ลานบาท และ 17,600 ลานบาท ตามลําดับ โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯท่ีมีกําไรขั้นตนลดลง จากราคา

ขายเฉล่ียผลิตภัณฑปรับลดลง และตนทุนกาซในอาวท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  และธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ ลดลง โดยหลักจากกลุมลูกคา

อุตสาหกรรมท่ีลดลงจากตนทุนกาซฯ ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะท่ี ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลง จากปริมาณขายลดลง และราคาขายได

ปรับเพ่ิมขึ้นในกลุมลูกคา รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ตามมติท่ีประชุม กบง. เห็นชอบทยอยปรับขึ้นราคา NGV กับกลุมรถ

โดยสารสาธารณะ ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ไดปรับราคาขึ้น จาก 10.00 บาทตอกิโลกรัม เปน 10.62 บาทตอกิโลกรัม และ ปรับ

เพ่ิม 2 คร้ังในเดือน พ.ค. และ ก.ย. 2562 คร้ังละ 1 บาทตอ กก. เปน 12.62 บาทตอกิโลกรัม  

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจกาซฯ ดีขึ้นจาก PTTLNG ท่ีรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นจากการรับรูรายไดท่ีเพ่ิมขึ้น

ของ LNG Terminal 1 ท่ีเต็มกําลังการผลิตท่ี 10 ลานตันตอป ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 

 กลุมธุรกิจถานหนิ 

  3Q2561 2Q2562 3Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2561 9M2562 
% เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

ราคาอางอิง Newcastle 

(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 
117.5 79.9 68.2 (42.0%) (14.6%) 108.3 81.3 (24.9%) 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 84.2 64.1 63.6 (24.5%) (0.8%) 79.8 64.4 (19.3%) 

ปริมาณขาย  (ลานตัน) 1.9 1.8 2.0 5.3% 11.1% 6.1 5.9 (3.3%) 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2562 

ใน 3Q2562 ธุรกิจถานหินมีรายไดจากการขายจํานวน 4,081 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 352 ลานบาท หรือรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับ 

2Q2562 สาเหตหุลักมาจากปริมาณขายถานหินเพ่ิมขึ้น 0.2 ลานตัน หรือรอยละ 11.1  จาก 1.8 ลานตัน ใน 2Q2562 มาอยูท่ี 2.0 ลาน

ตัน ใน 3Q2562 จากการเล่ือนแผนการขายของเดือน มิ.ย. เปน ก.ค. 62 อยางไรก็ตามราคาขายถานหินเฉล่ียลดลง 0.5 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอตัน หรือรอยละ 0.8 จาก 64.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน มาอยูท่ี 63.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 3Q2562 ซึ่งเปนไปตามราคาอางอิง 

Newcastle ท่ีลดลงรอยละ 14.6 ตามอุปสงคท่ีออนตัวลงของท้ังภูมิภาคและการนําเขาของจีนท่ีลดลง 

EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 975 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอน 99 ลานบาท หรือรอยละ 11.3 โดยหลักเปนผลมา

จากกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากท่ีกลาวขางตน และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 3Q2562 อยูท่ี 497 

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 78 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2561 

ใน 3Q2562 ธุรกิจถานหินมีรายไดจากการขายจํานวน 4,081 ลานบาท ลดลง 1,261 ลานบาท หรือรอยละ 23.6 เมื่อเทียบ

กับ 3Q2561 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถานหินเฉล่ียลดลง 20.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน หรือรอยละ 24.5 จาก 84.2 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอตัน มาอยูท่ี 63.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 3Q2562 ซึ่งเปนไปตามราคาอางอิง Newcastle ท่ีลดลงรอยละ 42.0 ตามอุปสงคท่ีออน

ตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมีการใชพลังงานทางเลือกอ่ืนมากขึ้นอีกดวย แมวาปริมาณขายถานหินเพ่ิมขึ้น 0.1 ลานตัน หรือ

รอยละ 5.3  จาก 1.9 ลานตัน ใน 3Q2561 มาอยูท่ี 2.0 ลานตัน ใน 3Q2562  
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EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 975 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ป 2561 จํานวน 903 ลานบาท หรือรอยละ 48.1 โดยหลักจากกําไร

ขั้นตนท่ีลดลงตามราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงจากท่ีกลาวขางตน และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 3Q2562 อยูท่ี 497 ลานบาท 

ลดลง 853 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีลดลง 

ผลการดําเนินงานในชวง 9 เดอืนแรกของป 2562 เปรียบเทยีบกับชวงเดียวกนัของป 2561 

รายไดจากการขายใน 9M2562 มีจํานวน 12,026 ลานบาท ลดลง 3,634 ลานบาท หรือรอยละ 23.2 สาเหตุหลักมาจากราคา

ขายถานหินเฉล่ียลดลง 15.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน หรือรอยละ 19.3 จาก 79.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 9M2561 มาอยูท่ี 64.4 

เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 9M2562 จากผลของการบังคับใชมาตรการกําหนดเพดานราคาขายถานหินสําหรับโรงไฟฟาในประเทศ

อินโดนีเซียท่ีมีผลตั้งแตวันท่ี 1 เม.ย. 2561 เปนตนไป และตามราคาอางอิง Newcastle ท่ีลดลงรอยละ 24.9 รวมถึงปริมาณขายถานหิน

ลดลง 0.2 ลานตัน หรือรอยละ 3.3 จาก 6.1 ลานตัน ใน 9M2561 มาอยูท่ี 5.9 ลานตัน ใน 9M2562 ตามอุปสงคท่ีออนตัวลงจากภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตัว 

EBITDA ใน 9M2562 มีจํานวน 3,060 ลานบาท ลดลง 2,164 ลานบาท หรือรอยละ 41.4 จากกําไรขั้นตนท่ีลดลงตามราคา

ขายและปริมาณขายท่ีลดลงจากท่ีกลาวขางตน แมวาตนทุนขายปรับลดลง และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 9M2562 มี

จํานวน 1,294 ลานบาท ลดลง 2,488 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตาม EBITDA ท่ีลดลง รวมถึงจากคาเส่ือมราคา

และคาตัดจําหนายท่ีเพ่ิมขึ้น 324 ลานบาท 

อยางไรกต็าม ใน 9M2562 ไดรับคืนภาษีจากผลการชนะคดีในอดีต ขณะท่ี ใน 9M2561 มีคาใชจายภาษสุีทธิจากผลการแพ

คดี จึงทําใหภาพรวมผลการดําเนินงานใน 9M/2562 ของกลุมธุรกิจถานหินปรับตัวดีขึ้น 

2. กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

กลุมธุรกิจน้ํามัน 

 3Q2561 2Q2562 3Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2561 9M2562 
% เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉลี่ย (หนวย: ลานลิตร) 6,301 6,387 6,227 (1.2%) (2.5%) 19,809 19,270 (2.7%) 

ราคาเฉล่ีย  

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล) 
     

   

นํ้ามันเบนซิน 85.8 74.9 72.8 (15.2%) (2.8%) 82.6 71.6 (13.3%) 

นํ้ามันอากาศยาน 88.8 79.6 76.9 (13.4%) (3.4%) 85.4 77.7 (9.0%) 

นํ้ามันดีเซล 88.7 79.7 76.5 (13.8%) (4.0%) 84.7 77.5 (8.5%) 

นํ้ามันเตา  71.7 65.1 62.1 (13.4%) (4.6%) 66.1 63.7 (3.6%) 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2562 

ใน 3Q2562 กลุมธุ รกิจ นํ้ามันมีรายไดจากการขายจํานวน 137,526 ลานบาท ลดลง  11,442 ลานบาท หรือ 

รอยละ 7.7  จากราคาขายท่ีปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑใน  

ไตรมาสน้ีลดลง 160 ลานลิตร หรือรอยละ 2.5 จาก 6,387 ลานลิตรหรือเทียบเทา 441,459 บารเรลตอวัน ใน 2Q2562 เปน 6,227 ลาน
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ลิตรหรือเทียบเทา 425,736 บารเรลตอวัน ใน 3Q2562 โดยหลักจากผลิตภัณฑดีเซล เน่ืองจากเปนชวงฤดูฝน ในขณะท่ี 2Q2562 เปน

ชวงฤดูการผลิต และทองเท่ียว  

 EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 4,166 ลานบาท ลดลงจาก 2Q2562 จํานวน 39 ลานบาท หรือรอยละ 0.9 โดยหลักจาก

คาใชจายขายและบริหารเพ่ิมขึ้นจากคาโฆษณาและสงเสริมการขาย อยางไรก็ตาม กําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากผลิตภัณฑเบนซิน 

รวมท้ังมีผลขาดทุนสตอกนํ้ามันใน 3Q2562 ลดลงเมื่อเทียบกับ 2Q2562 ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน ใน 3Q2562 มี

จํานวน 3,010 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอนจํานวน 162 ลานบาท หรือรอยละ 5.1 จากคาเส่ือมราคาและตัดจําหนายท่ีเพ่ิมขึ้นตาม

การขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้น 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2561 

ใน  3Q2562 กลุมธุ รกิจ นํ้ามันมี รายไดจากการขายจํานวน 137,526 ล านบาท ลดลง  8,557 ล านบาท ห รือ 

รอยละ 5.9  จากราคาขายท่ีปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑใน

3Q2562 ลดลง 74 ลานลิตร หรือรอยละ 1.2 จาก 6,301 ลานลิตรหรือเทียบเทา 430,817 บารเรลตอวัน ใน 3Q2561 เปน 6,227 ลาน

ลิตรหรือเทียบเทา 425,736 บารเรลตอวัน ใน 3Q2562 โดยหลักจากผลิตภัณฑดีเซลท่ีลดลงตามการปดซอมบํารุงของโรงกล่ันใน

ประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น  และ LPG ท่ีลดลงตามสภาพตลาดท่ีมีการแขงขันสูงขึ้น แมวาผลิตภัณฑเบนซินปรับเพ่ิมขึ้นจากการขยายสถานี

บริการนํ้ามัน 

 EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 4,166 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3Q2561 จํานวน 63 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 โดยหลักเปน

ผลจากกําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑโดยเฉพาะผลิตภัณฑเบนซินและอากาศยานท่ีดีขึ้น  แมวาขาดทุนจากสต็อกนํ้ามันจะ

เพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี EBITDA ของธุรกิจ non-oil เพ่ิมขึ้นโดยหลักจากการขยายสาขาของธุรกิจ Cafe Amazon ในขณะท่ีคาใชจายขายและ

บริหารเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากคาโฆษณาและคาใชจายสงเสริมการขายรวมท้ังคาใชจายพนักงาน อีกท้ังคาเส่ือมราคาและตัดจําหนายท่ี

เพ่ิมขึ้น 309 ลานบาท สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน ใน 3Q2562 มีจํานวน 3,010 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน 

246 ลานบาท หรือรอยละ 7.6 

ผลการดําเนินงานในชวง 9 เดือนแรกของป 2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 

ใน 9M2562 กลุมธุรกิจนํ้ามันมีรายไดจากการขายจํานวน 432,377 ลานบาท ลดลง 17,088 ลานบาท หรือรอยละ 3.8 จาก

ราคาขายท่ีปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขาย ท่ีลดลง 539 ลานลิตร หรือรอยละ 2.7 

จาก 19,809 ลานลิตรหรือเทียบเทา 456,407 บารเรลตอวันใน 9M/2561 เปน 19,270 ลานลิตรหรือเทียบเทา 443,975 บารเรลตอวัน

ใน 9M2562 โดยหลักจากผลิตภัณฑ LPG และดีเซล 

EBITDA ใน 9M2562 มจีาํนวน 14,100 ลานบาท ลดลง 264 ลานบาท หรือรอยละ 1.8 โดยหลักจากผลขาดทุนจากสตอก

นํ้ามันใน 9M2562  ขณะท่ีชวงเดยีวกันของปกอนมกีําไรจากสตอกนํ้ามัน อยางไรก็ตามกําไรขั้นตนท่ีไมรวมผลกระทบจากสตอกนํ้ามัน

ดีขึ้นจากผลิตภัณฑดีเซลตามสภาพตลาดใน 9M2561 ท่ีมกีารแขงขันสูง และผลิตภัณฑอากาศยานท่ีดีขึ้นตามโครงสรางสูตรราคาขาย

เฉล่ียท่ีอางอิงราคาผลิตภัณฑของเดือนกอนหนา (M-1) และ EBITDA ของธุรกิจ non-oil เพ่ิมขึ้นโดยหลักจากการขยายสาขาของธรุกิจ 
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Cafe Amazon อยางไรก็ตามคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของสถานีบริการนํ้ามัน และการขยายสาขาของ

ธุรกิจ non-oil ท้ังน้ี กาํไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 9M2562 อยูท่ี 10,901 ลานบาท ลดลง 156 ลานบาท หรือรอยละ 1.4 

ตาม EBITDA ท่ีลดลง 

กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

YoY QoQ

ปริมาณขายเฉลี่ย 20,980 19,784 20,552 (2.0%) 3.9% 59,457 60,708 2.1%

%เพิ่ม (ลด)9M2561 9M2562หนวย : ลานลิตร 3Q2561 2Q2562 3Q2562
%เพิ่ม (ลด)

 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2562 

ใน 3Q2562 กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศมีรายไดจากการขายจํานวน  259,215 ลานบาท ลดลง 18,187 ลานบาท 

หรือรอยละ 6.6 จาก 2Q2562 โดยรายไดขายลดลงตามสถานการณราคานํ้ามันท่ีปรับลดลง แมวา ปริมาณขายเพ่ิมขึ้น 768 ลานลิตร

หรือ รอยละ 3.9  จาก 19,784 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,367,475 บารเรลตอวันใน 2Q2562 เปน 20,552 ลานลิตรหรือเทียบเทา 

1,405,118 บารเรลตอวันใน 3Q2562  โดยหลักจากปริมาณการคานํ้ามนัอากาศยาน (Jet A-1) เพ่ิมขึ้นในแถบยุโรป รวมถึงผลิตภัณฑป

โตรเคมเีพ่ิมขึ้นไปยังประเทศจีนและสิงคโปร  มากขึ้นใน 3Q2562 เน่ืองจากใน 2Q2562 มีโรงปโตรเคมใีนประเทศปดซอมบํารุง 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเส่ียงใน 3Q2562 จํานวน 646 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 283 ลานบาท โดยหลักจากรับรูกําไรจากมูลคายุติธรรมอนุพันธทางการเงิน (Mark to market)  และ กําไรจากการดําเนินงาน

ตามสวนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสน้ี อยูท่ี 619 ลานบาท เพ่ิมขึ้น จํานวน 283 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2561 

ใน 3Q2562 กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศมีรายไดจากการขายจํานวน  259,215 ลานบาท ลดลง 76,243 ลานบาท 

หรือรอยละ 22.7 จาก 3Q2561 โดยรายไดขายลดลงตามสถานการณราคานํ้ามันท่ีปรับตัวลดลง และ ปริมาณขาย ลดลง 428 ลานลิตร

หรือ รอยละ 2  จาก 20,980 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,434,380 บารเรลตอวันใน 3Q2561 เปน 20,552 ลานลิตรหรือเทียบเทา 

1,405,118 บารเรลตอวันใน 3Q2562  โดยหลักจากปริมาณการนําเขานํ้ามันดิบใหโรงกล่ันในประเทศลดลง เน่ืองจากในไตรมาสน้ีเปน

การปดซอมบํารุงใหญตามแผน และความกดดันจากสถานการณทางการคาระหวาง สหรัฐฯ กบั จีน 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเส่ียงใน 3Q2562 จํานวน 646 ลานบาท 

ลดลง 357 ลานบาท โดยหลักจากกําไรของการขายคอนเดนเสทในประเทศลดลง และ กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานรวมการ

ปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสน้ี อยูท่ี 619 ลานบาท ลดลง จํานวน 376 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีลดลง 

ผลการดําเนินงานในชวง 9 เดือนแรกของป 2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 

 ใน 9M2562 กลุมธุรกจิการคาระหวางประเทศ มีรายไดจากการขายจาํนวน 805,825 ลานบาท ลดลง 101,804 ลานบาท 

หรือรอยละ 11.2 โดยรายไดขายลดลงตามสถานการณราคานํ้ามนัท่ีปรับลดลง แมวา ปริมาณขายเพ่ิมขึ้น 1,251 ลานลิตรหรือรอยละ 

2.1 จาก  59,457  ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,369,917 บารเรลตอวนัใน 9M2561 เปน 60,708 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,398,717 
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บารเรลตอวันใน 9M2562 โดยหลักจากปริมาณการคานํ้ามันดิบและคอนเดนเสท (Out-Out Trading) ท่ีเพ่ิมขึ้น จากการขยายฐาน

การคาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต และสหรัฐอเมริกาท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ัง ธุรกรรมการคา LNG  (Out-Out Trading) 

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเส่ียงใน 9M2562 จํานวน 1,622 ลานบาท 

ลดลง 2,898 ลานบาท หรือ รอยละ 64.1 โดยหลักจากกําไรของการขายคอนเดนเสทในประเทศท่ีลดลง จากสวนตางราคาซื้อและขายท่ี

แคบลง โดย 9M2562 คอนเดนเสทอยูในสภาวะอุปทานลนตลาด จากการท่ีมี Competitive Substitutions (U.S. Light Crude และ 

Naphtha) เขามาในตลาดในปริมาณมาก และ กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุมธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ ใน 9M2562 ลดลง มาอยูท่ี 1,541 ลานบาท หรือ รอยละ 65.7 ตาม EBITDA ท่ีลดลง 

 

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 3Q2561 2Q2562 3Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2561 9M2562 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

Market GRM 4.74 2.44 3.60 (24.1%) 47.5% 4.76 2.82 (40.8%) 

Inventory gain (loss) excl. NRV 1.06 0.02 (1.71) <(100.0%) <(100.0%) 1.58 0.00* (100.0%) 

Accounting GRM 5.79 2.82 1.68 (71.0%) (40.4%) 6.34 2.85 (55.0%) 

Refinery Utilization rate (%) 104.6% 98.1% 95.3% (8.9%) (2.9%) 104.1% 99.5% (4.4%) 

*Inventory gain (loss) excl. NRV ของ 9M2562 เทากับ 0.00205 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 3Q2561 2Q2562 3Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2561 9M2562 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

โอเลฟินส์         

Naphtha (MOPJ) 667 541 494 (25.9%) (8.7%) 630 518 (17.8%) 

HDPE 1,350 1,080 951 (29.6%) (11.9%) 1,371 1,041 (24.1%) 

HDPE – Naphtha 683 539 457 (33.1%) (15.2%) 741 523 (29.4%) 

LLDPE 1,170 1,017 916 (21.7%) (9.9%) 1,208 990 (18.0%) 

LLDPE - Naphtha 503 476 422 (16.1%) (11.3%) 578 472 (18.3%) 

PP 1,288 1,143 1,085 (15.8%) (5.1%) 1,287 1,118 (13.1%) 

PP - Naphtha 621 602 591 (4.8%) (1.8%) 657 600 (8.7%) 
         

อะโรเมตกิส์         

Condensate 642 573 524 (18.4%) (8.6%) 615 543 (11.7%) 

PX (TW) 1,180 909 813 (31.1%) (10.6%) 1,042 934 (10.4%) 

PX (TW) – Condensate 537 336 292 (45.6%) (13.1%) 428 391 (8.6%) 

BZ 856 625 679 (20.7%) 8.6% 863 631 (26.9%) 

BZ – Condensate 214 52 155 (27.6%) >100.0% 248 88 (64.5%) 
 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2562 

ใน 3Q2562 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีรายไดจากการขายจาํนวน 238,271 ลานบาท ลดลง 13,241 ลานบาท หรือ

รอยละ 5.3 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันท่ีมีรายไดขายลดลงตามปริมาณขายท่ีลดลง เน่ืองจาก TOP มีการหยุดซอมบํารุงใหญตามแผน

ของหนวยกล่ันนํ้ามันดิบหนวยท่ี 3 (Crude Distillation Unit – 3 : CDU-3) และ IRPC มีการหยุดซอมบํารุงตามแผนของโรงกล่ันนํ้ามัน 

(ADU1) ใน 3Q2562 สงผลใหอัตราการใชกําลังการกล่ันของกลุมในไตรมาสน้ีลดลงจากรอยละ 98.1 ใน 2Q2562 เปนรอยละ 95.3 ใน 

3Q2562 นอกจากน้ี ราคาเฉล่ียผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปไดปรับลดลงทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันดิบท่ีปรับตัวลงเมื่อเทียบกับ 
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ไตรมาสกอน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ซึ่งเปนผลกระทบมาจากสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีนท่ี

ยังคงยืดเยือ้ รวมถึงความกังวลตอความตองการใชนํ้ามนัดิบท่ีคาดวาจะลดลงอยางตอเน่ืองจนถึงป 2563 แมวาจะมีการขยายเวลาการ

ปรับลดกําลังการผลิตของผูผลิตท้ังในและนอกกลุมโอเปกไปถึงเดือนมีนาคม 2563  

ในสวนของธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดโดยรวมปรับลดลงเชนกัน สาเหตุหลักจากรายไดของกลุมโอเลฟนสท่ีปรับลดลงตามราคา

ขายผลิตภัณฑท่ีลดลงตามความตองการผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ีชะลอตัวลงจากประเด็นสงครามทางการคาระหวางประเทศสหรัฐฯ และ

ประเทศจีน แมปริมาณขายโดยรวมจะเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีรายไดจากกลุมอะโรเมติกสปรับเพ่ิมขึ้นจากท้ังปจจัยทางดานราคาและปริมาณ 

โดยราคาผลิตภัณฑ BZ ในไตรมาสน้ีปรับสูงขึ้น ซึ่งเปนผลจากความตองการผลิตภัณฑปลายนํ้าของผลิตภัณฑสไตรีนโมโนเมอรยังอยู

ในระดับสูง และการลดระดับสินคาคงเหลือของ BZ ในประเทศจีน รวมถึงอุปทาน BZ ในภูมิภาคเอเชียท่ีลดลงจากการสงออกไป

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ อีกท้ังปริมาณขายโดยรวมเพ่ิมขึ้น โดยหลักจากการกลับมาผลิตเต็มกําลังของโรงอะโรเมติกสหนวยท่ี 1 ของ GC 

ใน 3Q2562 (ปดซอมบํารุงหนวยผลิตอะโรเมติกสตามแผนใน 2Q2562) แมวาจะมีการหยุดซอมบํารุงใหญตามแผนของหนวยผลิต

สารอะโรเมติกส (Aromatics Complex) ของ TOP ตั้งแตกลางเดือน มถิุนายน ถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 

EBITDA ของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันใน 3Q2562 มีจํานวน 8,570 ลานบาท ลดลง 41 ลานบาท จาก 2Q2562 และ

ใน 3Q2562 มีขาดทุนจากการดําเนินงานตามสวนงาน 227 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 126 ลานบาท จาก 2Q2562 โดยมีสาเหตุดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกล่ันท่ีไมรวมผลกระทบจากสต็อกนํ้ามันปรับเพ่ิมขึ้น จากสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูป

กับนํ้ามันดิบท่ีปรับสูงขึ้นทุกผลิตภัณฑ สงผลใหกําไรขั้นตนจากการกล่ันซึ่งไมรวมผลกระทบจากสต็อกนํ้ามัน (Market 

GRM) ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 2.44 US$/BBL ใน 2Q2562 เปน 3.60 US$/BBL อยางไรก็ตามใน 3Q2562 มีผลขาดทุนจาก 

สตอกนํ้ามัน 1.71 US$/BBL ในขณะท่ีมีกําไรจากสตอกนํ้ามัน 0.02 US$/BBL ใน 2Q2562 ทําใหคาการกล่ันทางบัญชี 

(Accounting GRM) ปรับลดลงจาก 2.82 US$/BBL ใน 2Q2562 เปน 1.68 US$/BBL สงผลใหผลการดําเนินงานของ

ของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับลดลง 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมีในภาพรวมปรับเพ่ิมขึ้น โดยหลักจากผลการดําเนินงานของกลุมอะโรเมติกสท่ี

เพ่ิมขึ้นซึ่งมีสาเหตุหลักจากสวนตางราคาผลิตภัณฑ BZ กับคอนเดนเสทท่ีปรับสูงขึ้นมากกวารอยละ 100 แมวาสวนตาง

ราคาผลิตภัณฑ PX กับคอนเดนเสทจะปรับลดลงรอยละ 13.1 ตามอุปทานท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงผลิตสารอะโรเมติกสแหง

ใหมในประเทศจีน อีกท้ังปริมาณขายก็เพ่ิมขึ้นตามการกลับมาผลิตเต็มกาํลังของโรงผลิตสารอะโรเมติกสของ GC ตามท่ี

กลาวขางตน ในขณะท่ีผลการดําเนินงานของกลุมโอเลฟนสปรับลดลงตามราคาขายผลิตภัณฑท่ีปรับลดลงประมาณ

รอยละ 5 – 12   

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2561 

ใน 3Q2562 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีรายไดจากการขายจาํนวน 238,271 ลานบาท ลดลง 59,084 ลานบาท หรือ

รอยละ 19.9 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันท่ีมีรายไดขายลดลงตามปริมาณขายท่ีลดลง จากการปดซอมบํารุงตามแผนของกลุมโรงกล่ัน

ใน 3Q2562 ตามท่ีกลาวขางตน รวมถึงการปรับตัวลดลงของราคาเฉล่ียผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันดิบท่ี

ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยอัตราการใชกําลังการกล่ันของกลุมในไตรมาสน้ีลดลงจากรอยละ 104.6 ใน 3Q2561 

เปนรอยละ 95.3 ใน 3Q2562  
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ในสวนของธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดโดยรวมปรับลดลงเชนกัน จากรายไดจากกลุมอะโรเมติกสท่ีปรับลดลงท้ังจากราคาขาย

ผลิตภัณฑและปริมาณขายโดยรวมท่ีลดลง โดยราคาขายผลิตภัณฑปรับลดท้ัง PX และ BZ ตามอุปทานท่ีลนตลาดจากการเปด

ดําเนินการของโรงผลิตสารอะโรเมติกสในประเทศจีน ขณะท่ีปริมาณขายโดยรวมลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการหยุดซอมบํารุงใหญ

ตามแผนของ Aromatics Complex ของ TOP  ในสวนของรายไดของกลุมโอเลฟนสก็ปรับลดลงตามราคาขายผลิตภัณฑท่ีลดลงจาก

แรงกดดันของสงครามการคา แมวาปริมาณขายโดยรวมจะเพ่ิมขึ้น  

EBITDA ของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันใน 3Q2562 มีจํานวน 8,570 ลานบาท ลดลง 22,023 ลานบาท จาก 3Q2561 

และใน 3Q2562 มีขาดทุนจากการดําเนินงานตามสวนงาน 227 ลานบาท ในขณะท่ีมีกําไรจากการดําเนินงานใน 3Q2561 จํานวน 

21,881 ลานบาท โดยมีสาเหตุดังน้ี  

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกล่ันท่ีไมรวมผลกระทบจากสต็อกนํ้ามันปรับลดลง จาก Crude Premium ท่ีเพ่ิมขึ้น 

สงผลใหกําไรขั้นตนจากการกล่ันซึ่งไมรวมผลกระทบจากสต็อกนํ้ามัน (Market GRM) ปรับลดลงจาก 4.74 US$/BBL 

ใน 3Q2561 เปน 3.60 US$/BBL อีกท้ังใน 3Q2562 มีผลขาดทุนจากสตอกนํ้ามัน 1.71 US$/BBL ในขณะท่ีมีกําไร

จากสตอกนํ้ามัน 1.06 US$/BBL ใน 3Q2561 ทําใหคาการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) ปรับลดลงจาก 5.79 

US$/BBL ใน 3Q2561 เปน 1.68 US$/BBL สงผลใหการดําเนินงานของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับลดลงมาก 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมีในภาพรวมปรับลดลงมากเชนกัน โดยผลการดําเนินงานของกลุมโอเลฟนสปรับ

ลดลงตามราคาขายผลิตภัณฑท่ีปรับลดลงประมาณรอยละ 15 – 30  ในขณะท่ีผลการดําเนินงานของกลุมอะโรเมติกสก็

ลดลงตามสวนตางราคาผลิตภัณฑกับคอนเดนเสทท่ีปรับลดลงท้ัง PX และ BZ รอยละ 45.6 และรอยละ 27.6 ตามลําดับ 

ตามราคาขายผลิตภัณฑท่ีลดลง  

ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561   

ใน 9M2562 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีรายไดจากการขายจํานวน 744,462 ลานบาท ลดลง 102,486 ลานบาท 

หรือรอยละ 12.1 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันท่ีมีรายไดขายลดลงตามราคาเฉล่ียผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปทุกผลิตภัณฑท่ีปรับลงตาม

ราคานํ้ามันดิบ โดยเฉพาะนํ้ามันเบนซินท่ีราคาลดลงอยางมาก เน่ืองจากอุปทานลนตลาดในชวงตนป 2562 รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลง 

โดยอัตราการใชกําลังการกล่ันของกลุมลดลงจากรอยละ 104.1 เปนรอยละ 99.5 จากการปดซอมบํารุงตามแผนของท้ังกลุมโรงกล่ันท่ี

มากกวาชวงเดียวกันของปกอน   

ในสวนของรายไดจากธุรกิจปโตรเคมีโดยรวมลดลง สาเหตุหลักจากรายไดของกลุมอะโรเมติกสท่ีลดลงตามราคา

ผลิตภัณฑ BZ ท่ีปรับตัวลดลงอยางมากจากอุปทานท่ีลนตลาด ขณะท่ีราคาผลิตภัณฑ PX ปรับลดลงเชนกัน จากการเปดดําเนินการ

ผลิตของโรงอะโรเมติกสแหงใหมในจีน นอกจากน้ี ปริมาณขายโดยรวมลดลง เน่ืองมาจากการหยุดซอมบํารุงตามแผนของ IRPC GC 

และ TOP ใน 9M2562 ท่ีมากกวาชวงเดียวกันของปกอน สําหรับรายไดจากกลุมโอเลฟนสก็ปรับตัวลดลงตามราคาผลิตภัณฑซึ่งไดรับ

แรงกดดันจากสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีน รวมถึงแนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แมวาปริมาณ

ขายจะเพ่ิมขึ้นจากการผลิตเต็มกําลังของโรงงาน LLDPE แหงท่ี 2 ของ GC ในปน้ี  

EBITDA ของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีจํานวนรวม 38,101 ลานบาท ลดลง 55,883 ลานบาท และมีกําไรจาก

การดําเนินงานตามสวนงาน จํานวน 11,701 ลานบาท ลดลง 56,405 ลานบาท โดยมีสาเหตุดังน้ี 
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• ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกล่ันไมรวมผลกระทบจากสต็อกนํ้ามันปรับลดลงจาก Market GRM ท่ีลดลงตามสวน

ตางราคานํ้ามันสําเร็จรูปกับนํ้ามันดิบท่ีลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ โดยเฉพาะสวนตางราคานํ้ามันเบนซินท่ีลดลงอยาง

มากเน่ืองจากอุปทานลนตลาดในชวงตนป 2562 แมวาสวนตางราคานํ้ามันเตาในชวง 9M2562 เพ่ิมขึ้นจากอุปทานท่ี

เร่ิมตึงตัวจากการท่ีโรงกล่ันบางสวนเปล่ียนไปผลิตนํ้ามันเตากํามะถันต่ําแทน ในขณะท่ียังคงมีอุปสงคของนํ้ามันเตา

กํามะถันสูงอยู นอกจากน้ี กําไรจากสตอกนํ้ามันลดลง 1.58 US$/BBL เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สงผลให 

Accounting GRM ลดลงจาก 6.34 US$/BBL เปน 2.85 US$/BBL ใน 9M2562 จึงเปนผลใหการดําเนินงานของธุรกิจ

การกล่ันโดยรวมปรับลดลงมาก 

•  ผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมีในภาพรวมปรับลดลง โดยหลักจากผลการดําเนินงานของกลุมโอเลฟนสท่ีลดลง

จากราคาผลิตภัณฑท่ีลดลงอยางมากจากประเด็นสงครามการคา (HDPE รอยละ -29.4, LLDPE รอยละ -18.3, PP รอย

ละ -8.7) รวมถึงผลการดําเนินงานของกลุมอะโรเมติกสท่ีลดลงจากสวนตางราคาผลิตภัณฑ BZ กับวัตถุดิบท่ีปรับลดลง

รอยละ 64.5 และสวนตางราคาผลิตภัณฑ PX กับวัตถุดิบปรับตัวลดลงรอยละ 8.6 จากอุปทานในจีนท่ีสูงขึ้น 

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

หนวย: GWh 3Q2561 2Q2562 3Q2562 
%เพิ่ม (ลด) 

9M2561 9M2562 
% เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟา (รวม) 1,545 5,352 5,155 >100% (3.7%) 4,263 12,652 >100% 

   ปรมิาณขายไฟฟา (GPSC) 1,545 1,519 1,135 (26.5%) (25.3%) 4,263 3,998 (6.2%) 

   ปรมิาณขายไฟฟา (GLOW)      n.a. 3,833 4,020 >100% 4.9% n.a. 8,654 >100% 

ปริมาณขายไอนํ้า (รวม) 1,585 3,531 3,721 >100% 5.4% 4,936 9,213 86.6% 

  ปริมาณขายไอนํ้า (GPSC) 1,585 1,628 1,684 6.2% 3.4% 4,936 4,899 (0.7%) 

  ปริมาณขายไอนํ้า (GLOW)      n.a. 1,903 2,037 >100% 7.0% n.a. 4,314 >100% 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2562 

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมใน 3Q2562 มีรายไดจากการขายจํานวน 20,685 ลานบาท ลดลง 941 ลานบาท หรือ

รอยละ 4.4  โดยหลักจาก GPSC สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวตามปจจัยของฤดูกาล โดยกฟผ. เรียกรับไฟฟาลดลง จากท้ังโรงไฟฟา

ศรีราชาและ และโรงไฟฟาหวยเหาะ รวมถึงรายไดคาความพรอมจายลดลงจากโรงไฟฟาเกค็โค-วนั เน่ืองจากอัตราคาความผันแปรตาม

ฤดูกาล (Weight Factor) ท่ีลดลง  

EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 5,105 ลานบาท ลดลง 696 ลานบาท หรือรอยละ 12.0 โดยหลักจาก GPSC จากกําไร

ขั้นตนท่ีลดลงตามรายไดขายท่ีลดลงจากท่ีกลาวขางตน แมวาคาใชจายในการขายและบริหารปรับตัวลดลงจากคาจางท่ีปรึกษาและ

คาใชจายในการพัฒนาธุรกิจปรับลดลง ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 3Q2562 มีจํานวน 2,676 ลานบาท ลดลงจาก

ไตรมาสกอน 422 ลานบาท หรือรอยละ 13.6 ตาม EBITDA ท่ีลดลง รวมถึงมีตนทุนทางการเงนิจากการเขาซื้อ GLOW เพ่ิมขึ้นทําใหผล

การดําเนินงานโดยรวมลดลง 
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2561 

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมใน 3Q2562 มีรายไดจากการขายจํานวน 20,685 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 12,602 ลานบาท 

มากกวารอยละ 100  โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีการรับรูรายไดของ GLOW ตั้งแต มีนาคม 2562  

EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 5,105 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,743 ลานบาท มากกวารอยละ 100  โดยหลัก จากกําไรขั้นตนท่ี

เพ่ิมขึ้นจากการเขาซื้อ GLOW แมวาจะมีการรับรูคาใชจายในการขายและบริหารของ GLOW เพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงาน

ตามสวนงานใน 3Q2562 มีจํานวน 2,676 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,295 ลานบาท หรือรอยละ 93.8 ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึนแมวาคาเส่ือม

ราคาและคาตัดจาหนายเพ่ิมขึ้น 1,448 ลานบาท จากการเขาซื้อ GLOW อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานโดยรวมลดลงจากตนทุนทาง

การเงินในการเขาซื้อ GLOW 

ผลการดําเนินงานในชวง 9 เดอืนแรกของป 2562 เปรียบเทยีบกับชวงเดียวกนัของป 2561 

ใน 9M2562 กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีรายไดจากการขายจํานวน 52,750 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 29,899 ลาน

บาท มากกวารอยละ 100 โดยหลักจากผลการดําเนินงานของ GPSC ท่ีดีขึ้น จากการเขาซื้อ GLOW ใน 9M2562 แมวารายไดคาความ

พรอมจายและรายไดคาพลังงานไฟฟาจะลดลงจากโรงไฟฟาศรีราชา ตามแผนการส่ังเดินเคร่ืองของ กฟผ. 

EBITDA ใน 9M2562 มีจํานวน 13,602 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7,118 ลานบาท มากกวารอยละ 100  โดยหลัก จากกําไร

ขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเขาซื้อ GLOW แมวาคาใชจายในการขายและบริหารปรับตัวสูงขึ้นจากการเขาซื้อ GLOW และคาใชจาย

พนักงาน คาจางท่ีปรึกษา รวมถึงการรับรูคาชดเชยตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงานฉบับใหม ท้ังน้ีกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 

9M2562 มีจํานวน 7,251 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3,620 ลานบาท มากกวารอยละ 100 ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น 

แมวาคาเส่ือมราคาและตดัจําหนายสูงขึ้นจํานวน 3,498 ลานบาทจากการเขาซื้อ GLOW อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานโดยรวมลดลง

เน่ืองจากตนทุนทางการเงิน เพ่ิมขึ้น 3,565 ลานบาท โดยหลักจากการเขาซื้อ GLOW  
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 ภาพรวมผลการดําเนินงานของปตท.และบริษัทยอย 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2562 

ใน 3Q2562 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 538,437 ลานบาท ลดลงจาก 2Q2562 จํานวน 31,885 

ลานบาท หรือรอยละ 5.6 โดยหลักมาจากรายไดจากการขายลดลงจากกลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ (จากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง

ตามราคานํ้ามันดิบ) กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน (จากราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมีสวนใหญท่ี

ลดลง) และกลุมธุรกิจนํ้ามัน (จากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง) และกลุมธุรกิจกาซฯ (จากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง) 

EBITDA ใน 3Q2562 มีจํานวน 67,697 ลานบาท ลดลง 6,107 ลานบาท หรือรอยละ 8.3 โดยหลักจากธุรกิจสํารวจและผลิต

ปโตรเลียมปรับลดลงจากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง แมปริมาณขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้น และมีคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมท่ีเพ่ิมขึ้นจากการ

ตัดจําหนายหลุมสํารวจในประเทศพมา เชนเดียวกับผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติท่ีลดลงจากไตรมาสกอน โดยหลักจาก

ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ตามราคาขายอางอิงราคาปโตรเคมีท่ีปรับลดลง และ ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ ตามปริมาณขายกาซฯและ

ราคาขายท่ีอางอิงราคานํ้ามันเตาลดลง ทําใหกําไรขั้นตนท่ีลดลง  และกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมท่ีปรับตัวลดลงตามปจจัยของ

ฤดูกาล   

 

 

ใน 3Q2562 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 1,454 ลานบาท ลดลง 129 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 8.1 สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานของการรวมคาในกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันท่ีลดลง โดยหลักจาก HMC 

ตามสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบของ PP ท่ีลดลง  

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลง 2,051 ลานบาทจาก 4,908 ลานบาท ใน 2Q2562 เปน 2,857 ลานบาท ใน 3Q2562 โดย

หลักมาจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินกูยืมและเจาหน้ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯท่ีลดลง ของ ปตท. 

TOP และ GC จากคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นนอยกวาไตรมาสกอน (3Q2562 เงินบาทแข็งคา 0.15 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ, 2Q2562 เงิน

บาทแข็งคา 1.06 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) 

   ใน 3Q2562 มีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) จากการรับรูคาใชจายชดเชยพนักงานเพ่ิมเตมิ 

ของ ปตท. จํานวน 1,069 ลานบาท ในขณะท่ี 2Q2562 มีการรับรูคาชดเชยเพ่ิมเติมตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯของบริษัทในเครือ 

1,013 945
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อืน่ๆ
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หนวย : ลานบาท 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในการรวมคาและบริษทัรวม 

 

 

1,583 
1,454 

   8.1% 
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จํานวน 3,088 ลานบาท แมวามีรายไดคาปรับจากการรับประกันผลงานกอสรางของโครงการ UHV (Warranty Claim) ของ IRPC 

จํานวน 271 ลานบาท 

ภาษีเงินไดใน 3Q2562 จํานวน 8,777 ลานบาท ลดลง 1,053 ลานบาท หรือรอยละ 10.7 จาก 9,830 ลานบาท ใน 2Q2562 

โดยหลักมาจากภาษีเงินไดท่ีลดลงของ ปตท. ตามผลการดําเนินงานท่ีลดลง  

ดังน้ัน กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทยอยในไตรมาสน้ีมีจํานวน 20,255 ลานบาท ลดลง 5,683 ลานบาท หรือ รอยละ 21.9 

จาก 2Q2562 ท่ีมีกําไรสุทธิ จํานวน 25,938 ลานบาท 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2561 

ใน 3Q2562 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 538,437 ลานบาท ลดลงจาก 3Q2561 จํานวน 68,542 

ลานบาท หรือรอยละ 11.3 โดยหลักมาจากกลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ (จากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงตามราคานํ้ามันดิบ) กลุม

ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันมีรายไดโดยรวมลดลง (จากราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีท่ีลดลง รวมถึงปริมาณขายท่ี

ลดลง) ในขณะท่ีกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้น (GPSC เขาซื้อ GLOW)  

ใน 3Q2562 EBITDA มีจํานวน 67,697 ลานบาท ลดลง 28,441 ลานบาท หรือรอยละ 29.6 โดยหลักจากกลุมธุรกิจปโตร

เคมีและการกล่ัน เน่ืองจากมีขาดทุนจากสตอกนํ้ามันใน 3Q2562 จํานวนประมาณ 2,200 ลานบาท ตามราคานํ้ามันดิบท่ีปรับลดลง 

ขณะท่ีใน 3Q2561 มีกําไรจากสตอกนํ้ามันจํานวนประมาณ 3,000 ลานบาท อีกท้ังกําไรขั้นตนจากการกล่ันซึ่งไมรวมผลกระทบจาก

สต็อกนํ้ามัน (Market GRM) ลดลงตามตนทุนวัตถุดิบเพ่ิมขึ้นจาก crude premium แมวาสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูปกับนํ้ามันดิบ

เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม สวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบของผลิตภัณฑปโตรเคมีท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสลดลง ประกอบกับผล

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติท่ีลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ ตามราคาขายอางอิง

ราคาปโตรเคมีท่ีปรับลดลง และธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ ตามราคาขายอางอิงราคานํ้ามันเตาท่ีลดลง  อยางไรก็ตาม ผลการ

ดําเนินงานของกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมท่ีปรับตัวดีขึ้น โดยหลักจากการรับรูผลการดําเนินงานของ GLOW ใน 3Q2562 ตั้งแต

เดือนมีนาคม 2562  

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 33,479 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,424 ลานบาท หรือรอยละ 4.4 จาก 32,055 ลานบาท 

ใน 3Q2561 โดยหลักจากคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของ GLOW ท่ี GPSC ไดเขาซื้อในเดือน มีนาคม 2562 

 

 

1,823
945

210

212

281

165

160

160

25

(28)

3Q2561 3Q2562

อืน่ๆ
เทคโนโลยแีละวศิวกรรม
กา๊ซธรรมชาติ
น้ํามัน
ปิโตรเคมแีละการกลัน่

หนวย : ลานบาท 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในการรวมคาและบริษทัรวม 
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ใน 3Q2562 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 1,454 ลานบาท ลดลง 1,045 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 41.8 จาก 2,499 ลานบาท ใน 3Q2561 สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานของการรวมคาในกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการ

กล่ันท่ีลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน โดยหลักลดลงจาก PTTAC ท่ีผลการดําเนินงานปรับลดลงตามสวนตางราคาผลิตภัณฑกับ

วัตถุดิบของผลิตภัณฑอะคริโลไนไตรล (AN) และ เมทิลเมทาคริเลต (MMA) ท่ีลดลง และ HMC ตามราคาขาย PP และเงินปนผลรับท่ี

ลดลง 

ใน 3Q2562 มีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) จากคาใชจายชดเชยพนักงานของ ปตท.

จํานวน 1,069 ลานบาท ตามท่ีไดกลาวขางตน ในขณะท่ี 3Q2561 มีการรับรูผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย แหลงมอนทารา ของ 

PTTEP จํานวน 1,208 ลานบาท 

ภาษีเงินไดใน 3Q2562 จํานวน 8,777 ลานบาท ลดลง 8,718 ลานบาท หรือรอยละ 49.8 จาก 17,495 ลานบาท ใน 

3Q2561 โดยหลักมาจากภาษีเงินไดท่ีลดลงของ ปตท. เน่ืองจากใน 3Q2561 มีคาใชจายภาษีเงินไดสุทธิท่ีเกี่ยวของกับการปรับ

โครงสรางหนวยธุรกิจนํ้ามัน จํานวน 6,033 ลานบาท และจากผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุม ปตท. ท่ีลดลง 

ดังน้ัน กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทยอยในไตรมาสน้ีมีจํานวน 20,255 ลานบาท ลดลง 10,074 ลานบาท หรือ รอยละ 

33.2 จาก 3Q2561 ท่ีมีกําไรสุทธิ จํานวน 30,329 ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561  

ใน 9M2562 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,659,633 ลานบาท ลดลง 59,105 ลานบาท หรือรอยละ 

3.4 จาก 9M2561 โดยหลักลดลงจากธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน ธุรกิจการคาระหวางประเทศ และธุรกิจนํ้ามันลดลง จากราคาขาย

เฉล่ียผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีท่ีลดลงตามราคานํ้ามันดิบ  แมวาจะมีรายไดขายเพ่ิมขึ้นจากกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม (GPSC เขาซื้อ GLOW) กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ  (ราคาขายกาซฯและ

ปริมาณขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้น) และธุรกิจสํารวจและผลิตฯ (จากปริมาณขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนเพ่ิมในโครงการ

บงกชและจากการเขาซื้อ Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนก.ค. 2562 และราคาขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้น

เล็กนอย)  

ใน 9M2562 EBITDA จํานวน 222,024 ลานบาท ลดลง 64,929 ลานบาท หรือรอยละ 22.6 จาก 286,953 ลานบาท ใน 

9M2561 สาเหตุหลักจากผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันปรับลดลงตามสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูปกับ

นํ้ามันดิบท่ีลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ โดยเฉพาะนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันอากาศยาน รวมถึงกําไรจากสตอกนํ้ามันท่ีปรับลดลง จาก

ประมาณ 13,000 ลานบาทใน 9M2561 เปนประมาณ 1,500 ลานบาท ใน 9M2562 ซึ่งเปนผลจากราคานํ้ามันดบิใน 9M2561 ท่ีอยูใน

ระดับสูงกวา 9M2562 และสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบของผลิตภัณฑปโตรเคมีสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสลดลงโดยเฉพาะ 

PE และ BZ เชนเดียวกับกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติท่ีมีผลการดําเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ ตามกําไรขั้นตนท่ีลดลง

จากราคาขายตามราคาอางอิงปโตรเคมีท่ีปรับลดลงมาก ในขณะท่ีตนทุนกาซฯ ปรับสูงขึ้น อยางไรก็ดีผลการดําเนินงานของธุรกิจ

สํารวจและผลิตฯ ปรับเพ่ิมขึ้นตามรายไดขายท่ีเพ่ิมขึ้นตามกลาวขางตน และธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมท่ีมีผลการดําเนินงานดีขึ้น

โดยหลักจากการเขาซื้อ GLOW ของ GPSC ตั้งแตเดือนมีนาคม 2562  
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คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย ใน 9M2562 มีจํานวน 97,390 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6,516 ลานบาท หรือรอยละ 7.2 จาก 

90,874 ลานบาท ใน 9M2561 โดยหลักจากธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมจากการเขาซื้อ GLOW ของ GPSC และธุรกิจสํารวจและ

ผลิตฯ จากการเขาซื้อสัดสวนลงทุนเพ่ิมในโครงการบงกช (เพ่ิมรอยละ 22.2) และโครงการ Murphy ในประเทศมาเลเซีย 

 

  

ใน 9M2562 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 4,573 ลานบาท ลดลง 2,216 ลานบาท หรือ

รอยละ 32.6 จาก 6,789 ลานบาท ใน 9M2561 โดยหลักลดลงจาก PTTAC ท่ีผลการดําเนินงานปรับลดลงตามสวนตางราคาผลิตภัณฑ

กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑอะคริโลไนไตรล (AN) และเมทิลเมทาคริเลต (MMA) ท่ีลดลง รวมถึงผลการดําเนินงานท่ีลดลงของ HMC จาก

เงินปนผลรับและสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบของ PP ท่ีลดลง  

ใน 9M2562 ปตท.และบริษัทยอยมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ 1,187 ลานบาท ลดลง 3,373 ลานบาท โดยหลักจาก

ขาดทุนจากสัญญาบริหารความเส่ียงราคาโภคภัณฑของ PTTEP PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) และ PTT International 

Trading London Limited (PTTT LDN) ท่ีลดลง 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน เพ่ิมขึ้น 6,912 ลานบาท จาก 4,728 ลานบาท ใน 9M2561 เปน 11,640 ลานบาท ใน 9M2562 

โดยหลักมาจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯท่ีเพ่ิมขึ้นของ GC และ ปตท. 

และ กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นแลวและยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาลูกหน้ีการคาเพ่ิมขึ้น ของ PTTEP จากคาเงินบาทท่ีแข็ง

คาขึ้นมากกวา 9M2561 เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ (9M2562 เงินบาทแข็งคา 1.84 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับส้ินป 

2561) (9M2561 เงินบาทแข็งคา 0.27 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับส้ินป 2560) 

ใน 9M2562 มีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดข้ึนประจํา (Non-recurring Items) ไดแก คาชดเชยเพ่ิมเติมตามประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและ พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฉบับใหม ของกลุม ปตท. ตามท่ีไดกลาวขางตนจํานวน 4,190 

ลานบาท, และรายไดคาปรับจากการรับประกันผลงานกอสรางของโครงการ UHV (Warranty Claim) ของ IRPC จํานวน 271 ลานบาท 

ในขณะท่ี 9M2561 มีการบันทึกคาใชจายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง ของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

(GGC) จํานวน 2,004 ลานบาท และการรับรูผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยแหลงมอนทาราของ PTTEP จํานวน 1,208 ลานบาท 

5,026

2,879

696

702

507

537

493

432

67

23

9M2561 9M2562

อืน่ๆ
เทคโนโลยแีละวศิวกรรม
กา๊ซธรรมชาติ
น้ํามัน
ปิโตรเคมแีละการกลัน่

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในการรวมคาและบริษทัรวม 

6,789 
หนวย : ลานบาท    32.6% 

4,573  
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ภาษีเงินได ลดลง 18,118 ลานบาท หรือรอยละ 41.1 จาก 44,096 ลานบาท ใน 9M2561 เปน 25,978 ลานบาท ใน 

9M2562 โดยหลักมาจากผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุม ปตท. ท่ีลดลงใน 9M2562 รวมถึงใน 9M2561 ปตท. มีคาใชจายภาษีเงิน

ไดสุทธิท่ีเกี่ยวของกับปรับโครงสรางหนวยธุรกิจนํ้ามัน จํานวน 6,033 ลานบาท 

จากท่ีกลาวขางตน สงผลใหกําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทยอยใน 9M2562 มีจํานวน 75,505 ลานบาท ลดลง 24,641 

ลานบาท หรือ รอยละ 24.6 จากจํานวน 100,146 ลานบาท ใน 9M2561 
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การวิเคราะหฐานะการเงินปตท. และบริษัทยอย  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ปตท. และบริษทัยอยมีสินทรัพยรวมท้ังส้ินจาํนวน 2,419,144 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ  

31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 66,491 ลานบาท หรือรอยละ 2.8 เปนผลจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียน ลดลง 157,460 ลานบาท หรือรอยละ 18.4 สาเหตุหลักมาจาก  

-  เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 109,628 ลานบาท โดยหลักจากเงนิฝากประจําลดลงจาก TOP PTTEP PTT และ 

GC  

- ลูกหน้ีอ่ืนลดลง 31,206 ลานบาท จากเงินจายลวงหนาคาเขาซื้อสัดสวนเงินลงทุนเพ่ิมในโครงการบงกชของ PTTEP 

และเงินจายลวงหนาคาสินคาของ PTTT ลดลง รวมท้ัง PTT ไดรับคืนเงินชดเชยกองทุนนํ้ามันและภาษีสรรพสามิต อีก

ท้ังภาษีซื้อขอคืนจากเงินจายลวงหนาคาซื้อกิจการของ PTTOR ลดลง   

: ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เพ่ิมขึ้น 142,927 ลานบาท หรือรอยละ 12.8 โดยหลักจากการเขาซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC 

และการเขาซื้อกิจการ Murphy ของ PTTEP ทําใหมีการรับรูท่ีดิน อาคารและอุปกรณของ GLOW และ Murphy เขามาในงวดท้ังส้ิน 

75,336 ลานบาท และ 48,300 ลานบาทตามลําดับ รวมท้ังการเพ่ิมขึ้นของงานระหวางกอสรางในโครงการตางๆ ของกลุมบริษัท เชน 

โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ของ TOP โครงการ Olefins Reconfiguration และโครงการผลิต Propylene Oxide ของ GC  

: สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมขึ้น 88,140 ลานบาท หรือรอยละ 31.7 โดยหลักจากคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน

ท่ีเพ่ิมขึ้น จากการเขาซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC  

 

 

277,983 366,123 

1,114,175 
1,257,102 

103,532 

96,416 

856,963 
699,503 

1,318,004 1,289,102 

543,635 650,474 

491,014 479,568 

2,419,144 2,352,6532,352,653

สินทรัพยหมุนเวียน 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  
(รวมสวนท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป) 

หน้ีสินอ่ืน  

สวนของผูถือหุน 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

31 ธ.ค. 61  30 ก.ย. 62  31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 62 

สินทรัพยรวม  หนี้สนิรวมและสวนของผูถือหุน 

หนวย : ลานบาท  

2.8% 

2,419,144 
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หนี้สิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน  2562 ปตท. และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 1,130,042 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 

จํานวน 95,393 ลานบาท หรือรอยละ 9.2 โดยมีสาเหตหุลักมาจากหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น 106,839 ลานบาท หรือรอยละ 20.0 

โดยหลักเปนผลจากการกูยืมระยะส้ันของ GPSC เพ่ือซื้อกิจการ GLOW และ เงินกูระยะยาวท่ีเพ่ิมขึ้นของบริษัทในกลุม 

สวนของผูถือหุน  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ปตท. และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวนรวม 1,289,102 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2561 

จํานวน 28,902 ลานบาท หรือรอยละ 2.2  ปตท. และบริษัทยอย มีผลการดําเนินงานสําหรับงวดเกาเดือนแรกป 2562 จํานวน 75,505 

ลานบาท โดยมีการจายปนผลจากผลการดําเนินงานงวดคร่ึงหลังของป 2561 จํานวน 1.2 บาทตอหุน และคร่ึงแรกของป 2562 จํานวน 0.9 

บาทตอหุน เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 59,979 ลานบาท ท้ังน้ีองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนลดลง 17,062 ลานบาท และสวนไดเสียท่ี

ไมมีอํานาจควบคุมลดลง  19,890 ลานบาท  สาเหตุหลักมาจากผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน และการไถ

ถอนหุนกูดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุนของ PTTEP  
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สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท. และบริษัทยอยสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 

28,775 ลานบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด จํานวน 292,184 ลานบาท เปนผลใหเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดปลายงวดเทากับ 263,409 ลานบาท ท้ังน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังน้ี 

 

   หนวย: ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 179,158 26,848 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมลงทุน (156,828) 8,701 

กระแสเงินสดสุทธใิชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (48,431) (66,686) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด (1,779) 178 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ (895) - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงระหวางงวด-สุทธ ิ (28,775) (30,959) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 292,184 86,204 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 263,409 55,245 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 179,158 ลานบาท มาจากกําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญตามงบ

กําไรขาดทุนจํานวน 75,505 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน โดย

รายการหลักท่ีมีผลใหกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายรวมจํานวน 97,390 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 

25,978 ลานบาท กําไรสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 23,398 ลานบาท และตนทุนทางการเงนิจํานวน 22,127 

ลานบาท รวมท้ังมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 7,406 ลานบาท และมีเงินสดจายภาษีเงินไดจํานวน 

61,759 ลานบาท   

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 156,828 ลานบาท สวนใหญเน่ืองมาจาก 

 : เงินจายเพ่ือซื้อธุรกิจ 145,880 ลานบาท โดยหลักจากการเขาซื้อกจิการ GLOW ของ GPSC สัดสวน  69.11% และการเขา

ซื้อกิจการ Murphy ของ PTTEP สัดสวนรอยละ 100.00 

 : เงินจายลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจ

และประเมินคา รวมจํานวน 110,646 ลานบาท โดยหลักเปนผลจากการลงทุนเพ่ิมขึ้นของ GC ในโครงการ Olefins Reconfiguration และ 

โครงการผลิต Propylene Oxide, การลงทุนเพ่ิมขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียม สวนใหญจากโครงการ

เอส 1 และโครงการซอติกา, โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ของ TOP, การลงทุนของปตท. ในโครงการทอสงกาซฯ เสนท่ี 5 การขยาย

ทอเสนท่ี 1, โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี-วังนอยท่ี 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรีเปนตน  

: เงินรับสุทธิจากเงินลงทุนชั่วคราว รวมจํานวน 84,335 ลานบาท จาก TOP ปตท. PTTEP และ GC จํานวน 55,501                 

ลานบาท 17,019 ลานบาท 14,730 ลานบาท และ 3,645 ลานบาท ตามลําดับ โดยหลักมาจากเงินฝากประจําท่ีครบกําหนด  

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 48,431 ลานบาท สวนใหญเน่ืองมาจาก  

 : เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 73,384 ลานบาท โดยหลักจาก ปตท.  GC PTTEP GPSC IRPC และ TOP 

: เงินปนผลจายจํานวน 55,193 ลานบาท โดยหลักจาก ปตท.  GC PTTEP TOP และ GPSC 

: เงินจายจากการเปล่ียนสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ือซื้อ GLOW ในสัดสวนรอยละ 26.14 (Tender Offer) ของ 

GPSC จํานวน 34,723 ลานบาท  
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: เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 95,252 ลานบาทโดยหลักเปนเงินกูยืมของ GPSC เพ่ือเขาซื้อ

กิจการ GLOW 

ในสวนของสภาพคลองเฉพาะบริษัท ปตท. สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ

จํานวน 30,959 ลานบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด จํานวน 86,204 ลานบาท เปนผลใหเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดปลายงวดเทากับ 55,245 ลานบาท โดยหลักจากการจายเงินปนผล การไถถอนหุนกู และการใหเงินกูยืมแก GPSC 

  อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท. และบริษัทยอย  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 9M2561 9M2562 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

อัตรากําไรขั้นตน % 14.90 11.66 

อัตรากําไรสุทธ ิ % 8.32 5.96 

    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 10.88 11.78 

    

กําไรสุทธิตอหุน     

กําไรสุทธิตอหุน บาท/หุน 3.48 2.61 
    

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-61 30-ก.ย.-62 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 2.11 1.71 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.50 1.17 

    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.41 0.50 

    

หมายเหต:ุ   

อัตรากําไรขั้นตน = กําไรขั้นตน หาร รายไดจากการขายและการใหบริการ 

อัตรากําไรสุทธ ิ = กําไรสุทธิ หาร รายไดจากการขายและการใหบริการ 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย         

 

กําไรสุทธิตอหุน   

= 

  

= 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+ภาษีจายจากการดําเนนิงาน  หาร เงินสดจาย

ตนทุนทางการเงิน 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ หาร จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่

ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางงวด 

อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน หาร หนี้สินหมุนเวยีน 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด+เงินลงทุนช่ัวคราว+ลูกหนี้การคา หาร 

หนี้สินหมุนเวียน  

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หาร สวนของผูถือหุนรวม 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
34 

3Q2562 

   

 

แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4 ของป 2562 

เศรษฐกิจโลกใน 4Q2562 มีแนวโนมขยายตัวในระดับใกลเคียงกับ 3Q2562 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดวาจะไดรับแรง

สนับสนุนจากตลาดแรงงานในประเทศท่ียังคงแข็งแกรง การดําเนินนโยบายการเงินท่ีผอนคลายมากขึ้นของ the Fed การเรงสะสม

สินคาคงคลังกอนการขึ้นภาษนํีาเขาสินคาจากจนีในสวนท่ีเหลือมูลคา 1.56 แสนลานดอลลารสหรัฐในวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 และการ

เจรจาทางการคากับจีนท่ีคืบหนาบางสวนภายใตความไมแนนอนของผลการเจรจาท่ียังคงมีอยู ขณะท่ีเศรษฐกิจของกลุมประเทศท่ีใช

เงินสกุลยูโร คาดวาจะยังคงขยายตัวอยางคอยเปนคอยไปตามนโยบายการเงินแบบผอนคลาย เชน การผอนคลายเชิงปริมาณ 

(Quantitative Easing: QE) รอบใหม รวมถึงการผอนคลายความกังวลในประเด็น No deal Brexit หลังสหภาพยุโรปและสหราช

อาณาจักรเห็นชอบใหมีการขยายกําหนดการ Brexit ออกไปจนถึง 31 มกราคม 2563 สําหรับเศรษฐกิจจีนคาดวาจะสามารถขยายตวัท่ี

ระดับเปาหมายรอยละ 6.0-6.5 ท่ีรัฐบาลตั้งไว ตามแรงสงของมาตรการทางการคลังและการเงินเพ่ือพยุงเศรษฐกิจไมใหชะลอตัวแรง 

ทามกลางความกังวลจากหน้ีท่ีอยูในระดับสูง โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงจากสงครามการคาและปญหาความขัดแยงทางภูมิ

รัฐศาสตรท่ีอาจรุนแรงขึ้น รวมถึงภาวะเงินเฟอและอัตราดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับต่ํา สงผลตอความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงิน 

เพ่ือรองรับความเส่ียงในอนาคต (policy space) 

ตามรายงานของ IEA ณ เดือนตุลาคม 2562 ความตองการใชนํ้ามันของโลกใน 4Q2562 คาดวาจะเพ่ิมขึ้น 0.1 ลานบารเรล

ตอวันจาก 3Q2562 ไปอยูท่ีระดับ 101.4 ลานบารเรลตอวัน โดยมาจากความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นของประเทศ อินเดีย เกาหลีใต และญ่ีปุน  

ท้ังน้ี คาดวาราคานํ้ามันดิบจะเฉล่ียอยูท่ี 55-65 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 4Q2562 คาการกล่ันอางอิงสิงคโปรใน 4Q2562 คาดวา

จะเฉล่ียอยูท่ี 6-7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับลดลงจาก 3Q2562 เน่ืองจากสถานการณการชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก และการ

เพ่ิมขึ้นของอุปทานของโรงกล่ันใหม  

ราคาผลิตภัณฑกลุมโอเลฟนสและกลุมอะโรเมตกิสใน 4Q2562 ในภาพรวมมีแนวโนมราคาลดลงจาก 3Q2562 จากกาํลังการ

ผลิตใหมท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในชวง 4Q2562 ประกอบกับความตองการท่ียังคงไดรับผลกระทบจากการกดีกันทางการคา รวมถึงอุปสงค

ท่ีลดลงตามฤดกูาลในชวงปลายป โดยราคา HDPE คาดวาจะเฉล่ียท่ีระดับ 880-900 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน สวนราคา PP เฉล่ียคาดวา

อยูท่ี 1,080-1,100 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในสวนของราคาผลิตภัณฑอะโรเมติกส ราคา BZ คาดวาจะออนตวัลงเล็กนอยโดยเฉล่ียอยูท่ี

ระดับ 660-680 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน  และราคา PX คาดวาจะเฉล่ียลดลงอยูท่ี 780-800 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน 

เศรษฐกิจไทยใน 4Q2562 มีแนวโนมขยายตัวเรงขึ้นจาก 3Q2562 ตามการทองเท่ียวท่ีคาดวาจะขยายตัวไดดจีากฐานท่ีต่ําใน

ปกอนและวันหยุดยาวในชวงปลายป การใชจายภาครัฐยังคงเปนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคัญโดยเฉพาะจากความคืบหนาของ

โครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญซึง่จะชวยกระตุนการลงทุนภาคเอกชน สําหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัว

ตอไปไดโดยไดรับแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ อาทิ มาตรการกระตุนการทองเท่ียวในประเทศ มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย

ผานการเพ่ิมวงเงินบัตรสวัสดกิารแหงรัฐฯ และมาตรการชวยเหลือรายไดเกษตรกร อยางไรก็ดี หน้ีครัวเรือนซึง่อยูในระดับสูงจะยังคงเปน

ปจจัยถวงตอไป ในขณะท่ีการสงออกสินคามีแนวโนมขยายตัวเล็กนอยทามกลางอุปสงคจากตางประเทศท่ียงัคงออนแอ โดยเศรษฐกิจ

ไทยยังคงเผชิญความเส่ียงจากเศรษฐกจิคูคาท่ีอาจขยายตวัชะลอลงกวาท่ีคาด และการดําเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีอาจจะไมเปนไป

ตามเปาหมาย  
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แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ : ความคืบหนาโครงการที่สําคัญ 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติ 

• ระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 5 จากระยองไปไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ/ใต   

ความคืบหนาโครงการ ณ เดือนกนัยายน 2562 : รอยละ 73.7 

• ระบบทอสงกาซฯ จากสถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี – วังนอยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  

ความคืบหนาโครงการ ณ เดือนกันยายน 2562 :  รอยละ 87.56 

โครงการ LNG:  

• โครงการ LNG Receiving Terminal 1 Extension (1.5 MTA): 

• กอสรางแลวเสร็จในป 2561 

• ขยายกําลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta Phut LNG Terminal เพ่ิมเติมอีก 1.5 ลานตันตอป จาก 10 เปน 11.5 

ลานตันตอป  

• กําหนดสงกาซธรรมชาติไดภายในป 2562 

ปจจุบัน มีสัญญาซื้อ LNG ระยะยาวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จํานวนท้ังส้ิน 5.2 ลานตันตอป และมีความ

พรอมในการจัดหา LNG เพ่ือรองรับปริมาณการใชกาซฯ ของประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

• โครงการ LNG Receiving Terminal 2: 

ความคืบหนาโครงการ ณ เดือนกันยายน 2562 :  รอยละ 23.65 

• ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 มีมติให ปตท. ดําเนินการขยายกําลังการแปรสภาพ LNG ท่ี 7.5 

ลานตันตอป  

• มีกําหนดสงกาซธรรมชาติไดภายในป 2565 

• โครงการ LNG Receiving Terminal อื่นๆ:  

• ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และราง

สัญญารวมทุนหนวยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแหง 

ประเทศไทย (กนอ.) สําหรับโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3 (ชวงท่ี 1)  ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอมา โดยให บริษัท กัลฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 

เทอรมินอล จํากัด (บริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และ 

บริษัท กัลฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรมินอล จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 ของจํานวนหุนท้ังหมดบริษัท กัลฟ 

เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรมินอล จํากัด) เปนผูดําเนินการถมทะเล มูลคาการลงทุนรวมกันในสวนของการถมทะเล

ประมาณ 12,900 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2566 และสิทธิในการกอสราง LNG Terminal  ชวงท่ี 1 

ขนาดไมต่ํากวา 5 ลานตัน เปนเงินลงทุนประมาณ 28,000 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะพรอมเปดดําเนินการประมาณป 

2568  
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แผนงาน NGV 

ปตท. มีนโยบายใหเอกชนท่ีสนใจลงทุนสถานีบริการ NGV ยังคงสามารถท่ีจะดําเนินการได โดยขอซื้อกาซฯจาก ปตท. และ 

เอกชนเปนผูลงทุนสถานีบริการเอง อีกท้ัง ปตท. มีแผนการบริหารจัดการสถานีบริการท่ีมีตนทุนสูง เพ่ือใหตนทุน ปตท. เทียบเคียงกับ

ตนทุนท่ีภาครัฐกําหนด 

ในสวนของราคาขายปลีก NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันท่ี 19 

เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบปรับราคาขายปลีก NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะจากเดิมท่ี 10.62 บาทตอกิโลกรัม เปน 13.62 บาท

ตอกิโลกรัม โดยใหทยอยปรับขึ้นคร้ังละ 1.00 บาท ทุก 4 เดือน เร่ิมตั้งแตวันท่ี 16  พฤษภาคม 2562 เปนตนไป โดยปจจุบันราคาขาย

ปลีก NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะเทากับ 12.62 บาทตอกิโลกรัม 

สรุปแผนการหยุดซอมบํารุงโรงแยกกาซฯ ในป 2562 

 

         *TD: Turn down (ลดกําลังการผลิต) 
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การดําเนินงานดานความย่ังยืน 

ปตท. มุงมั่นดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ดาน (3P) อยางสมดุล คือ 

People การดําเนินธุรกิจควบคูกับการดูแลชุมชนและสังคม Planet การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ Prosperity  

การเปนฐานความมั่นคงใหแกภาคเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนดวยหลักธรรมาภิบาล สรางความสมดุลใน

การตอบสนองตอความตองการ และความคาดหวงัของผูมีสวนไดเสียอยางเปนรูปธรรม ดําเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนตามหลักสากล รวมถึงไดนําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :  

SDGs) เขามาเปนปจจัยหน่ึงในการกําหนดทิศทางกลยุทธของกลุม ปตท. และใชดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (Dow Jones 

Sustainability Index : DJSI) เปนดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดานความยั่งยืน โดยในป 2562 ปตท. ยังคงรักษาสถานะการเปนสมาชกิ 

DJSI ไดตอเน่ืองเปนปท่ี 8  

 
 

ปตท. มุงมั่นในการเปนองคกรท่ีขับเคล่ือนประเทศผานการสรางความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจ พรอมดูแลสังคม

ชุมชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยพิจารณาปจจัยนําเขาท้ังจากภายในและภายนอกท่ีสําคัญไดแก  ผลสํารวจความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสีย กลุมสังคมชุมชน และความเชี่ยวชาญของกลุม ปตท. เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินโครงการเพ่ือสังคมให

เหมาะสม  สรางการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยโครงการเพ่ือสังคมของ ปตท.แบงเปน 2 มิติท่ีสําคัญ ไดแก  

มิติดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ชุมชน และสังคม (People) และมิติดานการสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (Planet)  

People การดําเนินธุรกิจควบคูกับการดูแลชุมชนและสังคม   

มิติดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ชุมชน และสังคม (People)  

ปตท.ใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับเพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรมและองคความรูในการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนดวยการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของโรงเรียนกําเนิดวิทย (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

อยางตอเน่ือง  นอกจากน้ีกลุม ปตท. ยังไดสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนองตอนโยบายภาครัฐ ผานโครงการโรงเรียน

ประชารัฐ เนนการพัฒนาทักษะความรูและทักษะการสอนแกครูในหลักสูตรวิชาการ ความเปนผูนํา และจริยธรรม  โดยจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตร STEM (Science Technology Engineering Mathematics) สําหรับครูวิทยาศาสตร อบรมหลักสูตร

การพัฒนาภาษาอังกฤษ (English) สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรจะแบงตามความพรอมของแตละโรงเรียนท่ีมีการ
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วิเคราะหขอมูลและจัดกลุม School Grading เพ่ือใหเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชของแตละโรงเรียน นอกจากน้ียังสงเสริมทักษะ

การเปนผูประกอบการของนักเรียนผานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆอีกดวย  

Planet การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

มิติดานการสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Planet)  

การปลูกปารักษาระบบนิเวศและสงเสริมการปลูกปาครอบครัว ป 2562 ปตท. ยงัคงปลูก ฟนฟูและเพ่ิมความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปา ควบคูกบัการปลูกปาครอบครัวเพ่ือการใชประโยชน จํานวน 2,420 ไร สรุปจํานวนพ้ืนท่ีปาท่ี ปตท. ปลูกและดูแล ตั้งแต

อดีตจนถงึปจจุบันคิดเปน 1,167,058 ไรสามารถดดูซับกาซเรือนกระจกไดมากกวา 2.18 ลานตันคารบอนไดออกไซดตอป ซึง่สราง

ประโยชนในเชิงรายไดใหกับชมุชนจากการใชประโยชนจากปาคดิเปนมูลคากวา 280 ลานบาท นอกจากน้ียังสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวในเมืองเพ่ือปลูกฝงจติสํานึกดานส่ิงแวดลอม (Green Mindset) สงเสริมการเรียนรูผานศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิริ

นาถราชินี ศูนยเรียนรูปาวงัจันทร และศูนยเรียนรูปาในกรุง เพ่ือสรางความตระหนัก และความรวมมือกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนหน่ึงในประเด็นสําคัญของธุรกิจนํ้ามัน และกาซธรรมชาติ และเปนประเด็นสําคัญของ

กลุม ปตท. เพ่ือบริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจกใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ปตท.จึงประกาศกลยุทธ PTT Group Clean and 

Green Strategy และกําหนดเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของกลุม ปตท.ลงรอยละ 20 เม่ือเทียบกับการ

ดําเนินงานปกติภายในป 2573 โดยใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงาน การใชหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ การเพ่ิมสัดสวนผลิตภัณฑท่ีเปนพลังงานทางเลือก และกาซธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงการนําหลักเกณฑเร่ืองราคาคารบอนมาใชในการพิจารณาการลงทุน  

ใน 2Q2562 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Absolute Greenhouse Gas Emission) ทั้งทางตรงและทางออม 

(Scope1 และ Scope2) ของกลุม ปตท. อยูที่ 15.12  ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e) ซึ่งคาดวาในป 2562 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจะเปนไปตามเปาหมาย (Absolute Greenhouse Gas Emission Target) ที่ไมเกิน 39.40 

ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e) 

Prosperity การเปนฐานความม่ันคงใหแกภาคเศรษฐกจิและสังคมเพือ่การเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน 

ปตท.มุงมั่นในการสรางความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวใหแกประเทศ ผานการขยายเครือขายกาซธรรมชาติ และ LNG 

(Liquefied Natural Gas) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟาจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การขยายฐานการคาระหวาง

ประเทศ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการสรางคุณคาเพ่ิมจากการลงทุน ผานการดําเนินโครงการตางๆ เชน โครงการ LNG 

Receiving Teminal 1&2 รวมถึงการขยายเครือขาย LNG Value Chain และธุรกิจกาซธรรมชาติไปยัง South-East Asia, โครงการทอ

สงกาซธรรมชาติ เสนท่ี 5 และโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ ราชบุรี-วังนอยท่ี 6 ไปยัง

จังหวัดราชบุรี และโครงการโรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งความกาวหนาของโครงการยังคงเปนไปตามแผน นอกจากน้ียัง

มุงเนนการลงทุนเพ่ือสรางคุณคาเพ่ิมรวมกันของกลุม ปตท.ผานโครงการท่ีสําคัญ เชน โครงการ Onshore and Offshore Exploration 

and Production, โครงการ EECi@Wangchan Valley, โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project), โครงการโรงไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Energy), โครงการกอสรางโรงงานโอเลฟนสแหงใหม (OIefins Reconfiguration Project หรือ MTP Retrofit)  

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
39 

3Q2562 

   

 

ภาคผนวก 

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม คือ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 

ธุรกิจกาซธรรมชาติ ประกอบดวย หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD)  

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) และ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) 

ธุรกิจถานหิน ประกอบดวย บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด 

(PTTGM)  

ธุรกิจน้ํามัน คือ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก จํากัด มหาชน (PTTOR)  

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ ประกอบดวย หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ PTT International Trading Pte. Ltd. 

(PTTT) และ PTT International Trading London Limited (PTTT LDN)     

ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น ประกอบดวย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล จํากัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (TP) และ บริษัท   พีทีที แทงค 

เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK)  

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประกอบดวย หนวยธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ 

จํากัด (มหาชน) (GPSC) บริษัท  พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด (PTTES) บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และ 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (PTT DIGITAL) 

ธุรกิจอืน่ๆ ประกอบดวย บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากดั (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) PTT 

Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) และ บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จาํกดั (PTT TCC) 
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