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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 4 และ ประจําปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 

 บทสรุปผูบริหาร 

ในไตรมาส 4 ป 2563 (4Q2563) ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและ 

คาตัดจําหนาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBITDA) จํานวน 71,614 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,149 ลานบาท หรือรอยละ 

6.1 จากไตรมาส 3 ป 2563 (3Q2563) สาเหตุหลักจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น โดยเฉพาะ

ธุรกิจปโตรเคมีท่ีใน 4Q2563 ไดรับแรงสนับสนุนจากอุปสงคท่ีเพ่ิมขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ีฟนตัวขึ้นและนโยบายกระตุน

เศรษฐกิจของหลายประเทศ รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีใหความสําคัญในดานสุขอนามยัมากขึ้น การทํางานท่ีบาน 

และการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว สงผลใหราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีและสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบท้ังสายโอเลฟนสและอะ

โรเมติกสปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสกอน ในสวนของธุรกิจการกล่ัน กําไรขั้นตนจากการกล่ันซึ่งไมรวมผลกระทบจากสตอกนํ้ามัน 

(Market Gross Refining Margin: Market GRM) ปรับเพ่ิมขึ้นจาก (0.4) เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 3Q2563 เปน 1.2 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2563 เน่ืองจาก Crude Premium ท่ีปรับตัวลดลงจากความตองการใชนํ้ามันท่ียังเพ่ิมขึ้นไมมากจากการ

ระบาดระลอกใหมของ COVID-19 รวมถึงสวนตางราคานํ้ามันอากาศยาน/นํ้ามันกาดกับนํ้ามันดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นจากอุปสงคภาค

ขนสงและภาคไฟฟาท่ีเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม กําไรสตอกนํ้ามันใน 4Q2563 ปรับลดลง สงผลใหกําไรขั้นตนจากการกล่ันรวม

ผลกระทบจากสตอกนํ้ามัน (Accounting Gross Refining Margin: Accounting GRM) ปรับตัวลดลงจาก 4.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

บารเรล ใน 3Q2563 เปน 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2563  สําหรับกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีผลการดําเนินงานดีขึ้น

จากธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติเปนหลัก ตามตนทุนกาซฯ ท่ีปรับลดลง ราคาขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นทุกผลิตภัณฑตามราคาปโตรเคมีอางอิง

ในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นตามความตองการของลูกคาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและความตองการใชเชื้อเพลิงในประเทศ 

ประกอบกับธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากกําไรขั้นตนตามตนทุนกาซฯท่ีลดลง และราคา

ขายเฉล่ียใหกลุมลูกคาอุตสาหกรรมดีขึ้น ตามราคาขายเฉล่ียท่ีอางอิงนํ้ามันเตาท่ีปรับสูงข้ึน ในสวนของผลการดําเนินงานของธุรกิจ

สํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับลดลงตามราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง แมปริมาณขายเฉล่ียจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากโครงการคอน

แทร็ค 4 กลุมพารเท็กซ (Partex) และโครงการมาเลเซีย สําหรับ กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทยอย ใน 4Q2563 มีกําไรสุทธิ 

จํานวน 13,147 ลานบาท ลดลง 973 ลานบาท จาก 3Q2563  หรือรอยละ 6.9 โดยหลักจากการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา

ตามสัดสวนของ ปตท. จากขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษีจํานวน 7,696 ลานบาท โดยหลักจากธุรกิจถานหินจํานวน

ประมาณ 6,800 ลานบาท ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวนประมาณ 690 ลานบาท และธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันจํานวน

ประมาณ 180 ลานบาท รวมถึงขาดทุนจากตราสารอนุพันธในไตรมาสน้ี แมวาจะมีกําไรอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้นตามคาเงินบาทท่ี 

แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีคาเงินบาทออนคาใน 3Q2563  

หนวย : ลานบาท 4Q2562 3Q2563 4Q2563 
% เพิ่ม (ลด) 

2562 2563 
% เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

ยอดขาย 560,106 383,599 407,174 (27.3%) 6.1% 2,219,739 1,615,665 (27.2%) 

EBITDA 66,948 67,465 71,614 7.0% 6.1% 288,972 225,672 (21.9%) 

กําไรสุทธิ 17,446 14,120 13,147 (24.6%) (6.9%) 92,951 37,766 (59.4%) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.59 0.50 0.46 (22.0%) (8.0%) 3.20 1.32 (58.8%) 

ราคานํ้ามันดิบดูไบเฉลี่ย 62.1 42.9 44.6 (28.2%) 4.0% 63.5 42.2 (33.5%) 
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เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 4 ป 2562 (4Q2562) ปตท. และบริษัทยอยมี EBITDA เพ่ิมขึ้น 4,666 ลานบาท 

หรือรอยละ 7.0 สาเหตุหลักจากกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น โดยธุรกิจปโตรเคมีมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากสวนตางราคา

ผลิตภัณฑปโตรเคมีกับวัตถุดิบสายโอเลฟนสท่ีปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากความตองการซื้อสินคาท่ีเกี่ยวของกับ COVID-19 และการซื้อ

สินคาออนไลนเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีผลการดําเนินงานของธุรกิจการกล่ันปรับลดลง โดยหลักจาก Market GRM ท่ีลดลงจาก 2.2 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2562 เปน 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2563 ตามสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมกับนํ้ามันดิบ

สวนใหญท่ีลดลง แมวากําไรสตอกนํ้ามันใน 4Q2563 จะเพ่ิมข้ึน สงผลให Accounting GRM ปรับลดลงจาก 3.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

บารเรล ใน 4Q2562 เปน 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2563 รวมถึงธุรกิจน้ํามันท่ีมีผลการดําเนินงานดีข้ึน โดยหลักจาก

กําไรขั้นตนจากกําไรสตอกนํ้ามันใน 4Q2563 ขณะท่ี 4Q2562 มีขาดทุนสตอกนํ้ามัน ท้ังน้ีปริมาณขายโดยรวมลดลง นอกจากน้ีผลการ

ดําเนินงานของธุรกจิ Non-oil ปรับตัวเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับลดลงตาม

ราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลงโดยหลักจากโครงการบงกช และโครงการพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย สําหรับ 

กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทยอย ใน 4Q2563 มีกําไรสุทธิ จํานวน 13,147 ลานบาท ลดลง 4,299 ลานบาท หรือรอยละ 

24.6 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจําตามสัดสวนของ ปตท. โดยมีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย

สุทธิภาษีใน 4Q2563 ตามกลาวขางตน ขณะท่ี ใน 4Q2562 ปตท.รับรูคาความเสียหายของคดีความ และคาเผ่ือดอยคาทอสงกาซฯ 

ของ ปตท. จํานวน 2,105 ลานบาท และ 498 ลานบาท ตามลําดับ รวมท้ัง IRPC มีการรับรูการกลับรายการดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษี 

จํานวน 366 ลานบาท นอกจากน้ี ใน 4Q2563 มีการรับรูขาดทุนจากตราสารอนุพันธ รวมถึงตนทุนทางการเงนิและภาษีเงินไดท่ีเพ่ิมขึน้ 

แมวาจะมีกําไรอัตราแลกเปล่ียนจากเงินกูสกุลตางประเทศเพ่ิมขึ้นตามคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นมากกวา 4Q2562    

ในป 2563 ปตท. และบริษัทยอยมี EBITDA จํานวน 225,672 ลานบาท ลดลง 63,300 ลานบาท หรือรอยละ 21.9 

จาก288,972 ลานบาท ในป 2562 สาเหตุหลักจากธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท่ีผลการดําเนินงานปรับลดลงตามราคาขาย

เฉล่ียท่ีลดลง แมปริมาณขายจะเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากโครงการมาเลเซียและกลุม Partex ภายหลังการเขาซื้อธุรกิจในชวงคร่ึงหลังของป

กอน ประกอบกับผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นที่ลดลงอยางมากเชนกัน โดยหลักจากขาดทุนสตอกนํ้ามัน

ในป 2563 จํานวนประมาณ 19,000 ลานบาท ตามราคานํ้ามันดิบท่ีปรับลดลงอยางมากจาก ณ ส้ินป 2562 ท่ี 67.3 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอบารเรล มาอยูท่ี 51.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ณ ส้ินป 2563 เน่ืองจากสงครามราคานํ้ามัน สภาวะอุปทานลนตลาดของ

นํ้ามันดิบ ประกอบกับความตองการใชผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในขณะท่ีป 2562 มีกําไรสตอกนํ้ามันประมาณ 2,800 ลานบาท โดย Market GRM ปรับ

ลดลงจาก 2.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2562 เปน 0.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2563 ตามสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูป

กับนํ้ามันดิบท่ีลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ และ Accounting GRM ลดลงจากอยางมากจาก 3.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2562 

เปนขาดทุน (0.8) เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2563 และสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีกับวัตถุดิบท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเม

ติกสสวนใหญปรับลดลง นอกจากน้ี กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติมีผลการดําเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ เน่ืองจาก

ราคาขายท่ีลดลงตามราคาปโตรเคมีอางอิงในตลาดโลกปรับลดลงและปริมาณขายท่ีลดลงจากผลกระทบ COVID-19 ตามการปดซอม

บํารุงและปรับลดกําลังการผลิตใหเหมาะสมตามอุปสงคท่ีลดลงของลูกคาในป 2563 และธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีผลการ

ดําเนินงานลดลงเน่ืองจากราคาขายเฉล่ียท่ีอางอิงราคากาซฯและราคานํ้ามันเตาลดลง และปริมาณขายท่ีลดลง อยางไรก็ตาม ผลการ

ดําเนินงานของกลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับตัวดีขึ้นจากการเขาซื้อ GLOW ของ GPSC ในชวงปลายไตรมาส 1 ป 2562 

(1Q2562) สงผลให ปตท. และบริษัทยอยในป 2563 มีกําไรสุทธิจํานวน 37,766 ลานบาท ลดลง 55,185  ลานบาท หรือรอยละ 

59.4 จาก 92,951 ลานบาท ในป 2562 ตาม EBITDA ท่ีลดลง ประกอบกับคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายท่ีเพ่ิมขึ้นของธรุกิจสํารวจ
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และผลิตปโตรเลียม และของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเขาซื้อกิจการดังกลาวขางตน รวมถึงในป 2563 มีการรับรู

รายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจําตามสัดสวนของ ปตท. จากการรับรูขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษีจํานวน 9,478 ลานบาท 

โดยหลักจากธุรกิจถานหิน จํานวนประมาณ 7,700 ลานบาท ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม จํานวนประมาณ 1,600 ลานบาท และ

ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน จํานวนประมาณ 180 ลานบาท ท้ังน้ี ในป 2562 มีการรับรูคาชดเชยพนักงานเพ่ิมเติมตามประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และพ.ร.บ.คุมครองแรงงานฉบับใหมของกลุมปตท.จํานวน 2,841 ลานบาท และรับรูคา

ความเสียหายของคดีความ และคาเผ่ือดอยคาทอสงกาซฯ ของ ปตท. จํานวน 2,105 ลานบาท และ 498 ลานบาท ตามลําดับ รวมท้ัง 

IRPC มีการรับรูการกลับรายการดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษี และรายไดคาปรับจากการรับประกันผลงานกอสรางของโครงการ UHV 

(Warranty Claim) จํานวน 366 ลานบาท และ 130 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากน้ี กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนในป 2563 ลดลงจาก

เงินกูสกุลตางประเทศตามคาเงินบาทท่ีแข็งคานอยกวาเมื่อเทียบกับป 2562 แมวามีกําไรจากตราสารอนุพันธเพ่ิมขึ้น รวมท้ังคาใชจาย

ภาษีเงินไดท่ีลดลงตามผลการดําเนินงานท่ีลดลงของบริษัทสวนใหญในกลุม  

สถานะการเงินของปตท. และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวม 2,544,183 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 57,218 ลานบาท หรือรอยละ 2.3 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักจากสินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมขึ้น 70,831 ลาน

บาท จากการเร่ิมใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาเชา ตั้งแต 1 มกราคม 2563 ในขณะท่ีมีหน้ีสินรวมท้ังส้ิน 

1,258,338 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 72,413 ลานบาท หรือรอยละ 6.1 ซึ่งมาจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมขึ้น 136,534 

ลานบาท โดยหลักเปนผลจากการกูยืมเงินระยะยาวและการออกหุนกูในระหวางงวด รวมถึงหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเร่ิม

ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาเชา สุทธิเจาหน้ีและภาษีเงินไดคางจายท่ีลดลงประมาณ 75,000 ลานบาท 

นอกจากน้ี มีสวนของผูถือหุน 1,285,845 ลานบาท ลดลง 15,195 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 1.2 โดยหลักจากการจายเงินปนผลจาก

ผลการดําเนินงานในงวดคร่ึงหลังของป 2562 และงวดคร่ึงแรกของป 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ป 2563   

เศรษฐกิจโลกใน 4Q2563 ฟนตัวชะลอลงจาก 3Q2563 จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหมและ

จํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ จนนําไปสูการบังคับใชมาตรการปดเมือง (Lockdown) อีกคร้ัง 

อยางไรก็ตาม มาตรการปดเมืองในรอบน้ียังจํากัดอยูในบางพ้ืนท่ีและไมเขมงวดเทากับมาตรการปดเมืองในไตรมาสท่ี 2 ของป 2563 

โดยเศรษฐกิจของกลุมประเทศที่ใชเงินสกลุยูโรฟนตัวชะลอลงจากจาํนวนผูติดเชือ้รายใหมท่ีกลับมาเพ่ิมขึ้น ทําใหรัฐบาลของหลาย

ประเทศเร่ิมกลับมาใชมาตรการปดเมอืงอีกคร้ัง อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจยังคงไดรับแรงสนับสนุนจากมาตรการทางการเงนิ โดยธนาคาร

กลางยุโรป (European Central Bank: ECB) ในการประชุมเดือนธันวาคม 2563 มีมติตรึงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับรอยละ 0.00 และเพ่ิม

วงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) อีก 5 แสนลานยูโร เปน 1.85 ลาน

ลานยูโร รวมท้ังขยายเวลาในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ PEPP จากเดิมท่ีกําหนดไวในเดือนมิถุนายน 2564 ออกไปจนถึงเดือน

มีนาคม 2565 เชนเดียวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีฟนตัวชะลอลงจากจํานวนผูติดเชื้อรายใหมท่ีเพ่ิมสูงขึ้นตอเน่ือง รวมถึงมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมรอบใหมท่ีลาชา แตยังมีปจจัยบวกจากการจางงานท่ีทยอยฟนตัวและนโยบายการเงินท่ีผอนคลาย โดย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (the Federal Reserves: the Fed) ในการประชุมเดือนธันวาคม 2563 มีมติใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี

ระดับรอยละ 0.00–0.25 พรอมสงสัญญาณคงอัตราดอกเบ้ียจนถึงส้ินป 2566 ในขณะท่ีเศรษฐกิจจีนขยายตัวตอเน่ืองจาก

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการสงออกท่ีฟนตัว รวมถึงการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังระยะส้ันเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ เชน 

มาตรการอัดฉีดเงินผานธนาคารพาณิชย มาตรการเล่ือนชําระหน้ี และมาตรการทางดานภาษี ท้ังน้ี กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(International Monetary Fund: IMF) ณ มกราคม 2564 ปรับประมาณการแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกจิโลกในป 2563 โดยคาด

วาจะหดตัวท่ีระดับรอยละ 3.5 ดีขึ้นจากท่ีประมาณการไวเดิม ณ ตุลาคม 2563 ท่ีหดตัวรอยละ 4.4  

ตามรายงานของสํานักท่ีปรึกษา IHS Markit (IHS) ณ เดือนมกราคม 2564 ความตองการใชนํ้ามันของโลกใน 4Q2563 เฉล่ีย

อยู ท่ี  93.8 ลานบาร เรลตอวัน เ พ่ิมขึ้นเมื่อ เทียบกับ 3Q2563 ท่ี  92.4 ลานบาร เรลตอวัน แตลดลงจาก  4Q2562 ท่ี  101.9  

ลานบารเรลตอวัน ท้ังน้ีความตองการใชนํ้ามันของโลกในป 2563 คาดวาจะเฉล่ียอยูท่ี 91.0 ลานบารเรลตอวัน ลดลงจาก 101.3  

ลานบารเรลตอวันในป 2562 โดยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ียังคงแพรระบาดอยางตอเน่ืองตั้งแตชวงตนป 

สงผลตอสภาวะเศรษฐกิจของแตละประเทศ 

หนวย :  

เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 
4Q2562 3Q2563 4Q2563 

%เพิ่ม (ลด) 

2562 2563 % เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบดูไบเฉล่ีย 62.1 42.9 44.6 (28.2%) 4.0% 63.5 42.2 (33.5%) 

Gasoline Crack Spread 12.9 4.4 4.1 (68.2%) (6.8%) 9.0 4.4 (51.1%) 

Diesel Crack Spread 14.3 4.2 3.7 (74.1%) (11.9%) 13.7 6.1 (55.5%) 

FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (18.7) (2.5) (0.6) 96.8% 76.0% (4.9) (3.0) 38.8% 

GRM-Singapore Crack 1.6 0.05 1.2 (25.0%) >100.0% 3.7 0.4 (89.2%) 

ราคาน้ํามันดิบดูไบใน 4Q2563 เฉล่ียอยูท่ี 44.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 3Q2563 ท่ีระดับ 42.9 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล โดยมาจากความกาวหนาในการผลิตวัคซีน COVID-19 ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สงผลใหเกิดมุมมอง

บวกของสถานการณทางเศรษฐกิจในป 2564 รวมถึงการควบคุมการผลิตของกลุม OPEC+ ท่ีมีขอตกลงรวมกันในการปรับลดกําลัง

การผลิตในเดือนมกราคม 2564 ลง 7.2 ลานบารเรลตอวัน (MMBD) จากแผนเดิมท่ีจะลดกําลังการผลิต 5.8 MMBD ในการตกลงกัน

กอนหนา และปริมาณสํารองนํ้ามันดิบท่ีลดลงอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามการแพรระบาดระลอกใหมของ COVID-19 สงผลใหความ

ตองการใชนํ้ามันปรับขึ้นต่ํากวาคาด นอกจากน้ีอุปทานท่ีเพ่ิมข้ึนของประเทศลิเบีย ยังเปนปจจัยกดดันการเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ามันดิบ 

อยางไรก็ตาม  ราคานํ้ามันดิบใน 4Q2563 ปรับลดลงจาก 4Q2562 ท่ีระดับ 62.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยเปนผลกระทบจากการ
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แพรระบาดของ COVID-19 ท่ีกดดันความตองการใชนํ้ามัน และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของป 2563 โดยเฉพาะภาคการ

ทองเท่ียวและภาคการขนสง 

ราคาน้ํามันสําเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร  

• สวนตางราคาระหวางน้ํามันเบนซินและน้ํามันดิบดูไบ (Gasoline Crack Spread) ใน 4Q2563 เฉล่ียอยูท่ี  

4.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ลดลงเล็กนอยจาก 3Q2563 ท่ีระดับ 4.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล จากความ

ตองการใชนํ้ามันเบนซินท่ีลดลงหลังส้ินสุดฤดูขับขี่และเขาสูชวงฤดูหนาว นอกจากน้ี สวนตางราคาระหวางนํ้ามัน

เบนซินกับนํ้ามันดิบดูไบใน 4Q2563 ลดลงอยางมากจาก 4Q2562 ท่ีระดับ 12.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยมี

สาเหตุหลักจากการแพรระบาดระลอกใหมของ COVID-19 สงผลใหหลายประเทศใชนโยบาย Lockdown 

นอกจากน้ียังมีอุปทานจากจีน และโรงกล่ันในเอเชียและยุโรปท่ีเร่ิมกลับมาผลิตหลังจากการหยุดซอมบํารุง ท้ังน้ี

ปริมาณสํารองท่ีอยูในระดับสูง เปนปจจัยกดดันสวนตางราคา 

• สวนตางราคาระหวางน้ํามันดี เซลและน้ํามันดิบดูไบ  (Diesel Crack Spread) ใน  4Q2563 เฉล่ียอยู ท่ี   

3.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ลดลงจาก 3Q2563 ท่ีระดับ 4.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 4Q2562 ท่ี

ระดับ 14.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล จากการแพรระบาดระลอกใหมของ COVID-19 สงผลใหการเติบโตของ

เศรษฐกิจชะลอลง ประกอบกับอุปทานท่ีเพ่ิมขึ้นจากจีน และปริมาณสํารองท่ียังอยูในระดับสูง อยางไรก็ตาม  

อุปสงคท่ีเพ่ิมขึ้นของนํ้ามันกาด จากอากาศหนาวในหลายพ้ืนท่ี อาทิ ประเทศญ่ีปุนและเกาหลีใต สงผลใหโรงกล่ัน

ปรับการผลิตนํ้ามันดีเซลลดลง เปนปจจัยสนับสนุนสวนตางราคา  

• สวนตางราคาระหวางน้ํามันเตาซัลเฟอรสูงและน้ํามันดิบดูไบ (High-Sulfur Fuel Oil 3.5% Crack Spread) ใน  

4Q2563 เฉล่ียอยูท่ี -0.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เพ่ิมขึ้นจาก 3Q2563 ท่ีระดับ -2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 

และจาก 4Q2562 ท่ีระดับ -18.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล จากอุปสงคท่ีเพ่ิมขึ้นในภาคการเดินเรือเน่ืองจากราคา 

LNG ปรับตัวสูงขึ้น อุปสงคจากภาคไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้น และอุปทานท่ีลดลงจากการลดกําลังการผลิตของโรงกล่ันตาม

ความตองการใชนํ้ามันท่ัวโลกท่ีลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 นอกจากน้ี ใน 4Q2562 สวนตางราคาระหวาง

นํ้ามันเตาซัลเฟอรสูงและนํ้ามันดิบดูไบ ถูกกดดันจากผลกระทบของมาตรการปองกันมลพิษทางเรือขององคการ

ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ซึ่งกําหนดใหนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีเติมเรือตองมีกํามะถันไมเกินรอยละ 0.5 ท่ีมีผล

บังคับใชในป 2563 

คาการกลั่นของโรงกล่ันประเภท Cracking อางอิงท่ีสิงคโปรใน 4Q2563 เฉล่ียอยูท่ี 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเพ่ิมขึ้น

จาก 3Q2563 ท่ีระดับ 0.05 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล จากอุปสงคท่ีปรับตัวสูงข้ึนของผลิตภัณฑอ่ืนๆ อาทิ นํ้ามันกาด นํ้ามันเตา และ

กาซปโตรเลียมเหลว จากอากาศหนาว และการกระตุนเศรษฐกิจของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม คาการกล่ันใน 4Q2563 ปรับลดลง

จาก 4Q2562 ท่ีระดับ 1.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล จากอุปสงคนํ้ามันสําเร็จรูปท่ีลดลงซึ่งเปนผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

COVID-19  
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หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 4Q2562 3Q2563 4Q2563 
%เพิ่ม(ลด) 

2562 2563 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 841 919 1,000 18.9% 8.8% 991 880 (11.2%) 

PP: CFR SEA - Film 1,049 968 1,142 8.9% 18.0% 1,101 992 (9.9%) 

BZ: FOB Korea 671 427 529 (21.2%) 23.9% 641 485 (24.3%) 

   BZ – Naphtha 131 30 121 (7.6%) >100.0% 118 105 (11.0%) 

PX: CFR Taiwan  801 546 561 (30.0%) 2.7% 901 577 (36.0%) 

   PX - Naphtha 261 149 153 (41.4%) 2.7% 378 197 (47.9%) 

Naphtha (MOPJ) 540 397 408 (24.4%) 2.8% 523 380 (27.3%) 

ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกส ใน 4Q2563 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 3Q2563 โดยมีปจจัยสวนหน่ึง

จากราคานํ้ามันดิบและแนฟทาท่ีปรับตัวสูงขึ้น และเศรษฐกิจโลกท่ีทยอยฟนตัวโดยเฉพาะในจีน 

• กลุมผลิตภัณฑโอเลฟนส: ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene: HDPE) และ 

โพลีโพรไพลีน (Polypropylene: PP) ใน 4Q2563 ปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 3Q2563 จากความตองการซื้อสินคา

ออนไลนท่ีเพ่ิมขึ้นในชวงเทศกาลปลายป และความตองการซื้ออุปกรณทางการแพทยและบรรจุภัณฑอาหารท่ียังคง

อยูในระดับสูงจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม รวมถึงเงินหยวนท่ีแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ชวยสนับสนุนกําลังซื้อในจีน นอกจากน้ี ยังมีอุปทานท่ีขาดตลาดจากปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร 

เปนปจจัยเสริมทําใหอุปทานตึงตัว อยางไรก็ตาม การข้ึนใหมของกําลังการผลิตขนาดใหญในจีนเปนปจจัยกดดัน

ราคา  

• กลุมผลิตภัณฑอะโรเมติกส: ราคาเบนซีน (Benzene: BZ) และสวนตางระหวางราคา BZ กับ แนฟทาใน 4Q2563 

ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 3Q2563 จากความตองการของผูผลิตสไตรีนโมโนเมอร (Styrene Monomer: SM) ท่ีดี

จากราคา SM ท่ีปรับสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ัวโลก ประกอบกับราคาท่ีสูงขึ้นนอกภูมิภาคจากความตองการนําเขาในสหรัฐฯ และยุโรปท่ีเพ่ิมขึ้น 

อยางไรก็ตาม อุปทานขึ้นใหมและสินคาคงคลังในจีนท่ียังคงอยูในระดับสูงยังเปนปจจัยกดดันตลาด BZ  สําหรับ

ราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) และสวนตางระหวางราคา PX กับแนฟทาใน 4Q2563 ฟนตัวเล็กนอยเมื่อเทียบ

กับ 3Q2563 จากความตองการของผูผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (Purified Terephthalic Acid: PTA) ท่ีเพ่ิมขึ้น

ตามการขึ้นใหมของโรงงานผลิต PTA หลายแหง แตในสวนของอุปทานมีกําลังการผลิตขึ้นใหมในจีน และกําลังการ

ผลิตหลายแหงในเอเชียท่ีกลับมาดําเนินการผลิต รวมถึงปริมาณสินคาคงคลังในจีนท่ียังคงอยูในระดับสูงกดดัน

ราคา  

เมื่อเทียบกับ 4Q2562 ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีสายโอเลฟนสใน 4Q2563 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากความตองการซื้อสินคาท่ี

เกี่ยวของกับ COVID-19 และกระแสการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนท่ีเพ่ิมขึ้น เชน เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน อุปกรณปองกันการตดิ

เชื้อ และบรรจุภัณฑ ในขณะท่ีราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีสายอะโรเมติกสปรับตัวลดลงตามความตองการซื้อสินคาคงทนท่ีฟนตัวชา 

รวมถึงราคานํ้ามันดิบและแนฟทาท่ีลดลงอยางมาก 
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เศรษฐกิจไทยใน 4Q2563 ฟนตัวตอเน่ืองจาก 3Q2563 ตามการสงออกสินคาท่ีปรับตัวดีขึ้น สอดคลองกับเศรษฐกิจประเทศ

คูคาท่ีทยอยฟนตัว การใชจายภาครัฐขยายตัวสูง ตามมาตรการชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19 และ 

การเรงเบิกจายงบประมาณเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ สําหรับการบริโภคภาคเอกชนฟนตัวตามแรงสนับสนุนจาก

มาตรการกระตุนการใชจายของภาครัฐอยางตอเน่ือง และความเชื่อมั่นของผูบริโภคท่ีปรับตัวดีขึ้นหลังเปดเมือง ในขณะท่ีภาคการ

ทองเท่ียวของไทยยังคงหดตัวสูงจากมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศของไทยท่ียังมีอยู แมจะเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติ

ประเภทพิเศษ แตจํานวนนักทองเท่ียวยังคงต่ํามาก รวมถึงการระบาดระลอกใหมในประเทศตั้งแตกลางเดือนธันวาคม 2563 ทําใหมี

การดําเนินมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดขึ้น สวนการลงทุนภาคเอกชนยังคงออนแอ โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ 2564 รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยในป 2563 ท่ีหดตัวรอยละ -6.1 
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 เหตุการณสําคัญป 2563 ถึงปจจุบัน  

สรุปเหตุการณท่ีสําคัญ (non-recurring items) ป 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

มกราคม 2563 • PTT Group: 1 ม.ค. 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชในป 2563 และมีการ

เปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ คือ เ ร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) และเร่ืองสัญญาเชา  

(TFRS 16)  

• GC: 6 ม.ค. 2563 บริษัท จีซี มารเก็ตติ้ง โซลูชั่น จํากัด (GCM) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GC ไดจัดตั้ง

บริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานรูเปยรเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินกิจการคาขายสําหรับการนําเขา-สงออก และจัดจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรในประเทศ

อินโดนีเซีย โดย GCM ถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 67.0  

• PTT: 16 ม.ค. 2563 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อ 19 เม.ย. 2562 มีมติ

ใหทยอยปรับขึ้นราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ท่ีจําหนายใหกลุมรถบริการสาธารณะ  

1 บาทตอกก.ทุกๆ 4 เดือน คร้ังแรกตั้งแต 16 พ.ค. 2562 คร้ังท่ี 2 ตั้งแต 16 ก.ย. 2562 และคร้ังท่ี 3 

ตั้งแต 16 ม.ค. 2563 ทําใหราคา NGV สําหรับรถบริการสาธารณะเพ่ิมขึ้นเปน 13.62 บาทตอกก.  

กุมภาพนัธ 2563 • GC:  3 ก.พ. 2563 GC รวมกับ ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG (ALPLA) จัดตั้ ง

บริษัท เอ็นวิคโค จํากัด (ENVICCO) โดย GC และ ALPLA ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70.0 และ 30.0 

ตามลําดับซึ่งเปนบริษัทรวมทุนในประเทศไทยเพ่ือดําเนินการลงทุนในโครงการพลาสติกรีไซเคิล

คุณภาพสูง ประเภท rPET และ rHDPE กําลังการผลิตรวม 45,000 ตันตอป คาดวาจะเร่ิมดําเนินการ

ผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสท่ี 4 ป 2564  

• OR: 17 ก.พ. 2563 OR จัดตั้งบริษัท มอดูลัส จํากัด (Modulus) ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกไมเกิน 

10 ลานบาท โดยใหบริษัท พีทีทีโออาร โฮลดิ้งส จํากัด (OR HoldCo) ถือหุนท้ังหมด โดย Modulus 

เปนบริษัทเพ่ือการลงทุนในประเทศไทยในธุรกิจใหมท่ีมีศักยภาพการเติบโตและสอดคลองกับกลยุทธ

ของ OR 

• PTTEP: 19 ก.พ. 2563 PTTEP MENA Limited (บริษัทยอยของ PTTEP) และ Total E&P Oman 

Block 12 B.V. (บริษัทยอยของ Total S.A.) ไดลงนามในสัญญา ESPA (Exploration and Production 

Sharing Agreement) กับ Oman's Ministry of Oil and Gas (MOG) เพ่ือรับสิทธิในการสํารวจและ

ผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจบนบก Block 12 ซึ่งตั้งอยูตอนกลางของรัฐสุลตานโอมาน ตาม

สัดสวนการลงทุน (บริษัท PTTEP MENA Limited : รอยละ 20, บริษัท Total E&P Oman Block 12 

B.V. (ผูดําเนินการ) : รอยละ 80) 

• PTT: 27 ก.พ. 2563 ปตท. ไดดําเนินการปด Sakari Royal Limited ซึ่งดําเนินการลงทุนในธุรกิจถาน

หินในประเทศกัมพูชา (Sakari Royal Limited เปนบริษัทยอยของ  Sakari Resources Limited (SAR) 

(SAR เปนบริษัทยอยของ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด (PTTGM) (ปตท. ถือหุน

ท้ังหมด)) เน่ืองจากภายหลังการสํารวจพบวา โครงการถานหินดังกลาวไมคุมคาการลงทุน  

มีนาคม 2563 • PTT: 3 มี.ค. 2563 ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อัลฟา คอม จํากัด (Alpha Com) ดวยทุนจด

ทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลานบาท เพ่ือรองรับการลงทุนตางๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ในธุรกิจ

ใหมตามกลยุทธ New S-Curve ดวยทุนจดทะเบียนไมเกิน 200 ลานบาท ซึ่ง  Alpha Com เปนบริษัท

ยอยของ ปตท. 
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• PTT: 19 มี.ค. 2563 กบง. ทบทวนการกําหนดราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โดยกําหนดราคาขาย

สงหนาโรงกล่ันจากเดิม 17.1795 บาทตอกิโลกรัม เปน 14.3758 บาทตอกิโลกรัม ทําใหราคาขายปลีก 

LPG ขนาดถัง 15 กิโลกรัม ราคาลดจาก 363 บาท เหลือ 318 บาท (ลดลง 45 บาทตอถัง) เปน

ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต 24 มี.ค. 2563 ถึง 23 มิ.ย. 2563) เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน

จากภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบของ COVID-19 อยางไรก็ตาม ตอมาเมื่อ 17 มิ.ย. 2563 กบง. 

เห็นชอบใหขยายเวลาตรึงราคา LPG ตออีก 3 เดือน ถึงส้ินเดือน ก.ย. 2563 และ 21 ก.ย. 2563 

เห็นชอบใหขยายเวลาตรึงราคาออกไปอีก 3 เดือน ถึงส้ินเดือน ธ.ค. 2563 ท้ังน้ีการปรับราคาดังกลาว

ไมมีผลกระทบกับผลการดําเนินงานของปตท. เน่ืองจาก LPG จากโรงแยกกาซฯ ปตท.สวนท่ีขายใน

ประเทศราคาขายอางอิงราคานําเขา LPG ซึ่งหากราคาขาย LPG ต่ําหรือสูงกวาราคาตนทุนโรงแยก

กาซฯ ปตท. โรงแยกกาซฯ ปตท.จะรับภาระหรือไดรับสวนเกินกวาตนทุนอยูท่ี -/+1 เหรียญสหรัฐฯตอ

ตัน โดยสวนตางจาก -/+ 1 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โรงแยกกาซฯ ปตท. จะไดรับชดเชยหรือนําสงสวนตาง

น้ันเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง  

• PTT: เมื่อวันท่ี 25 มี.ค. 2563 กบง. มีมติบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะ

ในชวงการระบาดของ COVID-19 โดยขอความรวมมือ ปตท. ปรับราคา NGV รถโดยสารสาธารณะ 

ลดลง 3 บาท/กก. จากเดิม 13.62 บาท/กก. เปน 10.62 บาท/กก. ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน 2563 

- 30 มิถุนายน 2563) ตอมาเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 63 คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบขยายระยะเวลา

การใหสวนลดราคา NGV รถโดยสารสาธารณะ เพ่ือคงราคา NGV ท่ี 10.62 บาท/กก. ตอไปอีก 1 เดือน              

(1 - 31 กรกฎาคม 2563) และเสนอใหภาครัฐพิจารณาแนวทางการชวยเหลือรูปแบบอ่ืนทดแทน เชน 

การขอเงินอุดหนุนบริการสาธารณะจากภาครัฐ อยางไรกด็ี คณะกรรมการ ปตท. เมื่อ 21 ส.ค. 2563 ได

มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการชวยเหลือราคาขายปลีก NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะท่ีราคา 

13.62 บาทตอกิโลกรัม โดยชวยเหลือไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกวาราคาขายปลีก NGV 

ลดลงต่ํากวา 13.62 บาท นอกจากน้ี สําหรับรถยนตโดยสารท่ัวไป กบง. เห็นชอบใหคงราคาขายปลีก

กาซ NGV ท่ี 15.31 บาทตอกก. เปนระยะเวลา 5 เดือน (16 มี.ค. 2563  – 15 ส.ค. 2563) 

• GPSC: 27 มี.ค. 2563 บริษัท โกลบอลรีนิวเอเบิลเพาเวอร จํากัด (Global Renewable Power Co., 

Ltd. หรือ GRP) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GPSC เขาถือหุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่ง

ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 9 โครงการ ในประเทศไทย กําลังการผลิตรวม 39.5 เมกะ

วัตต โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค อายุสัญญา 25 ป ปจจุบันดําเนินการเชิง

พาณิชยแลว และมีอายุสัญญาคงเหลือถึงป 2582 -2583  

• PTT: 30 มี.ค. 2563 คณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผล

ประกอบการคร่ึงหลังของป 2562 (2H2562) ในอัตราหุนละ 1.10 บาท เมื่อรวมกับการจายเงินปนผล

ระหวางกาลสําหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของป 2562 (1H2562) ในอัตรา 0.90 บาทตอหุน รวมเปน

จํานวนเงินปนผลท่ีจายจากกําไรของบริษัทท้ังป  2562 ในอัตราหุนละ  2.00 บาท  

เมษายน 2563 • OR: 2 เม.ย. 2563 OR ยื่นคําขออนุญาตเพ่ือเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนท่ัวไปเปนคร้ัง

แรก (IPO) ซึ่งรวมไปถึงการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน 

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และไดยื่นคํา

ขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ตอตลท. ซึ่ง

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ OR น้ัน  ปตท. จะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญของ OR โดย
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จะถือหุนของ OR ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 75.0 ของจํานวนหุนสามัญท้ังหมดท่ีออกและจําหนาย

ไดแลวของ OR  

• PTT: 7 เม.ย. 2563 จัดตั้ง PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) ในสหรัฐอเมริกา 

โดย ปตท.ถือหุนท้ังหมด ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5,000 เหรียญสหรัฐฯ PTTT USA ดําเนินธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ และมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ และ

ขยายเครือขายการคาใหครอบคลุมท่ัวโลก 

• PTT: 10 เม.ย. 2563 ปตท. แจงการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชี โดย คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (EY) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 โดยมีคาสอบบัญชี (Audit fee) 

สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงนิรวม รายไตรมาสและรายปของ ปตท. จํานวน 8,000,000 

บาท ซึ่ง ปตท. ไดนําเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 แตงตั้งผูสอบบัญชีรายดังกลาว

และอนุมัติคาสอบบัญชี แลวเมื่อวันท่ี 3 ก.ค. 2563 

พฤษภาคม 2563 • PTT: 28 พ.ค. 2563 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติทบทวนแผนการลงทุนของ ปตท. และ

บริษัทที่ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 โดยปรับลดแผนการลงทุนสําหรับป 2563 จากจํานวน 

69,310 ลานบาทเปน 53,901 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนของบริษัทท่ี ปตท. ถือหุนรอยละ 100 

ซึ่งเปนโครงการท่ียังไมเร่ิมดําเนินการ อยางไรก็ดีโครงการลงทุนท่ีอยูระหวางการกอสราง ยังคง

ดําเนินการตามแผนการลงทุนเดิม เชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 5 โครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี – วังนอยท่ี 6 โครงการสถานีรับจายกาซธรรมชาติ

เหลว (แอลเอ็นจี) แหงท่ี 2 เปนตน ซึ่งเปนการทบทวนแผนการลงทุนเฉพาะป 2563 ตามมาตรการ

บริหารจัดการ “ลด-ละ-เล่ือน” ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 และสงครามราคา

นํ้ามัน  

มิถุนายน 2563 • PTT: 19 มิ.ย. 2563 ปตท. และกฟผ. ลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ โดยปตท. จะจัดหา

กาซธรรมชาติใหกับ 5 โรงไฟฟาของ กฟผ. ไดแก บางปะกง พระนครใต พระนครเหนือ วังนอย จะนะ 

โดยมีอายุสัญญา 10 ป (ก.ค. 2563 – ก.ค. 2573) นอกจากน้ี ปตท.ไดมีการตอบรับนโยบายจาก 

ภาครัฐฯ ในการลดตนทุนการจัดหากาซฯเพ่ือลดคาเชื้อเพลิงใหกับประเทศ โดยในป 2563 ปตท.  

มีการนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) จากตลาดจร (Spot) จํานวน 7 เท่ียวเรือ ปริมาณเฉล่ียลําละ 

65,000 ตัน 

กรกฎาคม 2563 • PTT: ปตท. ไดดําเนินการจัดหาเงินกู โดยการออกและเสนอขายหุนกู ท้ังส้ินประมาณ 57,000 ลาน

บาท โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

- 2 ก.ค. 2563 ปตท. ไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูสกุลเงินบาทคร้ังท่ี 1/2563 ประเภทไม

ดอยสิทธิและไมมีประกัน อายุ 2-25 ป มูลคารวมท้ังส้ิน 20,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 

1.21 – 3.74 ตอป โดยเปนการเสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ 

- 16 ก.ค. 2563 บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (PTT TCC) (บริษัทยอยของ ปตท.) ไดดําเนิน 

การออกและเสนอขายหุนกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 

ตอผูลงทุนในตางประเทศ อายุ 50 ป จํานวน 700 ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 

3.70 ตอป โดย ปตท. เปนผูค้ําประกันหุนกูท้ังจํานวน 

- 24 ก.ค. 2563 ปตท. ไดดําเนินการออกหุนกูสกลุเงินบาทเพื่ออนรัุกษสิ่งแวดลอมคร้ังท่ี 1/2563 

ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีประกัน อายุ 3 ป จํานวน 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 
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2.25 ตอป และออกหุนกูสกุลเงินบาท คร้ังท่ี 2/2563 ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน อายุ  

7 ป จํานวน 13,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 2.85 ตอป โดยเปนการเสนอขายใหแก 

ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป  

• PTTEP: 16 ก.ค. 2563 บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.)  

และบริษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั่น จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)) จัดตั้ง 

บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท โดยถือหุนในสัดสวนท่ีเทากัน 

รอยละ 50.0 จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาสินคาและบริการเกี่ยวกับอากาศยานไรคนขับ (โดรน) เพ่ือการเกษตร  

• PTTEP: 20 ก.ค. 2563 บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จํากัด (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ซึ่งมี

สัดสวนการลงทุนรอยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 รวมกับกลุมผูรวมทุนไดลงนาม 

สัญญาเงินกูในรูปแบบ Project Finance วงเงิน 14,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือรองรับคาใชจายใน

การพัฒนาโครงการ สําหรับการผลิตกาซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิตแรก โดยมีกําลังการผลิตรวม 

13.1 ลานตันตอป ซึ่งทําการผลิตจากแหลงกาซธรรมชาติ Golfinho-Atum นอกชายฝง Area 1  

สาธารณรัฐโมซัมบิก 

• GC: 31 ก.ค. 2563 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จํากัด (“Solution Creation”) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ GC 

ซื้อหุนสามัญรอยละ 41.5 ในบริษัท ไดนาซิสโซ ไทย จํากัด (“DYCT”) จากบริษัท Dynachem Hong 

Kong Limited โดยบริษัท DYCT เปนผูประกอบการในธุรกิจกลุมผลิตภัณฑ  PP Compound  

กําลังการผลิต 30,000 ตันตอป 

สิงหาคม 2563 • PTT: 11 ส.ค. 2563 คณะกรรมการบริษัท อัลฟา คอม จํากัด (“Alpha Com”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 

ปตท. ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งบริษัท สวอพ แอนด โก จํากัด (“Swap and Go”) ทุนจดทะเบียนไมเกิน 

30 ลานบาท (ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกไมเกิน 1 ลานบาท) เพ่ือลงทุนในธุรกิจแบตเตอร่ีสําหรับ 

ยานยนตไฟฟาของ ปตท. ตามกลยุทธการลงทุนในธุรกิจใหม (New S-Curve) 

• GPSC: 13 ส.ค. 2563 GPSC อยูระหวางเจรจาเพ่ือเขาทําสัญญาซื้อหุนบริษัท Sheng Yang Energy 

Co., Ltd. ท่ีสัดสวนรอยละ 90.0 จากบริษัท Tatung Forever Energy Co., Ltd. (บริษัทยอยของ  

บริษัท Tatung Co., Ltd.  ซึ่ ง เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไตหวัน) โดยใหบริษัท  

GRP (บริษัทยอยท่ี GPSC ถือหุนท้ังหมด) เขาซื้อหุนบริษัท Sheng Yang Energy Co., Ltd. ดังกลาว 

(บริษัท Sheng Yang Energy Co., Ltd. ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ปจจุบันมีกําลัง

การผลิตติดตั้งท้ังส้ิน 55.8 เมกะวัตต ซึ่งดําเนินการแลว 53.8 เมกะวัตต) 

• PTT/TOP: 20 ส.ค. 2563 คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการ TOP มีมติอนุมัติปรับโครงสราง

การถือหุนในธุรกิจไฟฟา โดยให ปตท. ซื้อหุนสามัญของ GPSC ท่ี TOP ถืออยูท้ังหมด (GPSC และ 

TOP เปนบริษัทยอยของ ปตท.) จํานวน 251,173,540 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 8.9 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ GPSC ในมูลคาประมาณ 

16,882 ลานบาท และให ปตท. โอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (“TP”)  

(TP เปนบริษัทยอยของ ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุน TP ในสัดสวนรอยละ 26.0 และรอยละ 74.0

ตามลําดับ) ในราคาประมาณ 26,773 ลานบาท ใหแก TOP ท้ังน้ี ภายหลังการโอนกิจการท้ังหมดแลว 

TP จะเลิกบริษัทและชําระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับปบัญชีท่ีมีการโอนกิจการ

ท้ังหมด โดยเมื่อดําเนินการชําระบัญชีเรียบรอยแลวเสร็จ TP จะดําเนินการแจกจายสินทรัพยคืน ใหแก 
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TOP และ PTT ตามสัดสวนการถือหุน โดยภายหลังจาก ปตท. ซื้อหุน GPSC จาก TOP จะทําให ปตท. 

ถือหุนใน GPSC รอยละ 31.72 

กันยายน 2563 • PTT: 17 ก.ย. 2563 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผล

ประกอบการ 6 เดือนแรกของป 2563 ใหแกผูถือหุนของ ปตท. ในอัตรา 0.18 บาทตอหุน หรือคิดเปน

รอยละ 50.0 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ินประมาณ 5,142 ลานบาท  

• PTTEP: 17 ก.ย. 2563 บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) และ 

บริษัท เมอรเมด ซับซี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอยของ บริษัท เมอรเมด มาริไทม 

จํากัด (มหาชน)) รวมกันจัดตั้ง บริษัท ซีเควสต จํากัด ทุนจดทะเบียน 155 ลานบาท และถือหุนใน

สัดสวนท่ีเทากันท่ีรอยละ 50.0 โดยมีเปาหมายท่ีจะเปนผูนําในงานบริการวิศวกรรมการสํารวจ 

ตรวจสอบและซอมบํารุงใตทะเลท่ีใชเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐ  

• OR: 23 ก.ย. 2563 คณะกรรมการ OR อนุมัติใหดําเนินการปด บริษัท พีทีที ออยล เมียนมาร จํากัด 

(“PTTOM”) บริษัทยอยท่ี OR ถือหุนท้ังหมด ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

โดยการปดกิจการ PTTOM เปนไปตามนโยบายการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุม OR  

เพ่ือดําเนินธุรกิจนํ้ามันและคาปลีกผานการรวมคากับพันธมิตรทางธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร โดยรายการดังกลาวสงผลให PTTOM ส้ินสภาพการเปนบริษัทยอยของ ปตท. 

ตุลาคม 2563 • OR: 12 ต.ค. 2563 บริษัท Modulus (บริษัทยอยท่ี OR  ถือหุนรอยละ 100 ผานบริษัท พีทีทีโออาร 

โฮลดิ้งส จํากัด) ไดซื้อหุนเพ่ิมทุนในสัดสวนรอยละ 9.58 ของบริษัท แฟลช อินคอรปอเรชั่น จํากัด 

(“Flash”) โดยแฟลชเปนผูใหบริการธุรกิจ E-Logistic แบบครบวงจรครอบคลุมในประเทศไทยและอยู

ระหวางการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ การเขาลงทุนดังกลาว จะชวยขับเคล่ือนการเติบโตของ

เศรษฐกิจแบบดิจิทัล (Digital Economy) ผานการขยายธุรกิจภายใตแนวทาง Lifestyle Ecosystem 

ผานระบบ online ใหแกลูกคาธุรกิจอาหารเคร่ืองดื่มอยางท่ัวถึง 

• PTT: 22 ต.ค. 2563 จากอุบัติเหตุกาซธรรมชาติของ ปตท. ร่ัว และเกิดเพลิงไหมบริเวณถนนเทพราช – 

ลาดกระบัง  อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสงผลกระทบตอทอท่ีสงกาซธรรมชาติไปยังลูกคา

อุตสาหกรรม และสถานีบริการ NGV ปจจุบัน ปตท. อยูระหวางตรวจหาสาเหตุ ท้ังน้ี ปตท. ไดทํา

ประกันคุมครองความเส่ียงของทรัพยสินหลักท่ีใชในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล โดยมีความ

คุมครองความเสียหายตอทรัพยสิน วงเงิน 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยความรับผิดสวนแรกท่ี ปตท. 

ตองจายเองกอนประมาณ 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ รวมท้ังทําประกันธุรกิจหยุดชะงัก และประกันภัย

ความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) วงเงิน 50 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ 

พฤศจิกายน 2563 • GPSC: 13 พ.ย. 2563 คณะกรรมการ GPSC อนุมัติการจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอรวัน 

จํากัด (“GRP1”) และการเขาลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในไตหวัน โดย GRP1 เขาซื้อหุน

รอยละ 90 ของ Sheng Yang Energy Co., Ltd. (“Sheng Yang”) จาก Tatung Forever Energy Co., 

Ltd. โดยมีมูลคาการซื้อขายรวมท้ังส้ินประมาณ 2,521 ลานดอลลารไตหวันใหม หรือ เทียบเทา 2,748 

ลานบาท โดย Sheng Yang ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในไตหวัน มี

กําลังการผลิตติดตั้งรวม 55.8 เมกะวัตต   
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• PTT: 18 พ.ย. 2563 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให PTTGM ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. เขาซื้อหุน

สามัญของบริษัท GRP (บริษัทยอยท่ี GPSC ถือหุนท้ังหมด) รวมมูลคาการซื้อหุนท้ังส้ินประมาณ 693 

ลานบาท ซึง่ภายหลังการซื้อหุน ปตท. ถือหุนใน GRP รอยละ 50 ผาน PTTGM และ GPSC รอยละ 50 

ท้ังน้ี ปตท. เขาซื้อหุน GRP แลวเสร็จใน ม.ค. 2564 ซึ่ง GRP จะยังคงสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท.  

ท้ังน้ี วัตถุประสงคในการเขาซื้อหุน GRP เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

ในตางประเทศ โดยมุงเนนการลงทุนประเภทธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  (Solar energy) 

และพลังงานลม (Wind energy) เพ่ือใหกลุม ปตท. บรรลุเปาหมายกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนเปน 8,000 เมกะวัตต ภายในป 2573 ท้ังน้ีการเขารวมลงทุนระหวาง ปตท. และ GPSC ใน 

GRP น้ันไมมีผลตอการดําเนินธุรกิจของ GPSC ในฐานะบริษัทแกนนําธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปโภค 

(Power Flagship) ของกลุม ปตท. แตอยางใด 

ธันวาคม 2563 • OR: 1 ธ.ค. 2563 บริษัท Modulus ซึ่งเปนบริษัทยอยของ OR เขาลงทุนในบริษัท พีเบอรร่ี ไทย จํากัด 

ดวยสัดสวนการลงทุนประมาณรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว เปนเงินลงทุนท้ังส้ิน 171.99 

ลานบาท ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมกาแฟอยางครบวงจรในประเทศไทย โดยเปนท้ังผู

จัดหา ผลิต และจัดจําหนายเมล็ดกาแฟ และอุปกรณสําหรับการเปดรานกาแฟ รวมถึงใหบริการดูแล

รักษาเคร่ืองชงกาแฟใหกับผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ  รวมท้ังประกอบธุรกิจรานกาแฟ

ประเภท Specialty coffee  ภายใตแบรนด Pacamara โดยการลงทุนคร้ังน้ี OR จะสามารถขยาย

ขอบเขตธุรกิจกาแฟอยางครบวงจร และเปดโอกาสในการเขาสูตลาดกาแฟกลุมพิเศษ (Specialty 

Coffee) ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนการขยายธุรกิจเพ่ือใหรานคาเฟอเมซอนเปนรานกาแฟระดับโลก 

• PTT: 17 ธ.ค. 2563 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติงบการลงทุน 5 ป (ป 2564-2568) ของ ปตท. และ

บริษัทท่ี ปตท. ถือหุนรอยละ 100 วงเงินรวม 179,072 ลานบาท โดย ปตท. ยังคงมุงเนนการลงทุนใน

ธุรกิจหลัก (Core Businesses) ไดแก กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิท้ังในสวนท่ี ปตท. ดําเนินงานเอง (ธุรกิจ

กาซธรรมชาติและทอสงกาซธรรมชาติ) อาทิ โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 7 เพ่ือทดแทนโรงแยกกาซ

ธรรมชาติหนวยท่ี 1 และโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนท่ี 5 รวมถึงลงทุนผานบริษัทท่ี ปตท. 

ถือหุนรอยละ 100 (คิดเปนสัดสวนการลงทุนของงบการลงทุน 5 ป  ประมาณรอยละ70 ) ซึ่ง

ประกอบดวยการลงทุนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกาซธรรมชาติประมาณรอยละ 14 ของงบการลงทุน 5 ป อาทิ 

การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แหงท่ี 2 (หนองแฟบ) และ

โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3 การลงทุนในธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจคาปลีก

รวมถึงธุรกิจใหมท้ังในประเทศและตางประเทศประมาณรอยละ 42 ของงบการลงทุน 5 ป และธุรกิจ

อ่ืนๆ ประมาณรอยละ 14 ของงบการลงทุน 5 ป 

นอกจากน้ี ปตท. ยังไดจัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ป

ขางหนาเปนจํานวน 331,524 ลานบาท เพ่ือการเติบโต และเสริมสรางความรวมมือภายในกลุม ปตท. 

จากความเชี่ยวชาญของธุรกิจเดิม อาทิเชน โครงการ Southern LNG Terminal และทอสงกาซ

ธรรมชาติ ท่ีอยูระหวางการพิจารณาตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา (PDP 2018) การขยายการ

ลงทุนธุรกิจกาซธรรมชาติเหลวครบวงจร (LNG Value Chain) ท้ังในประเทศและตางประเทศ  และการ

เชื่อมตอระหวางธุรกิจกาซธรรมชาติสูธุรกิจผลิตไฟฟา (Gas-to-Power) ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจท่ีมี

ศักยภาพการเติบโตตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของวิถีชีวิตแบบใหมและนิเวศทางเศรษฐกิจใหม 

(New Ecosystem Business Model) เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางของโลก อาทิ 
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หวงโซธุรกิจพลังงานไฟฟา (Electricity Value Chain) รวมถึงการมุงสูธุรกิจใหมในกลุม Life science 

(ธุรกิจยา ธุรกิจ Nutrition ธุรกิจอุปกรณการแพทย) รวมถึง งบการลงทุนในอนาคตท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด เพ่ือใหกลุม ปตท. บรรลุเปาหมายกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนเปน 8,000 เมกะวัตต ภายในป 2573 ตามแผนยุทธศาสตรในการเปนผูนําดานพลังงาน

หมุนเวียน 

• PTT: 17 ธ.ค. 2563 คณะกรรมการบริษัท ปตท.อนุมัติใหปดบริษัทยอยจํานวน 3 บริษัท ในธุรกิจ 

ถานหิน ภายใตกลุม SAR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PTTGM ท่ีปตท. ถือหุนท้ังหมด เพ่ือใหสอดคลองกับ

กลยุทธของ ปตท. ในการปดบริษัทยอยท่ีไมมีกิจกรรมทางธุรกิจแลว โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการ

ปดบริษัทดังกลาวใหแลวเสร็จภายในป 2564  

• PTTEP: 21 ธ.ค. 2563 บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ. รวมกับบริษัท 

Eni Abu Dhabi B.V. ชนะการประมูลแปลงสํารวจ เพ่ือรับสิทธิในการดําเนินการสํารวจและผลิต

ปโตรเลียมในแปลงสํารวจ Offshore Block 3 ซึ่งตั้งอยูในรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยไดลง

นามในสัญญาสัมปทานกับ Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ตามสัดสวนการลงทุน

สําหรับบริษัท PTTEP MENA Limited ท่ีรอยละ 30 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. (ผูดําเนินการ) ท่ี

รอยละ 70  

• PTT: 22 ธ.ค. 2563 จัดตั้งบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด (ถือหุนท้ังหมดโดยบริษัท อินโนบิก 

(เอเซีย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.) โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนชองทางหน่ึงในการลงทุนในธุรกิจยา

ในตางประเทศ ตามกลยุทธการลงทุนใน New business ของ ปตท. รวมท้ังเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถของ ปตท. ในดาน Life science ดวยทุนจดทะเบียนประมาณ 2,000 ลานบาท 

• TOP: 23 ธ.ค. 2563 ดําเนินการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจเรือขนสง โดยขายหุนท้ังหมดในบริษัท ไทย

ออยมารีน จํากัด (TM) ใหกับ บริษัท ภูริช มารีน จํากัด โดยราคาซื้อขายหุนเบ้ืองตนท่ี 346.5 ลานบาท 

ซึ่งหากรวมมูลคาเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับมูลคาจากการดําเนินธุรกิจ และการปรับ

โครงสรางภายในของบริษัท TM จะอยูท่ี ประมาณ 800 ลานบาท โดยคาดวาจะดําเนินการโอนหุนให

แลวเสร็จภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 2564 

• GPSC: 25 ธ.ค. 2563 โรงงานผลิตหนวยกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Unit) สามารถผลิต

แบตเตอร่ีดวยเทคโนโลยี Semi-solid เซลลแรกของประเทศไทย หรือ “G-Cell” ไดแลว ภายหลังจาก

เร่ิมดําเนินการกอสรางตั้งแตเดือนก.พ. 2563 ท่ีผานมา โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 1,100 ลานบาท 

ตั้งอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิตในระยะแรกอยูท่ี 30 เมกะวัตต

ชั่วโมง ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธการเติบโตของ GPSC เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของการทําธุรกิจ

พลังงานและธุรกิจไฟฟาในอนาคต และเปนผูนําดาน Energy Solution Provider ตอไป และคาดวา

โรงงานจะแลวเสร็จพรอมดําเนินการผลิต (Start of Regular Production) ภายในไตรมาส 2 ป 2564 

โดยในชวงแรกโรงงานจะผลิตแบตเตอร่ีท้ังในสวน Mobility และ Stationary ปอนใหกับโรงงาน

อุตสาหกรรม สถานีอัดประจุ ธุรกิจขนสง เชน รถตุกตุกไฟฟา รถบัสไฟฟา และการประยุกตใชงานดาน

อ่ืนๆ เปนตน 

• PTTEP: 30 ธ.ค. 2563 ปตท.สผ. ไดรับอนุมัติสิทธิ์การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติใน

เมียนมา (Integrated Domestic Gas to Power Project) และไดลงนามในหนังสืออนุญาตใหเร่ิม

ดําเนินงาน (Notice to Proceed) กับกระทรวงไฟฟาและพลังงานเมียนมา (Ministry of Electricity 
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and Energy หรือ MOEE) ซึ่งเปนการลงทุนดานพลังงานแบบครบวงจรตั้งแตตนนํ้าจนถึงการผลิต

กระแสไฟฟา ซึ่งประกอบดวย การสํารวจและการพัฒนาแหลงผลิตปโตรเลียม ธุรกิจโรงไฟฟาจากกาซ

ธรรมชาติ โครงขายระบบทอสงกาซ ท้ังน้ี โครงการมีมูลคาการลงทุนประมาณ 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

โดยเปนการลงทุนในการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle) 

ขนาดกําลังการผลิต 600 เมกะวัตต และระบบทอขนสงกาซฯ รวมระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร 

และการวางระบบสายสงไฟฟาแรงสูงไปยังภูมิภาคยางกุง โรงไฟฟาดังกลาวจะใชกาซจากแหลงกาซ

ธรรมชาติท่ี ปตท.สผ. มีการลงทุนอยูแลว ไดแก โครงการซอติกา และโครงการเมียนมา เอ็ม 3 โดย

ปตท.สผ. คาดวาจะสามารถประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดทาย (FID) ของโครงการไดภายในป 

2565 กําลังการผลิตไฟฟาจากโครงการน้ีจะสามารถรองรับความตองการใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 10 ของกําลังการผลิตไฟฟารวมในประเทศเมียนมา 

มกราคม 2564 • PTT: 8 ม.ค. 2564 จัดตั้งบริษัท เมฆาเทคโนโลยี จํากัด โดย Alpha Com ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. 

ถือหุนท้ังหมด ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือลงทุนในธุรกิจใหบริการระบบ

สารสนเทศหลากหลายรูปแบบผานอินเทอรเนต (Public Cloud) เชน การใหบริการจัดเก็บขอมูล 

ประมวลผล จัดการขอมูลตางๆ ใหแกบริษัท องคกรตางๆ รวมถึงกลุม ปตท. ซึ่งธุรกิจดังกลาวเปนไป

ตามกลยุทธ ปตท. ดานดิจิทัล 

• PTT/OR: 14 ม.ค. 2564 แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวนของ 

OR ท่ีไดยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลใชบังคับ ซึ่งจํานวน

หุนสามัญเพ่ิมทุน OR ท่ีออกท้ังหมดเปนจํานวนไมเกิน 3,000,000,000 หุน ชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน 

16-18 บาทตอหุน ซึ่งตอมาราคาเสนอขายสุดทายอยูท่ีราคา 18.00 บาทตอหุน โดยมีโครงสรางการ

เสนอขายหุน ดังน้ี 

- สําหรับผูถือหุนของ ปตท.: เสนอขายใหแกผูถือหุนของ ปตท. เฉพาะกลุมท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรหุน

ตามขอมูลท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ ปตท. ณ วันท่ี 5 มกราคม 2564 (Record Date) 

จํานวนไมเกิน 300 ลานหุน โดยมีอัตราการใชสิทธิ หรือ Pre-emptive Ratio เทากับ 95.1997 หุน

สามัญของ ปตท. ตอ 1 หุนสามัญเพ่ิมทุนของ OR (ในกรณีท่ีมีเศษของหุนท่ีเปนทศนิยมท่ีเกิดจาก

การคํานวณใหปดเศษของหุนน้ันท้ิงท้ังจํานวน)  

- สําหรับผูจองซื้อในประเทศ:  เสนอขายจํานวนรวมประมาณ 1,860 ลานหุน แบงเปนผูถือหุนราย

ยอยประมาณ 595.7 ลานหุน และผูลงทุนสถาบันในประเทศประมาณ 1,264.3 ลานหุน 

- สําหรับผูจองซื้อในตางประเทศ: เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันประมาณ 450 ลานหุน 

- การจัดสรรหุนสวนเกิน (Over-allotment): อาจมีการจัดสรรไมเกิน 390 ลานหุน หากมีความ

ตองการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน OR มากกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายท่ี 2,610 ลานหุน โดยจะพิจารณา

อีกคร้ังตามสภาวะตลาด/หรือสภาพการณ 

• GC: 26 ม.ค. 2564 คณะกรรมการเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 อนุมัติใหดําเนินโครงการปรับปรุงโรง 

โอเลฟนสหนวยท่ี 2 ซึ่งจะทําใหสามารถใชโพรเพนเปนวัตถุดิบในการผลิตไดเพ่ิมขึ้น โดยสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ GC ในการเพ่ิมความยืดหยุนในการใชวตัถุดิบและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนั

ในระยะยาว ซึ่งตามแผนคาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาส 1 ป 2566 

โดยม ีมูลคาเงินลงทุนรวมท้ังส้ินประมาณ 165 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,198 ลานบาท 
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กุมภาพนัธ 2564 • PTTEP: 1 ก.พ. 2564 บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งบริษัทยอยของ ปตท.สผ. ไดลงนามใน SPA 

เพ่ือเขาซื้อสัดสวนรอยละ 20 จากบริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited ในโครงการ Oman Block 

61 ในรัฐสุลตานโอมาน ประเทศโอมาน โครงการมีมลูคารวมประมาณ 2,450 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย

คาดวาจะซื้อขายมีผลสมบูรณเสร็จส้ินภายในป 2564 ท้ังน้ี โครงการ Oman Block 61 เปนโครงการ

ผลิตกาซฯ บนบกของประเทศโอมาน โดยผลิตกาซฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 35 ของปริมาณ

การผลิตของประเทศในปจจุบัน โครงการประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก Khazzan ซึ่งเร่ิมการผลิตในป 

2560 และ Ghazeer ซึ่งเร่ิมผลิตในเดือนตุลาคม ป 2563 โครงการมีศักยภาพในการพัฒนากาซฯ ไดถงึ 

10.5 ลานลานลูกบาศกฟุต และมีกําลังการผลิตกาซฯ รวมเฉล่ียตอวัน 1.5 พันลานลูกบาศกฟุต และ

คอนเดนเสทมากกวา 65,000 บารเรล (สัดสวนรอยละ 100 ของโครงการ) 

• GPSC: 8 ก.พ. 2564 ไดเขาทําสัญญาเพ่ิมทุนกับบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology 

(AXXIVA) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนแลวเสร็จ มูลคารวมประมาณ 500 ลานบาท คิดเปนการลงทุน

ในสัดสวนประมาณรอยละ 11.1 ของทุนท้ังหมดของ AXXIVA ภายหลังการเพ่ิมทุน และอยูระหวางการ

ดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือเขาลงทุน และคาดวาจะดําเนินการเพ่ิมทุนแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 

ป 2564 ท้ังน้ี บริษัท AXXIVA ประกอบธุรกจิโรงงานผลิตแบตเตอร่ี กําลังการผลิต 1GWh ตอป โดยใช

เทคโนโลยีการผลิตจาก 24M Technologies Inc.  

• OR: 11 ก.พ. 2564 หุนสามัญของ OR เร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรก 
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  ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของปตท.และบริษัทยอยตามกลุมธุรกิจ 
ขอมูลผลการดําเนินงานสําหรับงวด 4Q2563 เปรียบเทียบกับ 4Q2562 และ 3Q2563 และ ป 2563 เปรียบเทียบกับ ป 2562 

สรุปไดดังน้ี  

  

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 560,106 383,599 407,174 (27.3%) 6.1% 2,219,739 1,615,665 (27.2%)

: สํารวจและผลิตฯ 53,893 39,263 40,124 (25.5%) 2.2% 191,053 160,401 (16.0%)

: กาซ 120,216 98,514 91,600 (23.8%) (7.0%) 502,110 403,626 (19.6%)

: ถานหิน 3,354 1,810 2,740 (18.3%) 51.4% 15,380 10,779 (29.9%)

: น้ํามัน 147,282 105,439 110,036 (25.3%) 4.4% 579,668 430,605 (25.7%)

: การคาระหวางประเทศ 279,204 154,814 162,618 (41.8%) 5.0% 1,085,029 656,218 (39.5%)

: ปโตรเคมีและการกลั่น 231,688 173,616 191,071 (17.5%) 10.1% 976,150 728,568 (25.4%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 19,837 18,565 18,313 (7.7%) (1.4%) 72,685 76,226 4.9%

: อื่นๆ 897 864 891 (0.7%) 3.1% 3,403 3,439 1.1%

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา 

ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBITDA)
66,948 67,465 71,614 7.0% 6.1% 288,972 225,672 (21.9%)

: สํารวจและผลิตฯ 36,509 28,038 25,659 (29.7%) (8.5%) 136,853 110,044 (19.6%)

: กาซ 15,509 13,279 16,202 4.5% 22.0% 71,407 54,942 (23.1%)

: ถานหิน 672 380 901 34.1% >100.0% 3,732 3,176 (14.9%)

: น้ํามัน 3,364 5,958 5,261 56.4% (11.7%) 17,894 18,098 1.1%

: การคาระหวางประเทศ

- ไมรวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. และการ

ปองกันความเสี่ยง
245 (446) 1,032 >100.0% >100.0% (136) (766) <(100.0%)

- รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX.  และ

การปองกันความเสี่ยง
508 601 265 (47.8%) (55.9%) 2,130 3,024 42.0%

: ปโตรเคมีและการกลั่น 7,181 14,984 18,743 >100.0% 25.1% 45,282 20,638 (54.4%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 4,671 5,429 5,028 7.6% (7.4%) 18,489 22,160 19.9%

: อื่นๆ (942) (666) (794) (15.7%) 19.2% (3,004) (2,669) 11.2%

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 35,814 34,590 34,823 (2.8%) 0.7% 133,204 139,880 5.0%

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 31,134 32,875 36,791 18.2% 11.9% 155,768 85,792 (44.9%)

: สํารวจและผลิตฯ 19,014 11,980 8,946 (53.0%) (25.3%) 74,043 45,035 (39.2%)

: กาซ 10,618 8,497 11,400 7.4% 34.2% 52,483 35,696 (32.0%)

: ถานหิน 1 102 642 >100.0% >100.0% 1,294 1,303 0.7%

: น้ํามัน 2,284 4,593 3,827 67.6% (16.7%) 13,784 12,713 (7.8%)

: การคาระหวางประเทศ

- ไมรวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. และการ 208 (519) 961 >100.0% >100.0% (254) (1,054) <(100.0%)

- รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX.  และ 471 528 194 (58.8%) (63.3%) 2,012 2,736 36.0%

: ปโตรเคมีและการกลั่น (1,641) 5,430 9,944 >100.0% 83.1% 10,060 (16,554) <(100.0%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1,953 3,047 2,445 25.2% (19.8%) 9,260 11,703 26.4%

: อื่นๆ (1,042) (764) (956) 8.3% (25.1%) (3,357) (3,099) 7.7%

สวนแบงกําไรจากการรวมคาและบริษัทรวม         1,435 1,206 1,677 16.9% 39.1% 6,008 4,178 (30.5%)

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย(กลับรายการ) (137) 1,396 9,038 >100.0% >100.0% (143) 11,917 >100.0%

กําไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ            770 1,961 (4,584) <(100.0%) <(100.0%) (417)        2,266 >100.0%

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน         3,673 (1,213) 8,811 >100.0% >100.0% 15,313 9,270 (39.5%)

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBIT)        36,045      34,318 34,977 (3.0%) 1.9% 183,052 93,652 (48.8%)

ตนทุนทางการเงิน 5,844 7,346 7,426 27.1% 1.1% 27,971 28,536 2.0%

ภาษีเงินได 7,011 7,852 8,342 19.0% 6.2% 32,989 25,166 (23.7%)

กําไรสุทธิ 17,446 14,120 13,147 (24.6%) (6.9%) 92,951 37,766 (59.4%)

กําไรสุทธิตอหุน(บาท/หุน) 0.59 0.50 0.46 (22.0%) (8.0%) 3.20 1.32 (58.8%)

 4Q2562 หนวย : ลานบาท 2563 3Q2563  4Q2563 
%เพิ่ม (ลด)

2562
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1,615,665 

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอยจําแนกตามกลุมธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย กาํไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBITDA) และกาํไรจาก

การดาํเนินงานตามสวนงาน (Operating Income) สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 สรุปไดดังน้ี 

5 

 

   

 

 

 

1. กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ตนและกาซธรรมชาต ิ
 

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลยีม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ PTTEP 

 4Q2562 3Q2563 4Q2563 
%เพิ่ม(ลด) 

2562 2563 
% เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ีย  (เหรียญสหรัฐ/BOE) 48.3 38.8 36.9 (23.6%) (4.9%) 47.2 38.9 (17.6%) 

ปริมาณขายเฉล่ีย (BOED) 395,028 344,317 381,285 (3.5%) 10.7% 350,651 354,052 1.0% 

 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563  

ใน 4Q2563 PTTEP มีรายไดจากการขายจาํนวน 40,124 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 861 ลานบาท หรือรอยละ 2.2 จาก 3Q2563 โดย

หลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.7 จาก 344,317 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน (BOED) ใน 3Q2563 เปน 

381,285 BOED ใน 4Q2563 โดยหลักจากโครงการคอนแทร็ค 4 เน่ืองจากผูซื้อรับกาซธรรมชาติในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ังกลุม         

พารเท็กซและโครงการมาเลเซียมีปริมาณการขายนํ้ามันดิบท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียโดยรวมลดลงรอยละ 4.9 จาก 38.8 

เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ (BOE) ใน 3Q2563 เปน 36.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน 4Q2563  

EBITDA ใน 4Q2563 มีจํานวน 25,659 ลานบาท ลดลง 2,379 ลานบาท หรือรอยละ 8.5 จาก 3Q2563 โดยหลักจาก

คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 1,430 ลานบาท สวนใหญจากกลุมพารเท็กซท่ีมีปริมาณการขายเพ่ิมขึ้น คาใชจายในการบริหาร

เพ่ิมขึ้น 1,404 ลานบาท โดยหลักจากคาธรรมเนียมวิชาชีพและคาท่ีปรึกษาเพ่ิมขึ้น คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 551 ลาน

บาท รวมท้ังคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายท่ีเพ่ิมขึ้น 655 ลานบาท ทําใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 4Q2563 มีจํานวน 

8,946 ลานบาท ลดลง 3,034 ลานบาท หรือรอยละ 25.3  

25%

9%
8%

(1%)

49%
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1%

25%
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62%

20%
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กาซฯ* นํ้ามัน* PTTEP ปโตรเคมีและการกล่ัน อ่ืนๆ** 

หนวย : ลานบาท 

 กําไรจากการดําเนนิงาน 
ตามสว่นงาน 

 EBITDA   

 

 รายได ้

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 

การคาระหวางประเทศ* 

*รวมสวนท่ีปตท.ดําเนินการเองและบริษัทในกลุมปตท.  **ธุรกิจถานหิน และ อื่น ๆ  
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ผลการดําเนินงานภาพรวมของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมลดลง 4,675 ลานบาท หรือรอยละ 65% เน่ืองจาก มีการรับรู

ขาดทุนจากเคร่ืองมือทางการเงินใน 4Q2563 จํานวน 2,184 ลานบาท ในขณะท่ีรับรูกําไรจากเคร่ืองมือทางการเงินใน 3Q2563 จํานวน 

861 ลานบาท โดยหลักจากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาและสัญญาประกันความเส่ียงราคานํ้ามัน รวมท้ังใน 4Q2563 มี

การรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของโครงการเยตากุน จํานวน 1,326 ลานบาท ในขณะท่ี 3Q2563 ไมมีการรับรูขาดทุน

จากการดอยคาสินทรัพย อยางไรกต็ามคาใชจายภาษีลดลง 1,923 ลานบาทตามผลการดําเนินงานท่ีลดลง 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 

 ใน 4Q2563 PTTEP มีรายไดจากการขายจํานวน 40,124 ลานบาท ลดลง 13,769 ลานบาท หรือรอยละ 25.5 จาก 4Q2562 

สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียลดลงรอยละ 23.6 จาก 48.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน 4Q2562 เปน 36.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

BOE ใน 4Q2563 รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมลดลงรอยละ 3.5 จาก 395,028 BOED ใน 4Q2562 เปน 381,285 BOED ใน 

4Q2563 โดยหลักจากโครงการบงกช เน่ืองจากมีการปดซอมบํารุงใน 4Q2563 และโครงการพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซียเน่ืองจาก

ผูรับซื้อกาซธรรมชาติในปริมาณท่ีลดลง 

EBITDA ใน 4Q2563 มีจํานวน 25,659 ลานบาท ลดลง 10,850 ลานบาท หรือรอยละ 29.7 จาก 4Q2562 โดยหลักมาจาก

รายไดจากการขายท่ีลดลงตามท่ีกลาวขางตน แมวาคาใชจายโดยรวมลดลง ซึ่งสวนใหญจากคาใชจายในการดําเนินงานท่ีลดลง 1,578 

ลานบาท โดยหลักจากโครงการมาเลเซียเน่ืองจากมกีารปดซอมบํารุงใน 4Q2562 และคาภาคหลวงท่ีลดลง 1,412 ลานบาทตามรายได

การขายในประเทศท่ีลดลง นอกจากน้ีคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายลดลง 782 ลานบาท สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวน

งานใน 4Q2563 มีจํานวน 8,946 ลานบาท ลดลง 10,068 ลานบาท หรือรอยละ 53.0 จาก 4Q2562 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับตัวลดลง 9,094 ลานบาท หรือรอยละ 78.3% สาเหตุหลัก

จากใน 4Q2563 มีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของโครงการเยตากุน จํานวน 1,326 ลานบาท ในขณะท่ี 4Q2562 ไมมี

การรับรูขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย รวมถึงใน 4Q2563 มีการรับรูขาดทุนจากเคร่ืองมอืทางการเงนิเพ่ิมขึ้น 942 ลานบาท โดยหลัก

จากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา และสัญญาประกันความเส่ียงราคานํ้ามนั อยางไรก็ตามคาใชจายภาษีเงินไดลดลง 3,271 

ลานบาท โดยหลักจากผลการดําเนินงานท่ีลดลง  

ผลการดําเนินงานป 2563 เปรียบเทียบกบัป 2562 

ในป 2563 PTTEP มีรายไดจากการขายจํานวน 160,401 ลานบาท ลดลง 30,652 ลานบาท หรือรอยละ 16.0 จาก ป 2562 

สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียลดลงรอยละ 17.6 จาก 47.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน ป 2562 เปน 38.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE 

ใน ป 2563 ในขณะท่ี ปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0 จาก 350,651 BOED ใน ป 2562 เปน 354,052 BOED ใน ป 2563 

โดยหลักจากโครงการมาเลเซียและกลุมพารเท็กซท่ีรับรูปริมาณการขายเต็มป ภายหลังการเขาซื้อธุรกิจในชวงคร่ึงหลังของปกอน สุทธิ

กับโครงการคอนแทรค 4 และโครงการบงกชท่ีมีปริมาณการขายเฉล่ียลดลงเน่ืองจากผูรับซื้อกาซธรรมชาติในปริมาณท่ีลดลง 

EBITDA ในป 2563 มีจํานวน 110,044 ลานบาท ลดลง 26,809 ลานบาท หรือรอยละ 19.6 จากป 2562 โดยหลักจากรายได

จากการขายท่ีลดลงตามกลาวขางตน ประกอบกับคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,450 ลานบาท ในขณะท่ีคาภาคหลวง

ลดลง 4,147 ลานบาท จากรายไดขายในประเทศท่ีลดลง รวมถึงคาใชจายในการบริหารและคาใชจายอ่ืนๆ ลดลง 1,247 ลานบาท 

อยางไรก็ตามคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น 2,199 ลานบาท จากโครงการมาเลเซียและกลุมพารเท็กซท่ีรับรูเต็มป ภายหลัง
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การเขาซื้อธุรกิจตามกลาวขางตน สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานในป 2563 มีจํานวน 45,035 ลานบาท ลดลง 29,008 

ลานบาท หรือรอยละ 39.2 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับตัวลดลง 26,139 ลานบาท หรือรอยละ 54% สาเหตุ

หลักเน่ืองจาก ในป 2563 มีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของโครงการเยตากุนและโครงการมาเรียนา ออยล แซนด 

จํานวน 2,807 ลานบาท ในขณะท่ีป 2562 ไมมีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย รวมถึงกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศลดลง 2,546 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในป 2563 มีการรับรูกําไรจากเคร่ืองมือทางการเงินจํานวน 3,213 ลานบาท ในขณะ

ท่ี ป 2562 รับรูขาดทุนจากเคร่ืองมือทางการเงินจํานวน 3,406 ลานบาท นอกจากน้ีคาใชจายภาษีเงินไดลดลง 2,187 ลานบาท จากผล

การดําเนินงานท่ีลดลง สุทธิกับผลกระทบของการเปล่ียนสกุลเงินในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดปโตรเลียม  
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กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซธรรมชาติ แตละชนิดเปน ดังน้ี  

หนวย : ตัน  4Q2562 3Q2563 4Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

2562 2563 % เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 922,975 745,185 760,777 (17.6%) 2.1% 3,594,017 2,947,307 (18.0%) 

Ethane 610,339 568,002 568,430 (6.9%)  0.1% 2,397,704 2,198,542 (8.3%) 

Propane 241,772 214,822 239,192 (1.1%) 11.3% 891,923 853,025 (4.4%) 

NGL 172,262 155,609 161,453 (6.3%) 3.8% 674,179 603,433 (10.5%) 

Pentane 14,312 6,598 6,621 (53.7%) 0.3% 50,871 37,161 27.0% 

รวม 1,961,660 1,690,217 1,736,473 (11.5%) 2.7% 7,608,694 6,639,468 (12.7%) 

 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปนดังน้ี 

หนวย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  
4Q2562 3Q2563 4Q2563 

%เพิ่ม (ลด) 
2562 2563 % เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

LPG 1/ 438 355 423 (3.4%) 19.2% 438 400 (8.7%) 

LDPE 2/,4/ 956 979 1,239 29.6% 26.6% 1,019 1,010 (0.9%) 

LLDPE 2/,4/ 838 884 983 17.3% 11.2% 952 867 (8.9%) 

HDPE 2/,4/ 841 919 1,000 18.9% 8.8% 991 880 (11.2%) 

Propane5/ 430 363 418 (2.8%) 15.2% 435 397 (8.7%) 

Naphtha 3/ 499 359 361 (27.7%) 0.6% 474 337 (28.9%) 

หมายเหต ุ 1/ ราคากาซฯ LPG ตลาดโลก (Contract Price Saudi Aramco) ใชอางอิงสําหรับราคาขายใหกับกลุมลูกคาปโตรเคมี คํานวณจากสัดสวนของ Propane และ Butane 

ในอัตราสวนเทากับ 50:50  

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot Price) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

 4/ ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑฉบับใหมกับ GC โดยผลิตภัณฑ Ethane มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่ใชอางอิงในสูตรราคา จากเดิมอางอิงราคา 

HDPE ในป 2562 เปน HDPE LDPE และ LLDPE มีผลตั้งแต 1 มกราคม 2563  

 5/ ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑฉบับใหมกับ GC โดยผลิตภัณฑ Propane มีการเปลี่ยนแปลงสูตรราคา จากเดิมอางอิงราคา PP ในป 2562 เปน

อางอิงราคา Propane ตลาดโลก (Contract Price Saudi Aramco) มีผลตั้งแต 1 มกราคม 2563 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563 

 4Q2563 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขายจํานวน  91,600 ลานบาท ลดลง 6,914 ลานบาท หรือรอยละ 7.0 

จาก 3Q2563 โดยหลักจาก ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีราคาขายเฉล่ียลดลง ตามราคา Pool Gas (cost-plus structure) 

โดยหลักจากแหลงกาซฯในประเทศ และ แหลงกาซฯในพมา ประกอบกับ ปริมาณจําหนายกาซฯ เฉล่ีย (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 

1 ลูกบาศกฟุต) ลดลง  171 MMSCFD จาก 4,426 MMSCFD ใน 3Q2563 เปน 4,255 MMSCFD ใน 4Q2563 หรือรอยละ 3.9  โดย

หลักจากปริมาณขายกลุมลูกคาโรงไฟฟาตามความตองการใชไฟฟาในประเทศท่ีลดลง ตามสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นกวาใน 3Q2563 

จากอิทธิพลของมรสุมใน 4Q2563  

ในสวนของธุรกิจโรงแยกกาซฯ ของ ปตท. มีราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้น ทุกผลิตภัณฑตามราคาปโตรเคมีในตลาดท่ีใชอางอิง และ 

ปริมาณขายผลิตภัณฑรวม (รวมกาซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซฯ) เพ่ิมขึ้น จาก 1,690,217 ตัน ใน 

3Q2563 เปน 1,736,473 ตันใน 4Q2563 หรือ เพ่ิมขึ้น รอยละ 2.7  โดยเพ่ิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑ สวนใหญจาก Propane และ LPG 

ตามความตองการของลูกคาปโตรเคมีท่ีเพ่ิมขึ้น ตามสถานการณปโตรเคมีในตลาดโลกท่ีฟนตัวและความตองการใชเชื้อเพลิงใน

ประเทศปรับเพ่ิมขึ้น จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เร่ิมคล่ีคลาย  
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 EBITDA ของกลุมธุรกิจกาซฯ ใน 4Q2563 มีจํานวน 16,202  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,923 ลานบาท หรือรอยละ 22.0 และกําไร

จากการดําเนินงานตามสวนงาน มีจํานวน 11,400 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,903 ลานบาท หรือ รอยละ 34.2  โดยหลักจาก ตนทุนคาเน้ือ

กาซท่ีปรับลดลงสงผลใหกําไรขั้นตนของธุรกิจโรงแยกกาซฯ ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ รวมถึง ธุรกิจ NGV ปรับตัวดีขึ้น 

นอกจากน้ี ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ยังมีราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายท่ีปรับสูงขึ้นใน 4Q2563 อีกท้ัง ธุรกิจ NGV มีปริมาณขายเฉล่ีย

โดยรวมลดลงจาก 3,951 ตันตอวันใน 3Q2563 เปน 3,873 ตันตอวันใน 4Q2563  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 

4Q2563 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขายจาํนวน  91,600 ลานบาท ลดลง 28,616 ลานบาท หรือ รอยละ 23.8 

จาก 4Q2562 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีราคาขายเฉล่ียลดลง ตามราคานํ้ามันเตาท่ีใชอางอิงในสูตรราคา   

และ ราคา Pool Gas ท่ีลดลง ประกอบกับ ปริมาณจําหนายกาซฯ เฉล่ีย (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) ลดลง 449 

MMSCFD จาก 4,704 MMSCFD ใน 4Q2562 เปน 4,255 MMSCFD ใน 4Q2563 หรือรอยละ 9.5 โดยหลักจากผลกระทบการ 

แพรระบาด COVID-19 สงผลใหปริมาณจําหนายกาซฯ ลูกคากลุมผูผลิตไฟฟาปรับลดลง ตามความตองการใชไฟฟาในภาคธุรกิจ

ลดลง โดยเฉพาะธุรกิจขนสงและโรงแรม รวมถึงใน 4Q2562 มีความตองการใชกาซฯ ในการผลิตไฟฟาสูงข้ึนจากสถานการณ

แผนดินไหวในประเทศลาว สงผลใหการนําเขาไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินหยุดชะงัก นอกจากน้ี ปริมาณจําหนายกาซฯ ใหโรงแยกกาซฯ 

ลดลง เมื่อเทียบกับ 4Q2562  

ในสวนของธุรกิจโรงแยกกาซฯ ของ ปตท. มีปริมาณขายผลิตภัณฑรวม (รวมกาซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจากหนวยควบคุมจุด

กล่ันตัวของกาซฯ) ลดลง จาก 1,961,660 ตันใน 4Q2562 เปน 1,736,473 ตันใน 4Q2563 หรือ ลดลง รอยละ 11.5  โดยลดลงทุก

ผลิตภัณฑ ตามความตองการผลิตภัณฑปโตรเคมีเพ่ือใชในการผลิตและอุตสาหกรรมลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว อีกท้ัง 

4Q2563 โรงแยกกาซฯ มีจํานวนวันปดซอมบํารุงมากกวา 4Q2562  อยางไรก็ตาม โรงแยกกาซฯ ไดปรับการเดินเคร่ืองผลิตเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดของกลุม ปตท. 

EBITDA ของกลุมธุรกิจกาซฯ ใน 4Q2563 มีจํานวน 16,202 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 693 ลานบาท หรือ รอยละ 4.5 และกําไรจาก

การดําเนินงานตามสวนงาน มีจํานวน 11,400 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 782 ลานบาท หรือ รอยละ 7.4  โดยหลักจากตนทุนคาเน้ือกาซฯ ท่ี

ปรับลดลงสงผลใหธุรกิจ NGV และโรงแยกกาซฯ มีผลการดําเนินงานดีขึ้น นอกจากน้ี ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลง จากปริมาณขาย

เฉล่ียโดยรวมลดลง 1,194 ตันตอวัน จาก  5,067 ตันตอวันใน 4Q2562 เปน 3,873  ตันตอวันใน 4Q2563   

ผลการดําเนินงานป 2563 เปรียบเทียบกบัป 2562 

ในป 2563 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขายจํานวน 403,626 ลานบาท ลดลง 98,484 ลานบาทหรือคิดเปน 

รอยละ 19.6 โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจําหนายกาซฯ ท่ีราคาขายเฉล่ียลดลง ตามราคานํ้ามันเตาท่ีใชอางอิงในสูตรราคา และราคา 

Pool Gas ท่ีปรับลดลงจากทุกแหลง โดยเฉพาะจากราคานําเขากาซธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas: LNG) และแหลงกาซฯ  

ในพมา  รวมท้ัง  ปริมาณจําหนายกาซฯ เฉล่ีย ( ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ  1 ลูกบาศก ฟุต) ลดลง 402 MMSCFD  

จาก 4,796 MMSCFD ใน 2562 เปน 4,394  MMSCFD ในป 2563 เน่ืองจากผลกระทบการแพรระบาด COVID-19 และการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจตามท่ีไดกลาวขางตน สงผลใหปริมาณจําหนายกาซฯ ใหกลุมลูกคาโรงไฟฟา และโรงแยกกาซฯ ปรับลดลง  
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 ธุรกิจโรงแยกกาซฯ มีรายไดจากการขายลดลง จากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียลดลง ตามราคาปโตรเคมีอางอิง เน่ืองจาก

สถานการณราคาผลิตภัณฑในตลาดโลกมีความผันผวน ประกอบกับ ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของธุรกิจโรงแยกกาซฯ (รวมกาซโซลีน

ธรรมชาติท่ีไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซฯ) ลดลง จาก 7,608,694 ตัน ใน ป 2562 เปน  6,639,468 ตัน ในป 2563 หรือรอย

ละ 12.7 ซึ่งลดลงในทุกผลิตภัณฑ โดยหลักจาก LPG และ Ethane ประกอบกับ อุปสงคในประเทศท่ีลดลงจากเศรษฐกิจชะลอตัว และ 

สถานการณภัยแลงในป 2563 ทําใหโรงแยกกาซฯ ตองปรับกําลังการผลิตเพ่ือควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม   

EBITDA และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานของกลุมธุรกิจกาซฯ ใน ป 2563 มจีํานวน 54,942 ลานบาท และ 35,696 

ลานบาท ลดลง 16,465 ลานบาท และ 16,787 ลานบาท ตามลําดับ โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ และธุรกิจจัดหาและ 

จําหนายกาซฯ ท่ีมีกําไรขั้นตนลดลง จากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายท่ีลดลงดังกลาวขางตน  

ในขณะท่ี ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลง จากปริมาณขายท่ีลดลง 1,414 ตันตอวัน จาก 5,373 ตันตอวันใน ป 2562 เปน 

3,959 ตันตอวัน ใน ป 2563 หรือรอยละ 26.3  เน่ืองจากผูใช NGV หันกลับไปใชนํ้ามันดีเซลและเบนซินท่ีราคาลดลงตามราคานํ้ามนัใน

ตลาดโลก และการเดินทางท่ีลดลงตามมาตรการ Lockdown เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19  
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ธุรกิจถานหิน 

  4Q2562 3Q2563 4Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

2562 2563 
% เพิ่ม

(ลด) YoY QoQ 

ราคาอางอิง Newcastle 

(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 
67.2 51.5 67.4 0.3% 30.9% 77.8 60.5 (22.2%) 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 57.4 51.3 52.0 (9.4%) 1.4% 63.4 53.8 (15.1%) 

ตนทุนเงินสด (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 53.3 40.5 36.0 (32.5%) (11.1%) 53.7 42.9 (20.1%) 

ปริมาณขาย  (ลานตัน) 1.9 1.1 1.7 (10.5%) 54.5% 7.8 6.4 (17.9%) 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563 

ใน 4Q2563 ธุรกิจถานหินมีรายไดจากการขายจํานวน 2,740 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 930 ลานบาท หรือรอยละ 51.4 เมื่อเทียบ

กับ 3Q2563 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถานหินเพ่ิมขึ้น 0.6 ลานตัน หรือรอยละ 54.5 จาก 1.1 ลานตัน ใน 3Q2563 มาอยูท่ี 1.7  

ลานตัน ใน 4Q2563 ตามความตองการใชถานหินท่ีสูงขึ้นในชวงฤดูหนาว รวมท้ังราคาขายถานหินเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 0.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

ตัน หรือรอยละ 1.4 จาก 51.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน มาอยูท่ี 52.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 4Q2563 ซึ่งเปนไปตามราคาอางอิง 

Newcastle ท่ีเพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี โดยปกติบริษัทมีการทําสัญญาซื้อขายบางสวนท่ีกําหนดราคาแบบคงท่ี (Fixed price) ทําใหราคาขายเฉล่ีย

ปรับเพ่ิมขึ้นในสัดสวนนอยกวาราคาถานหินอางอิง  

EBITDA ใน 4Q2563 มีจํานวน 901 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 521 ลานบาท โดยหลักเปนผลมาจากกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นตาม

ปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียท่ีปรับเพ่ิมขึ้นจากท่ีกลาวขางตน รวมท้ังตนทุนท่ีปรับลดลงตามคาทําเหมืองท่ีลดลง โดยกําไรจากการ

ดําเนินงานตามสวนงานใน 4Q2563 มีจํานวน 642 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 540 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี ผลการดําเนินงาน

ภาพรวมธุรกิจถานหินปรับลดลงเน่ืองจาก ใน 4Q2563 มีบันทึกขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถานหินจํานวน 7,441 ลานบาท และ

ไดรับคืนภาษีจากการชนะคดี ประมาณ 7 ลานบาท ขณะท่ี 3Q2563 มีขาดทุนจากการดอยคา 1,332 ลานบาท และมีคาใชจายภาษี

จากผลการแพคดใีนอดีต ประมาณ 176 ลานบาท  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 

ใน 4Q2563 ธุรกิจถานหินมีรายไดจากการขายจํานวน 2,740 ลานบาท ลดลง 614 ลานบาท หรือรอยละ 18.3 เมื่อเทียบกบั 

4Q2562 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถานหินลดลง 0.2 ลานตัน หรือรอยละ 10.5  จาก 1.9 ลานตัน ใน 4Q2562 มาอยูท่ี 1.7 ลาน

ตัน ใน 4Q2563 จากการปรับลดแผนการขายใหสอดคลองกับสถานการณสภาวะตลาด รวมถึงราคาขายถานหินเฉล่ียลดลง 5.4 

เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน หรือรอยละ 9.4 จาก 57.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 4Q2562 มาอยูท่ี 52.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 4Q2563 

จากการทําสัญญาซื้อขายบางสวนท่ีกําหนดราคาแบบคงท่ีตามกลาวขางตน 

EBITDA ใน 4Q2563 มีจํานวน 901 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 229 ลานบาท หรือรอยละ 34.1 จาก 4Q2562 โดยหลักจาก

กําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นจากตนทุนคาทําเหมืองท่ีปรับลดลงตามราคานํ้ามัน และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 4Q2563 มี

จํานวน 642 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 641 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ใน 4Q2563 มีบันทึกขาดทุนจากการดอยคา

สินทรัพยถานหินจํานวน 7,441 ลานบาท ตามกลาวขางตน ในขณะท่ี 4Q2562 ไมมีรายการดังกลาว ทําใหผลการดําเนินงานภาพรวม

ของธุรกิจถานหินใน 4Q2563 ปรับลดลง 
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ผลการดําเนินงานของป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 

   ในป 2563 ธุรกิจถานหินมีรายไดจากการขายจํานวน 10,779 ลานบาท ลดลง 4,601 ลานบาท หรือรอยละ 29.9 เมื่อเทียบ

กับป 2562 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถานหินลดลง 1.4 ลานตัน หรือรอยละ 17.9  จาก 7.8 ลานตัน ในป 2562 มาอยูท่ี 6.4 ลาน

ตัน ในป 2563 จากการปรับลดแผนการขายใหสอดคลองกับสถานการณสภาวะตลาด รวมถึงราคาขายถานหินเฉล่ียลดลง 9.6 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอตัน หรือรอยละ 15.1 จาก 63.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในป 2562 มาอยูท่ี 53.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันในป 2563 ซึ่งเปนไป

ตามราคาอางอิง Newcastle ท่ีลดลงรอยละ 22.2 ตามอุปสงคท่ีออนตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวและมีการใชพลังงาน

ทางเลือกอ่ืนทดแทนมากขึ้น เชน กาซธรรมชาติ และพลังงานทดแทน  

                   EBITDA ในป 2563 มีจํานวน 3,176 ลานบาท ลดลง จํานวน 556 ลานบาท หรือรอยละ 14.9 จากป 2562 โดยหลักจาก

กําไรขั้นตนท่ีลดลงตามปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงตามท่ีกลาวขางตน อยางไรก็ตามกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน

ในป 2563 มีจํานวน 1,303 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9 ลานบาท จากคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายท่ีลดลง ตามปริมาณการผลิตท่ีลดลง

ตามแผน ท้ังน้ี ภาพรวมผลการดําเนินงานในป 2563 ปรับตัวลดลง จากการบันทึกขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถานหินจํานวน 

8,773 ลานบาท อีกท้ังไดรับคืนภาษีจากการชนะคดีทางภาษีในอดีตจํานวน 239 ลานบาท  ซึ่งลดลงจากป 2562 ซึ่งไดรับคืนภาษีจาก

ผลการชนะคดีในอดีตประมาณ 937 ลานบาท 
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2. กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ปลาย 

กลุมธุรกิจน้ํามัน 

 4Q2562 3Q2563 4Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

2562  2563  % เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉลี่ย* (หนวย: ลานลิตร) 7,158 6,062 6,282 (12.2%) 3.6% 27,627 24,400 (11.7%) 

ราคาเฉลี่ย  

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล) 
     

   

นํ้ามันเบนซิน 75.0 47.4 48.7 (35.1%) 2.7% 72.5 46.6 (35.7%) 

นํ้ามันอากาศยาน 76.0 42.2 47.0 (38.2%) 11.4% 77.2 44.7 (42.1%) 

นํ้ามันดีเซล 76.4 47.1 48.3 (36.8%) 2.5% 77.2 48.4 (37.3%) 

นํ้ามันเตา (HSFO) 43.4 40.4 44.1 1.6% 9.2% 58.6 39.2 (33.1%) 

*เฉพาะปริมาณขายเฉลี่ยในประเทศ 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563 

ใน 4Q2563 กลุมธุ รกิจ นํ้ามันมีรายไดจากการขายจํานวน 110,036 ลานบาท เ พ่ิมขึ้น  4,597 ลานบาท หรือ 

รอยละ 4.4 จากราคาขายท่ีปรับเพ่ิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีปรับเพ่ิมขึ้น รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ

ในไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้น 220 ลานลิตร หรือรอยละ 3.6 จาก 6,062 ลานลิตรหรือเทียบเทา 414,452 บารเรลตอวัน ใน 3Q2563 เปน 6,282 

ลานลิตรหรือเทียบเทา 429,494 บารเรลตอวัน ใน 4Q2563 จากผลิตภัณฑดีเซลและอากาศยาน จากนโยบายสนับสนุนการทองเท่ียว

ของภาครัฐในชวงปลายป นอกจากน้ี รายไดของธุรกิจ Non-oil เพ่ิมขึ้นเชนกัน ตามปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นของ Café Amazon  

 EBITDA ใน 4Q2563 มีจํานวน  5,261 ลานบาท ลดจาก 3Q2563 จํานวน 697 ลานบาท หรือรอยละ 11.7 ตาม  

กําไรขั้นตนท่ีลดลง จากเกือบทุกผลิตภัณฑโดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑนํ้ามันเตา อากาศยานและเบนซิน แมวากําไรสตอกนํ้ามันจะ

เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ขณะท่ีคาใชจายขายและบริหารเพ่ิมขึ้นจากคาโฆษณาและประชาสัมพันธ  และคาใชจายสงเสริมการ

ขาย ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 4Q2563 มีจํานวน 3,827 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอนจํานวน 766 ลานบาท 

หรือรอยละ 16.7 ตาม EBITDA ท่ีลดลง 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 

ใน 4Q2563 กลุมธุ รกิจ นํ้ามันมีรายไดจากการขายจํานวน 110,036 ลานบาท ลดลง 37,246 ลานบาท หรือ 

รอยละ 25.3 จากราคาขายท่ีปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียใน 4Q2563 

ลดลง 876 ลานลิตร หรือรอยละ 12.2 จาก 7,158 ลานลิตรหรือเทียบเทา 489,385 บารเรลตอวัน ใน 4Q2562 เปน 6,282 ลานลิตรหรือ

เทียบเทา 429,494 บารเรลตอวัน ใน 4Q2563 โดยหลักจากผลิตภัณฑอากาศยาน และ LPG ท่ีมีความตองการใชลดลงจากผลกระทบ

ของการแพรระบาดของ COVID-19 

 EBITDA ใน 4Q2563 มีจํานวน 5,261 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,897 ลานบาท หรือรอยละ 56.4 จาก 4Q2562 ตามกําไร

ขั้นตนท่ีเ พ่ิมขึ้น  โดยหลักจากผลิตภัณฑดีเซล  และมีกําไรจากสตอกนํ้ามันใน 4Q2563 ขณะท่ี 4Q2562 มีผลขาดทุนจาก 

สตอกนํ้ามัน รวมถึงธุรกิจ Non-oil มีปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นตามจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมขึ้นของธุรกิจ Café Amazon แมวาคาใชจายขายและ
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บริหารลดลงโดยหลักจากคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน ใน 4Q2563 มีจํานวน 3,827 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้น 1,543 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น  

ผลการดําเนินงานของป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 

ในป 2563 กลุมธุรกิจนํ้ามันมีรายไดจากการขายจํานวน 430,605 ลานบาท ลดลง 149,063 ลานบาท หรือรอยละ 25.7 

จากราคาขายท่ีปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายลดลง 3,227 ลานลิตร หรือรอยละ 11.7 

จาก 27,627 ลานลิตรหรือเทียบเทา 476,092 บารเรลตอวันในป 2562 เปน 24,400 ลานลิตรหรือเทียบเทา 420,478 บารเรลตอวันใน 

ป 2563 โดยหลักจากผลิตภัณฑอากาศยาน LPG และนํ้ามันเตา ท่ีมีความตองการใชลดลงจากผลกระทบของการแพรระบาดของ 

COVID-19 แมวาผลิตภัณฑดีเซล และเบนซิน ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผูบริโภคหันมาใชรถยนตสวนตัวแทนการเดินทางผานระบบ

ขนสงสาธารณะ 

EBITDA ในป 2563 มีจํานวน 18,098 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 204 ลานบาท หรือรอยละ 1.1 โดยหลักจากกําไรจากสตอกนํ้ามัน

ในป 2563 ขณะท่ีป 2562 มีผลขาดทุนจากสตอกนํ้ามัน แมวารายไดขายจะลดลงตามกลาวขางตน ท้ังน้ี กําไรขั้นตนของธุรกิจ Non-oil 

เพ่ิมขึ้นตามปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายสาขาของธุรกิจ Café Amazon โดยกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานในป 2563 อยู

ท่ี 12,713 ลานบาท ลดลง 1,071 ลานบาท หรือรอยละ 7.8 จากคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายของจํานวน

สถานีบริการและ Café Amazon  
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กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

หนวย : ลานลิตร  4Q2562 3Q2563 4Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

2562 2563 
% เพิ่ม

(ลด) YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉล่ีย 22,204 18,360 18,741 (15.6%) 2.1% 82,912 75,527 (8.9%) 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563 

4Q2563 กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศมีรายไดจากการขายจํานวน 162,618 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7,804 ลานบาท หรือ รอย

ละ 5.0 จาก 3Q2563  ตามราคานํ้ามันดิบเฉล่ีย ใน 4Q2563  ท่ีปรับเพ่ิมขึ้นจาก 3Q2563  โดยไดรับแรงสนับสนุนจากสถานการณ 

COVID-19 ท่ีเร่ิมคล่ีคลาย และ  สงผลใหอุปสงคปรับตัวดีขึ้น โดยปริมาณขาย เพ่ิมขึ้น 381 ลานลิตร หรือ รอยละ 2.1 จาก 18,360  ลาน

ลิตรหรือเทียบเทา 1,255,253 บารเรลตอวันใน 3Q2563 เปน 18,741 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,281,302 บารเรลตอวันใน 4Q2563 โดย

หลักจากปริมาณการนําเขาคอนเดนเสท (out-in trading) และปริมาณการคานํ้ามันสําเร็จรูปนอกประเทศ (out-out trading) ตามปจจยั

สนับสนุนดังกลาวขางตน 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเส่ียงใน 4Q2563 มีจํานวน 265 ลานบาท 

ลดลง 336 ลานบาท หรือ รอยละ 55.9  โดยหลักจากการรับรูผลขาดทุนจากมูลคายุติธรรม (Mark-to -market) และ คาใชจายในการ

ขายและบริหาร เพ่ิมขึ้น ประกอบกับกําไรจากการขายคอนเดนเสทในประเทศลดลง ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานรวมการ

ปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสน้ี อยูท่ี 194 ลานบาท ลดลง จํานวน 334 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีลดลง 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 

 4Q2563 กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศมีรายไดจากการขายจํานวน  162,618  ลานบาท ลดลง 116,586 ลานบาท หรือ

รอยละ 41.8 จาก 4Q2562 ตามราคานํ้ามันดิบเฉล่ียท่ีลดลงอยางมาก จากความตองการใชนํ้ามันและผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ี ลดลง 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑนํ้ามันอากาศยาน (Jet A-1) ตามมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศจากการแพรระบาดของ COVID-19 

ท่ัวโลก โดย ปริมาณขาย ลดลง 3,463 ลานลิตรหรือ รอยละ 15.6 จาก 22,204 ลานลิตรหรือเทียบเทา  1,518,064 บารเรลตอวันใน 

4Q2562 เปน 18,741 ลานลิตรหรือเทียบเทา  1,281,302  บารเรลตอวันใน 4Q2563  โดยหลักจากปริมาณการคานํ้ามันดิบนอก

ประเทศ (out-out trading) และการนําเขานํ้ามันดิบ (out-in trading) ใหโรงกล่ันในประเทศตามปริมาณความตองการท่ีลดลงจาก

ผลกระทบ COVID-19 

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเส่ียงใน 4Q2563 จํานวน 265 ลานบาท 

ลดลง 243 ลานบาท หรือ รอยละ 47.8 จากปจจัยท้ังทางดานราคาและปริมาณ ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานรวมการ

ปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสน้ี อยูท่ี 194 ลานบาท ลดลง จํานวน 277 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีลดลง 

ผลการดําเนินงานของป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 

 ป 2563 กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีรายไดจากการขายจํานวน  656,218 ลานบาท ลดลง 428,811 ลานบาท หรือ

รอยละ 39.5 เน่ืองจากราคาขายผลิตภัณฑปรับตัวลดลงตามราคานํ้ามันดิบ จากสงครามราคาซึ่งกระทบตอราคานํ้ามันอยางรุนแรง

ในชวง 1Q2563 ประกอบกับ การแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งกระทบตออุปสงคการใชนํ้ามันท่ัวโลก สงผลให ปริมาณขาย ลดลง  

7,385 ลานลิตรหรือรอยละ 8.9 จาก 82,912 ลานลิตรหรือเทียบเทา  1,428,799  บารเรลตอวันในป 2562 เปน 75,527 ลานลิตรหรือ
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เทียบเทา  1,297,979  บารเรลตอวันในป 2563 สวนใหญลดลงจากปริมาณการนําเขานํ้ามันดบิ (out-in trading) ใหโรงกล่ันในประเทศ

ตามปริมาณความตองการท่ีลดลง และการคานํ้ามันดิบนอกประเทศ (out-out trading)   

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเส่ียงในป 2563 มีจํานวน 3,024 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 894 ลานบาท หรือ รอยละ 42.0  จาก ความสามารถในการซื้อขายในจังหวะท่ีเหมาะสม การใชการบริหารความเส่ียงราคา

อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาวะตลาดท่ีผันผวนและเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึง การสรางและเพ่ิมโอกาสทางการคา

ขามทวีปและขามภูมิภาคในภาวะตลาดเอ้ืออํานวย (Capture Arbitrage Opportunity) ประกอบกับกําไรจากการขายคอนเดนเสทใน

ประเทศเพ่ิมขึ้น และคาใชจายในการขายและบริหารลดลงตามมาตรการบริหารจัดการ “ลด-ละ-เล่ือน”  ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงาน

ตามสวนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ ในป 2563 อยูท่ี 2,736 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 724 ลาน

บาท หรือรอยละ 36.0 ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น  
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กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น   

หนวย: เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล 4Q2562 3Q2563 4Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

2562 2563 
% เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

Market GRM 2.19 (0.42) 1.20 (45.2%) >100.0% 2.67 0.78 (70.8%) 

Inventory gain (loss) excl. NRV 0.89 4.02 1.90 >100.0% (52.7%) 0.21 (1.76) <(100.0%) 

Hedging gain (loss)  0.44 0.63 (0.64) <(100.0%) <(100.0%) 0.13 0.23 76.9% 

Accounting GRM 3.52 4.23 2.46 (30.1%) (41.8%) 3.01 (0.75) <(100.0%) 

Refinery Utilization rate (%) 90.0% 92.6% 95.3% 5.9% 2.9% 97.1% 96.2% (0.9%) 

*จากโรงกล่ัน 3 แหง คือ TOP, GC และ IRPC 

หนวย: เหรียญสหรัฐฯตอตัน 4Q2562 3Q2563 4Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

2562 2563 
% เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

โอเลฟนส         

Naphtha (MOPJ) 540 397 408 (24.4%) 2.8% 523 380 (27.3%) 

HDPE 841 919 1,000 18.9% 8.8% 991 880 (11.2%) 

LDPE 956 979 1,239 29.6% 26.6% 1,019 1,010 (0.9%) 

LLDPE 838 884 983 17.3% 11.2% 952 867 (8.9%) 

PP 1,049 968 1,142 8.9% 18.0% 1,101 992 (9.9%) 

      
   

อะโรเมติกส         

Condensate 546 357 368 (32.6%) 3.1% 544 350 (35.7%) 

PX (TW) 801 546 561 (30.0%) 2.7% 901 577 (36.0%) 

PX (TW) – Condensate 255 189 193 (24.7%) 1.6% 357 227 (36.4%) 

BZ 671 427 529 (21.2%) 23.9% 641 485 (24.3%) 

BZ – Condensate 125 70 161 28.8% >100.0% 97 135 40.2% 
 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563 

ใน 4Q2563 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีรายไดจากการขายจํานวน 191,071 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 17,455 ลานบาท  

หรือรอยละ 10.1 โดยหลักจากธุรกิจการปโตรเคมีท่ีมีรายไดขายเพ่ิมขึ้นท้ังกลุมโอเลฟนส และอะโรเมติกส จากราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้นตาม

ราคานํ้ามันดิบท่ีเร่ิมฟนตัว รวมท้ังอุปสงคของผลิตภัณฑปลายนํ้า เชน บรรจุภัณฑอาหาร สารละลายในการทําความสะอาด และส่ิงทอ

ท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับปริมาณขายของท้ังกลุมโอเลฟนส และอะโรเมติกสก็เพ่ิมข้ึน จากอัตราการใชกําลังการผลิตปรับตัวสูงขึ้นตาม

สถานการณตลาด และใน 3Q2563  GC มีการปดซอมบํารุงตามแผนของโรงอะโรเมติกสแหงท่ี 2 เปนเวลา 19 วัน 

ในสวนของธุรกิจการกล่ันก็มีรายไดขายเพ่ิมขึ้นตามราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากราคานํ้ามันท่ีเร่ิมฟนตัวมากขึ้นอันเน่ืองจากความ

คืบหนาของการทดลองวัคซีนปองกันไวรัส COVID-19  รวมท้ังปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้น โดยอัตราการใชกําลังการกล่ันของกลุมเพ่ิมขึ้นจาก

รอยละ 92.6  ใน 3Q2563 เปนรอยละ 95.3 ใน 4Q2563 จากการปรับแผนการผลิตใหสอดคลองกับสภาวะตลาด  

EBITDA ของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันใน 4Q2563 มีจํานวน 18,743 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,759 ลานบาท จาก 14,984 

ลานบาท ใน 3Q2563 และใน 4Q2563 มีกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานจํานวน 9,944 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,514 ลานบาท จาก

5,430 ลานบาท ใน 3Q2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมีปรับเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผลการดําเนินงานของกลุมโอเลฟนสเพ่ิมข้ึนจากสวนตาง

ราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบโดยรวมปรับเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PE และ PP จากปริมาณความ
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ตองการท่ีเพ่ิมขึ้นในประเทศจีน ประกอบกับอุปทานท่ีขาดตลาดจากปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรเปนปจจัย

เสริมทําใหอุปทานตึงตัว อีกท้ังผลการดําเนินงานของกลุมอะโรเมติกสก็เพ่ิมขึ้นจากสวนตางราคาผลิตภัณฑ BZ กับ

วัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นจากอุปสงคของผลิตภัณฑปลายนํ้า เชน บรรจุภัณฑอาหาร สารละลายในการทําความสะอาด 

และส่ิงทอท่ีเพ่ิมขึ้น 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นลดลง โดยคาการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) ลดลงจาก 4.2 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ บารเรล ใน 3Q2563 เปน 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ตามกําไรจากสตอกนํ้ามันท่ีลดลง (ใน 4Q2563 มี

กําไรจากสตอกนํ้ามัน 1.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ในขณะท่ีใน 3Q2563 เทากับ 4.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล) 

แมวา Market GRM เพ่ิมขึ้นจากขาดทุน 0.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรลใน 3Q2563 เปนกําไร 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

บารเรลใน 4Q2563 โดยหลักจาก Crude Premium ท่ีปรับตัวลดลง จากความตองการใชนํ้ามันท่ียังเพ่ิมขึ้นไมมากจาก

การระบาดระลอกสองของ COVID-19 ในยุโรปและนํ้ามันดิบคงคลังท่ัวโลกยังอยูท่ีระดับสูง ประกอบกับสวนตางราคา

นํ้ามันอากาศยานท่ีปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสน้ี 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 

ใน 4Q2563 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีรายไดจากการขายจาํนวน 191,071 ลานบาท ลดลง 40,617 ลานบาท หรือ

รอยละ 17.5 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันท่ีมีรายไดจากการขายลดลงตามราคาขายนํ้ามันสําเร็จรูปท่ีปรับตัวลงในทุกผลิตภัณฑ ซึ่งเปน

ผลจากความตองการใชนํ้ามันสําเร็จรูปท่ีลดลงอยางมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะนํ้ามันอากาศยาน แมวา

ปริมาณขายโดยรวมเพ่ิมขึ้นตามอัตราการใชกําลังการกล่ันของกลุมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 90.0 ใน 4Q2562 เปนรอยละ 95.3 ใน 4Q2563   

เน่ืองจากใน 4Q2562 GC มีการหยุดซอมบํารุงตามแผนประจําปจํานวน 52 วัน 

ในสวนของธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดโดยรวมปรับลดลงเชนกัน โดยหลักจากรายไดของกลุมอะโรเมติกสท่ีลดลง จากราคาขาย

ผลิตภัณฑ PX และ BZ ท่ีลดลงตามราคานํ้ามันดิบท่ีลดลง รวมท้ังอุปสงคของ PX และ BZ ตามความตองการซื้อสินคาท่ีฟนตัวชาจาก

การแพรระบาดของ COVID-19 ท้ังน้ีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากใน 4Q2562  GC มีการหยุดซอมบํารุงตามกลาวขางตน ในขณะท่ี

รายไดของกลุมโอเลฟนสปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยจากราคาขายผลิตภัณฑท่ีปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากใน 4Q2562 ราคาผลิตภัณฑถูกกดดัน

จากความไมชัดเจนและความยืดเยื้อของการเจรจาการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน และความกังวลตออุปทานใหมในจีน  

EBITDA ของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันใน 4Q2563 มีจํานวน 18,743 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 11,562 ลานบาท จาก 

4Q2562 และใน 4Q2563 มีกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานจํานวน 9,944 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 11,585 ลานบาท จากขาดทุนใน 

4Q2562 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมีปรับเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผลการดําเนินงานของกลุมโอเลฟนสเพ่ิมข้ึนจากสวนตาง

ราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบโดยรวมปรับเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีผลการดําเนินงานของกลุมอะโรเมติกสเพ่ิมขึ้นเล็กนอย จาก

ปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากใน 4Q2562 มีการปดซอมบํารุงโรงกล่ันของ GC ตามท่ีกลาวขางตน ประกอบกับสวน

ตางราคาผลิตภัณฑ BZ กับวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นจากอุปสงคของผลิตภัณฑปลายนํ้า เชน บรรจุภัณฑ ท่ีปรับตัวสูงขึ้น  

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นลดลง โดย Accounting GRM ปรับลดลงจาก 3.5  เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรลใน 

4Q2562 เปน 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ใน 4Q2563 ตาม Market GRM ท่ีปรับลดลงจาก 2.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 
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บารเรล ใน 4Q2562 เปน 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ใน 4Q2563  จากสวนตางราคาผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปกับ

นํ้ามันดิบท่ีลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ จากผลกระทบของ COVID-19 รวมท้ังมี Hedging loss ท่ีเพ่ิมขึ้น 1.1 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ บารเรล  แมวามีกําไรจากสตอกนํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นก็ตาม (ใน 4Q2562 มีกําไรจากสตอกนํ้ามัน 0.9 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ บารเรล ในขณะท่ี 4Q2563 เทากับ 1.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล) 

ผลการดําเนินงานของป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562  

ในป 2563 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีรายไดจากการขายจํานวน 728,568 ลานบาท ลดลง 247,582 ลานบาท หรือ

รอยละ 25.4 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันท่ีมีรายไดขายลดลงตามราคาเฉล่ียผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปท่ีปรับลงตามราคานํ้ามันดิบใน

ทุกผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลมาจากอุปสงคท่ีลดลงอยางมากจากผลกระทบของ COVID-19 โดยเฉพาะนํ้ามันอากาศยาน รวมถึงปริมาณ

ขายปรับลดลงเชนกัน โดยอัตราการใชกําลังการกล่ันของกลุมลดลงจากรอยละ 97.1 ในป 2562 เปนรอยละ 96.2 ในป 2563 

ในสวนของธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดโดยรวมปรับลดลง โดยหลักจากรายไดของกลุมอะโรเมติกสก็ปรับลดลง จากราคาขาย

ผลิตภัณฑ PX และ BZ ท่ีลดลงตามอุปสงคของผลิตภัณฑปลายนํ้าท่ีปรับตัวลดลง แมปริมาณขายปรับเพ่ิมขึ้นจากการปดซอมบํารุงท่ี

นอยกวาในปกอน ประกอบกับกลุมโอเลฟนสท่ีลดลงเน่ืองจากราคาขายผลิตภัณฑ ท่ีลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 และปริมาณ

ขายท่ีลดลงอันเน่ืองจาก GC มีการหยุดซอมบํารุงตามแผนประจําปของโรงโอเลฟนส 2/1, 2/2 และ Oleflex จํานวน  39, 35 และ 37 

ตามลําดับ ในป 2563   

EBITDA ของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน ในป 2563 มีจํานวน 20,638 ลานบาท ลดลง 24,644 ลานบาท จากป 2562 

และในป 2563 มีขาดทุนจากการดําเนินงานตามสวนงานจํานวน 16,554 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 26,614 ลานบาท จากกําไรจากการ

ดําเนินงานตามสวนงาน ในป 2562 จากท้ังธุรกิจการกล่ันและปโตรเคมีท่ีปรับตัวลดลงโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นลดลง โดย Accounting GRM ปรับลดลงอยางมากจาก 3.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

บารเรลในป 2562  เปนขาดทุน 0.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ในป 2563 เน่ืองจากป 2563 มีผลขาดทุนจาก 

สตอกนํ้ามัน 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ในขณะท่ีในป 2562 มีกําไรจากสตอกนํ้ามัน 0.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล 

ประกอบกับ Market GRM ปรับลดลงจาก 2.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ในป 2562 เปน 0.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

บารเรล ในป 2563 จากสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูปกับนํ้ามันดิบสวนใหญท่ีปรับลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ  

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมีปรับลดลงเชนกัน โดยหลักจากผลการดําเนินงานของกลุมโอเลฟนสท่ีลดลง จาก

ราคาขายและปริมาณขายท่ีปรับลดลงตามกลาวขางตน ท้ังน้ีผลการดําเนินงานของกลุมอะโรเมติกสเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

จากสวนตางราคา BZ กับวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณขายท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยหลักจาก GC ท่ีมีการปดซอมบํารุง

ตามแผนของโรงงานอะโรเมตกิสหนวยท่ี 1 จํานวน 53 วันในป 2562 ในขณะท่ีป 2563 มีการปดซอมบํารุงตามแผนของ

โรงงานอะโรเมติกสหนวยท่ี 2 จํานวนเพียง 19 วัน   
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3. กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

  4Q2562  3Q2563 4Q2563  
%เพิ่ม (ลด) 

2562  2563  
% เพิ่ม 

(ลด)  YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟา  (GWh) 4,921 4,564 4,984 1.3% 9.2% 17,564 19,667 12.0% 

ปริมาณขายไอนํ้า (พันตัน) 3,608 3,440 3,739 3.6% 8.7% 12,821 13,871 8.2% 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563 

ใน 4Q2563 กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม มีรายไดจากการขายจํานวน 18,313 ลานบาท ลดลง 252 ลานบาท หรือ

รอยละ 1.4  โดยหลักจาก GPSC เน่ืองจากรายไดของโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) ลดลงจากราคาขายไฟฟาและไอนํ้าท่ีลดลงตามราคา

กาซธรรมชาติ ถานหิน และคา Ft ท่ีลดลง รวมถึงรายไดของโรงไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ ลดลงจากรายไดของโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยจากปริมาณความเขมของแสงนอยกวาไตรมาสกอนหนา แมวา รายไดของผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) เพ่ิมขึ้นจาก

โรงไฟฟาศรีราชาตามปริมาณการขายไฟฟาให กฟผ. เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ดี โรงไฟฟาโกลวไอพีพี มีรายไดคาความพรอมจายลดลงจาก

การเดินเคร่ืองครบชั่วโมงตั้งแตตนเดือนธันวาคม 2563 

EBITDA ใน 4Q2563 มีจาํนวน 5,028 ลานบาท ลดลง 401 ลานบาท หรือรอยละ 7.4 โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีกาํไรขั้นตน

ลดลง จากคาใชจายในการซอมบํารุงตามแผนของโรงไฟฟา SPP ท่ีเพ่ิมขึ้น แมวาตนทุนกาซธรรมชาตจิะปรับลดลง และรายไดคาความ

พรอมจายของ IPP ท่ีลดลง สงผลให กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 4Q2563 มีจาํนวน 2,445 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส

กอน 602 ลานบาท หรือรอยละ 19.8 ตาม EBITDA ท่ีลดลง ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานภาพรวมกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมลดลง 

โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีผลการดาํเนินงานรวม 1,458 ลานบาท ใน 4Q2563 ลดลง 1,116 ลานบาท จาก 3Q2563 โดยหลักมาจากสวน

แบงกําไรจากโรงไฟฟาพลังนํ้าไซยะบุรีท่ีลดลงเน่ืองจากหมดชวงฤดูฝน และเงินปนผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จาํกดั ท่ีลดลง 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 

ใน 4Q2563 กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม มีรายไดจากการขายจํานวน 18,313 ลานบาท ลดลง 1,524 ลานบาท หรือ

รอยละ 7.7  โดยหลักจาก GPSC เน่ืองจากรายไดของโรงไฟฟา SPP ลดลงจากราคาขายไฟฟาและไอนํ้าท่ีลดลงตามราคากาซ

ธรรมชาติและถานหินท่ีลดลง นอกจากน้ี รายไดของ IPP ลดลงจากรายไดคาพลังงานไฟฟาของโรงไฟฟาเก็คโควันท่ีลดลงตามราคา

ถานหินท่ีปรับลดลง แมวาปริมาณขายไฟฟาและไอนํ้าในภาพรวมปรับเพ่ิมขึ้น  

EBITDA ใน 4Q2563 มีจํานวน 5,028 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 357 ลานบาท หรือรอยละ 7.6 โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีกําไรขั้นตน

เพ่ิมขึ้นโดยหลักจากตนทุนกาซธรรมชาติและถานหินท่ีปรับตัวลดลงมากกวารายไดท่ีลดลง ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน

ใน 4Q2563 มีจํานวน 2,445 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 492 ลานบาท หรือรอยละ 25.2 ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยผลการดําเนินงานภาพรวม

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพ่ิมขึ้น โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีผลการดําเนินงานรวม 1,458 ลานบาทใน 4Q2563 เพ่ิมขึ้น 313 

ลานบาท สวนใหญจากตนทุนทางการเงนิท่ีลดลงจากการนําเงินท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนในไตรมาส 4 ป 2562 ไปชําระคืนเงินกูระยะส้ัน

จากการเขาซื้อ GLOW  

  



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
35 

4Q2563 

   

 

ผลการดําเนินงานของป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 

ในป 2563 กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม มีรายไดจากการขายจํานวน 76,226 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,541 ลานบาท หรือ

รอยละ 4.9  โดยหลักจาก GPSC จากการรับรูรายไดของ GLOW เต็มป 2563 (ป 2562 รับรูรายไดจาก GLOW ตั้งแต 19 มีนาคม – 31 

ธันวาคม 2562) แมวารายไดขายของโรงไฟฟาศรีราชาลดลงจากรายไดคาพลังงานไฟฟาท่ีลดลงตามปริมาณการขายไฟฟาให กฟผ. ท่ี

ลดลง  

EBITDA ในป 2563 มีจํานวน 22,160 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,671 ลานบาท หรือรอยละ 19.9 โดยหลักจากกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึน้

ตามรายไดขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากท่ีกลาวขางตน ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน ป 2563 มีจํานวน 11,703 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

2,443 ลานบาท หรือรอยละ 26.4 ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น แมวาคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายจะเพ่ิมขึ้นจากการเขาซื้อ GLOW ท้ังน้ี 

ผลการดําเนินงานภาพรวมกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพ่ิมขึ้น โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีผลการดําเนินงานรวม 7,508 ลานบาท

ในป 2563 เพ่ิมขึ้น 3,447 ลานบาท ภายหลังจากการรับรูผลการดําเนินงานของ GLOW เต็มป 2563 และตนทุนทางการเงินท่ีลดลงจาก

การชําระคืนเงินกูระยะส้ัน รวมถึงมีเงินปนผลรับท่ีเพ่ิมขึ้นจาก บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  
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 ภาพรวมผลการดําเนินงานของปตท.และบริษัทยอย 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563 

ใน 4Q2563 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 407,174 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3Q2563 จํานวน 23,575 ลาน

บาท หรือรอยละ 6.1 โดยหลักจากกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ ธุรกิจนํ้ามัน ท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังจากราคา

ขายเฉล่ียและปริมาณขายโดยรวมท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากความตองการใชนํ้ามันดิบจนถึงผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีท่ีสูงขึ้น

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เร่ิมดีขึ้น  

EBITDA ใน 4Q2563 มีจํานวน 71,614 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,149 ลานบาท หรือรอยละ 6.1  โดยเฉพาะธุรกิจปโตรเคมีท่ีใน 

4Q2563 ไดรับแรงสนับสนุนจากอุปสงคท่ีเพ่ิมขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ีฟนตัวขึ้นและนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของหลายประเทศ 

รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีใหความสําคัญในดานสุขอนามัยมากขึ้น การทํางานท่ีบาน และการเดินทางโดยรถยนต

สวนตัว สงผลใหราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีและสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสปรับตัวสูงขึ้นจากไตร

มาสกอน ในสวนของธุรกิจการกล่ัน กําไรขั้นตนจากการกล่ันซึ่งไมรวมผลกระทบจากสตอกนํ้ามัน (Market Gross Refining Margin: 

Market GRM) ปรับเพ่ิมขึ้นจาก (0.4) เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 3Q2563 เปน 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2563 เน่ืองจาก 

Crude Premium ท่ีปรับตัวลดลงจากความตองการใชนํ้ามันท่ียังเพ่ิมขึ้นไมมากจากการระบาดระลอกใหมของ COVID-19 รวมถึงสวน

ตางราคานํ้ามันอากาศยาน/นํ้ามันกาดกับนํ้ามันดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นจากอุปสงคภาคขนสงและภาคไฟฟาท่ีเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

กําไรสตอกนํ้ามันใน 4Q2563 ปรับลดลง สงผลใหกําไรขั้นตนจากการกล่ันรวมผลกระทบจากสตอกนํ้ามัน (Accounting Gross Refining 

Margin: Accounting GRM) ปรับตัวลดลงจาก 4.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 3Q2563 เปน 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 

4Q2563 สําหรับกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีผลการดําเนินงานดีขึ้นจากธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติเปนหลัก ตามตนทุนกาซฯ ท่ีปรับลดลง 

ราคาขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นทุกผลิตภัณฑตามราคาปโตรเคมีอางอิงในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นตามความตองการของลูกคา

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและความตองการใชเชื้อเพลิงในประเทศ ประกอบกับธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น

โดยหลักจากกําไรขั้นตนตามตนทุนกาซฯท่ีลดลง และราคาขายเฉล่ียใหกลุมลูกคาอุตสาหกรรมดีขึ้น ตามราคาขายเฉล่ียท่ีอางอิงนํ้ามัน

เตาท่ีปรับสูงขึ้น ในสวนของผลการดําเนินงานของธุรกจิสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับลดลงตามราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง แมปริมาณขาย

เฉล่ียจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากโครงการคอนแทร็ค 4 กลุมพารเท็กซ (Partex) และโครงการมาเลเซีย  

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายใน 4Q2563 มีจํานวน 34,823 ลานบาท ใกลเคียงกับ 3Q2563 
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ใน 4Q2563 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 1,677 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 471 ลานบาท หรือ

รอยละ 39.1 สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานของกิจการรวมคาในกลุมธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม และผลการดําเนินงานของ

บริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันท่ีปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาผลิตภัณฑปโตรเคมี และปริมาณขายโดยรวมท่ีดีขึ้น ขณะท่ีผล

การดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับลดลง โดยหลักจากโรงไฟฟาไซยะบุรี เน่ืองจากปริมาณนํ้าท่ีใช

ในการผลิตกระแสไฟฟาใน4Q2563 ลดลงตามฤดูกาล 

4Q2563 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ 4,584 ลานบาท จากกําไรจากตราสารอนุพันธ 1,961 ลานบาท ใน 3Q2563 โดย

หลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธของสัญญาประกันความเส่ียงราคานํ้ามันของ PTTT และ PTTEP 

ใน 4Q2563 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 8,811 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 10,024 ลานบาท จากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

1,213 ลานบาท ใน 3Q2563 โดยหลักมาจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ท่ีเพ่ิมขึ้นตามคาเงินบาทท่ี ณ ส้ินไตรมาสปดแข็งคาขึ้นจากไตรมาสกอน (4Q2563 เงินบาทแข็งคา 1.62 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ี 

3Q2563 เงินบาทออนคา 0.76 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) 

   4Q2563 มีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) ตามสัดสวนของ ปตท. โดยมีการรับรูขาดทุน 

ดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษีจํานวน 7,696 ลานบาท โดยหลักจากเหมืองถานหินของ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด 

(PTTGM) จํานวนประมาณ 6,800 ลานบาท โครงการเยตากุนของ PTTEP จํานวนประมาณ 690 ลานบาท และการชะลอโครงการ 

Maximum Aromatics (Mars) ของ IRPC จํานวนประมาณ 180 ลานบาท ขณะท่ีใน 3Q2563 มีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยตามสัดสวนของ ปตท. จํานวนประมาณ  860 ลานบาท โดยหลักจากเหมืองถานหิน ของ PTTGM  

ตนทุนทางการเงินใน 4Q2563 มีจํานวน 7,426 ลานบาท ใกลเคียงกับ 3Q2563 

ภาษีเงินไดใน 4Q2563 จํานวน 8,342 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 490 ลานบาท โดยหลักมาจากกําไรจากการขายเงินลงทุนใน 

GPSC ของ TOP จํานวนประมาณ 1,900 ลานบาท รวมถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมท่ีดีขึ้นโดยหลักจาก ปตท. และกลุมธุรกิจปโตร

เคมีและการกล่ัน ในขณะท่ี PTTEP ลดลงตามผลการดําเนินงานท่ีลดลง 

จากท่ีกลาวขางตน ในไตรมาสน้ี ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธ ิจํานวน 13,147 ลานบาท ลดลง 973 ลานบาท หรือรอย

ละ 6.9 จากกําไรสุทธิ จํานวน 14,120 ลานบาท ใน 3Q2563 

(1) (2)181
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สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในการรวมคาและบริษทัรวม  
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   39.1% 
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 

ใน 4Q2563 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 407,174 ลานบาท ลดลงจาก 4Q2562 จํานวน 152,932 

ลานบาท หรือรอยละ 27.3 ในเกือบทุกกลุมธุรกิจ ท้ังจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียท่ีลดลง ตามกลาวขางตน 

ใน 4Q2563 EBITDA มีจํานวน 71,614 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,666 ลานหรือรอยละ 7.0 สาเหตุหลักจากกลุมธุรกิจปโตร

เคมีและการกล่ัน โดยธุรกิจปโตรเคมีมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีกับวัตถุดิบสายโอเลฟนสท่ี

ปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากความตองการซื้อสินคาท่ีเกี่ยวของกับ COVID-19 และการซื้อสินคาออนไลนเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจการกล่ันปรับลดลง โดยหลักจาก Market GRM ท่ีลดลงจาก 2.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2562 เปน 1.2 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2563 ตามสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมกับนํ้ามันดิบสวนใหญท่ีลดลง แมวากําไรสตอกนํ้ามันใน 

4Q2563 จะเพ่ิมขึ้น สงผลให Accounting GRM ปรับลดลงจาก 3.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2562 เปน 2.5 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอบารเรล ใน 4Q2563 รวมถึงธุรกิจนํ้ามันท่ีมีผลการดําเนินงานดขีึ้น โดยหลักจากกําไรขั้นตนจากกําไรสตอกนํ้ามันใน 4Q2563 ขณะท่ี 

4Q2562 มีขาดทุนสตอกนํ้ามัน ท้ังน้ีปริมาณขายโดยรวมลดลง นอกจากน้ีผลการดําเนินงานของธุรกิจ Non-oil ปรับตัวเพ่ิมขึ้น อยางไร

ก็ตาม ผลการดําเนินงานของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับลดลงตามราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลงโดยหลัก

จากโครงการบงกช และโครงการพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย  

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 34,823 ลานบาท ลดลง 991 ลานบาท หรือรอยละ 2.8 จาก 35,814 ลานบาท 

จาก 4Q2562 โดยหลักจากคาเส่ือมราคาของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท่ีลดลงตามปริมาณขายท่ีลดลง 

 

 

ใน 4Q2563 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 1,677 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 242 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.9 จาก 1,435 ลานบาท ใน 4Q2562 สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานของกิจการรวมคาในกลุมธุรกิจสํารวจและ

ผลิตปโตรเลียม ขณะท่ีผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับลดลง 

ใน 4Q2563 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ 4,584 ลานบาท ขณะท่ีมีกําไรจากตราสารอนุพันธ 770 ลานบาท ใน 4Q2562 

โดยหลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธของสัญญาประกันความเส่ียงราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นของ PTTT และ GC รวมถึงขาดทุนจาก

ตราสารอนุพันธของสัญญาปองกันความเส่ียงทางการเงินของ PTTEP และ ปตท. 

ใน 4Q2563 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 8,811 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5,138 ลานบาท จาก 3,673 ลานบาท ใน 4Q2562 โดย

หลักมาจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นจากคาเงินบาทท่ีแข็งคา

2 (2)
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16.9%
หน่วย : ลา้นบาท 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในการรวมคาและบริษทัรวม  

 

 1,435 

1,677 
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ขึ้นมากกวาชวงเดียวกันของปกอน (4Q2563 เงินบาทแข็งคา 1.62 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ี 4Q2562 เงินบาทแข็งคา 0.44 บาท

ตอเหรียญสหรัฐฯ) 

ใน 4Q2563 มีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) ตามสัดสวนของ ปตท. โดยมีการรับรูขาดทุน

ดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษีจํานวน 7,696 ลานบาท ตามกลาวขางตน ขณะท่ี ใน 4Q2562 ปตท.รับรูคาความเสียหายของคดีความ และ

คาเผ่ือดอยคาทอสงกาซฯ ของ ปตท. จํานวน 2,105 ลานบาท และ 498 ลานบาท ตามลําดับ รวมท้ัง IRPC มีการรับรูการกลับรายการ

ดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษี จํานวน 366 ลานบาท 

ตนทุนทางการเงิน ใน 4Q2563 จํานวน 7,426 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,582 ลานบาท หรือรอยละ 27.1 จาก 5,844 ลานบาท ใน 

4Q2562 โดยหลักมาจากเงินกูท่ีเพ่ิมขึ้น จากการกูยืมเงินระยะยาวและการออกหุนกูในระหวางป 2563 ของกลุม ปตท.  

ภาษีเงินไดใน 4Q2563 จํานวน 8,342 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,331 ลานบาท หรือรอยละ 19.0 จาก 7,011 ลานบาท ใน 

4Q2562 โดยหลักมาจากภาษีเงินไดท่ีเพ่ิมขึ้นตามผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน และ ปตท. นอกจากน้ี

ใน 4Q2563 มีคาใชจายภาษีจากกําไรจากการขายเงินลงทุนใน GPSC ของ TOP ดังกลาวขางตน 

จากท่ีกลาวขางตน ในไตรมาสน้ี ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 13,147 ลานบาท ลดลง 4,299 ลานบาท หรือ 

รอยละ 24.6 จาก 4Q2562 ท่ีมีกําไรสุทธิ จํานวน 17,446 ลานบาท  
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ผลการดําเนินงานของป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 

ในป 2563 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,615,665 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จํานวน 604,074 

ลานบาท หรือรอยละ 27.2 จากเกือบทุกกลุมธุรกิจ ตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียท่ีลดลง ยกเวนกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและ

วิศวกรรมมีรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเขาซื้อ GLOW ของ GPSC ตั้งแตเดือนมีนาคม 2562 

EBITDA ในป 2563 มีจํานวน 225,672 ลานบาท ลดลง 63,300 ลานบาท หรือรอยละ 21.9 โดยหลัก จากธุรกิจสํารวจและ

ผลิตปโตรเลียมท่ีผลการดําเนินงานปรับลดลงตามราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง แมปริมาณขายจะเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากโครงการมาเลเซียและ

กลุม Partex ภายหลังการเขาซื้อธุรกิจในชวงคร่ึงหลังของปกอน ประกอบกับผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันท่ี

ลดลงอยางมากเชนกัน โดยหลักจากขาดทุนสตอกนํ้ามันในป 2563 จํานวนประมาณ 19,000 ลานบาท ตามราคานํ้ามันดิบท่ีปรับลดลง

อยางมากจาก ณ ส้ินป 2562 ท่ี 67.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล มาอยูท่ี 51.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ณ ส้ินป 2563 เน่ืองจาก

สงครามราคานํ้ามัน สภาวะอุปทานลนตลาดของนํ้ามันดิบ ประกอบกับความตองการใชผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตร

เคมีลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เน่ืองจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในขณะท่ีป 2562 มีกําไรสตอกนํ้ามันประมาณ 

2,800 ลานบาท โดย Market GRM ปรับลดลงจาก 2.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2562 เปน 0.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 

2563 ตามสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูปกับนํ้ามันดิบท่ีลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ และ Accounting GRM ลดลงจากอยางมากจาก 

3.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2562 เปนขาดทุน (0.8) เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2563 และสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตร

เคมีกับวัตถุดิบท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสสวนใหญปรับลดลง นอกจากน้ี กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติมีผลการดําเนินงานลดลง โดย

หลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ เน่ืองจากราคาขายท่ีลดลงตามราคาปโตรเคมีอางอิงในตลาดโลกปรับลดลงและปริมาณขายท่ีลดลงจาก

ผลกระทบ COVID-19 ตามการปดซอมบํารุงและปรับลดกําลังการผลิตใหเหมาะสมตามอุปสงคท่ีลดลงของลูกคาในป 2563 และธุรกิจ

จัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีผลการดําเนินงานลดลงเน่ืองจากราคาขายเฉล่ียท่ีอางอิงราคากาซฯและราคานํ้ามันเตาลดลง และ

ปริมาณขายท่ีลดลง อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของกลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับตัวดีขึ้นจากการเขาซื้อ GLOW ของ GPSC 

ในชวงปลาย 1Q2562 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย จํานวน 139,880 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6,676 ลานบาท หรือรอยละ 5.0 จาก 133,204 ลาน

บาท ในป 2562 โดยหลักจากคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของกลุมธุรกิจสํารวจและผลิตฯ จากโครงการมาเลเซียและกลุม Partex 

รวมถึงกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมจากการเขาซื้อ GLOW ของ GPSC  
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หนวย : ลานบาท 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในการรวมคาและบริษทัรวม  
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   30.5% 
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ในป 2563 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจาํนวน 4,178 ลานบาท ลดลง 1,830 ลานบาท หรือ

รอยละ 30.5 จาก 6,008 ลานบาท ในป 2562 สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานของการรวมคาในกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันท่ี

ลดลงตามสวนตางราคาผลิตภัณฑท่ีลดลง 

กําไรจากตราสารอนุพันธ 2,266 ลานบาท ในป 2563 เพ่ิมขึ้น 2,683 ลานบาท จากขาดทุนจากตราสารอนุพันธ 417 ลาน

บาท ในป 2562 โดยหลักมาจากกําไรจากตราสารอนุพันธของสัญญาประกันความเส่ียงราคานํ้ามันของ PTTT และ PTTEP สุทธิกับ

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธของสัญญาปองกันความเส่ียงทางการเงินของ ปตท. 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนในป 2563 จํานวน 9,270 ลานบาท ลดลง 6,043 ลานบาท หรือรอยละ 39.5 จากจํานวน 15,313 

ลานบาท ในป 2562 โดยหลักมาจากําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีลดลง

จากคาเงินบาทท่ีแขง็คานอยกวาปกอน (ป 2563 เงินบาทแข็งคา 0.12 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีป 2562 เงินบาทแข็งคา 2.28 บาท

ตอเหรียญสหรัฐฯ) 

ในป 2563 มีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) ตามสัดสวนของ ปตท. จากการรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษีจํานวน 9,478 ลานบาท โดยหลักจากธุรกิจถานหิน จํานวนประมาณ 7,700 ลานบาท ธุรกิจสํารวจและ

ผลิตปโตรเลียม จํานวนประมาณ 1,600 ลานบาท และธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน จํานวนประมาณ 180 ลานบาท ท้ังน้ี ในป 2562 มี

การรับรูคาชดเชยพนักงานเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และพ.ร.บ.คุมครองแรงงานฉบับใหมของ

กลุมปตท.จํานวน 2,841 ลานบาท และรับรูคาความเสียหายของคดีความ และคาเผ่ือดอยคาทอสงกาซฯ ของ ปตท. จํานวน 2,105 

ลานบาท และ 498 ลานบาท ตามลําดับ รวมท้ัง IRPC มีการรับรูการกลับรายการดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษี และรายไดคาปรับจากการ

รับประกันผลงานกอสรางของโครงการ UHV (Warranty Claim) จํานวน 366 ลานบาท และ 130 ลานบาท ตามลําดับ 

ตนทุนทางการเงินจํานวน 28,536 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 565 ลานบาท หรือรอยละ 2.0 จาก 27,971 ลานบาท ในป 2562 ตาม

เงินกูท่ีเพ่ิมขึ้น จากการกูยืมเงินระยะยาวและการออกหุนกูในระหวางป 2563 ของกลุม ปตท. เพ่ิมขึ้นสุทธิจํานวนประมาณ 140,000 

ลานบาท จากป 2562 

ภาษีเงินไดในป 2563 จํานวน 25,166 ลานบาท ลดลง 7,823 ลานบาท หรือรอยละ 23.7 จาก 32,989 ลานบาท ในป 2562 

โดยหลักมาจากภาษีเงินไดของบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.และ PTTEP ท่ีลดลงตามผลการดําเนินงาน  

จากท่ีกลาวขางตน ในไตรมาสน้ี ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 37,766 ลานบาท ลดลง 55,185 ลานบาท หรือ

รอยละ 59.4 จากป 2562 ท่ีมีกําไรสุทธิ จํานวน 92,951 ลานบาท  
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การวิเคราะหฐานะการเงินปตท. และบริษัทยอย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 

 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปตท. และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังส้ินจํานวน 2,544,183 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก                              

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 57,218 ลานบาท หรือรอยละ 2.3 เปนผลจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 3,831 ลานบาท หรือรอยละ 0.5 สาเหตุหลักมาจาก  

-  เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน เพ่ิมขึ้น 86,115 ลานบาท โดยหลักเกิดจากเงินลงทุนระยะส้ันเพ่ิมขึ้น 46,625 ลานบาท 

จากเงินฝากประจําท่ีเพ่ิมขึ้นจาก ปตท. TOP และ GC 

-    ลูกหน้ีการคาลดลง 57,113 ลานบาท เน่ืองจากราคาและปริมาณขายโดยรวมท่ีลดลง โดยหลักจาก ปตท. PTTT OR   

PTTT LDN และ TOP 

-    สินคาคงเหลือลดลง 24,220 ลานบาท จากปจจัยดานราคาของผลิตภัณฑนํ้ามนัดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปท่ีลดลง โดย

หลักจาก TOP  PTTT  IRPC GC และ OR 

: ท่ีดิน อาคารและอุปกรณลดลง 2,262 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 โดยหลักลดลงจาก ปตท. ท่ีจัดประเภทรายการไปเปน

สินทรัพยสิทธิการใช และจากคาเส่ือมราคาระหวางงวดของ ปตท. PTTEP และ IRPC รวมท้ังการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยของ PTTGM แมวาจะมีการเพ่ิมขึ้นของงานระหวางกอสรางในโครงการตางๆ ของกลุมบริษัท เชน โครงการพลังงานสะอาด 

(CFP) ของ TOP โครงการ Olefins Reconfiguration โครงการผลิต Propylene Oxide และโครงการ Polyols ของ GC โครงการกอสราง

ทาเทียบเรือหนองแฟบ ของ PTTLNG 

: สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 56,715 ลานบาท หรือรอยละ 15.1 โดยหลักจากสินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมขึ้น 70,831 

ลานบาท จากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาเชา ในป 2563 

 

375,085 431,800 

1,294,979 1,292,717 

99,802 98,736 

717,099 720,930 

1,301,040 1,285,845 

658,969 795,503 

526,956 
462,835 

2,544,183 2,486,9652,486,965

สินทรัพยหมุนเวียน 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  
(รวมสวนท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป) 

หน้ีสินอ่ืน 
 

สวนของผูถือหุน 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

31 ธ.ค. 62  31 ธ.ค. 63  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
 

สินทรัพยรวม  หนี้สนิรวมและสวนของผูถือหุน 
หนวย : ลานบาท  

2.3% 

2,544,183 
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หนี้สนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปตท. และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 1,258,338 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 

จํานวน 72,413 ลานบาท หรือรอยละ 6.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หน้ีสินอ่ืนลดลง 64,121 ลานบาท หรือรอยละ 12.2 เน่ืองจากเจาหน้ีการคาลดลงจากปจจัยดานราคาและปริมาณซื้อท่ี

ลดลง โดยหลักจาก ปตท. PTTT PTTT LDN OR และ TOP  

: หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น 136,534 ลานบาท หรือรอยละ 20.7 เปนผลจากเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูท่ีเพ่ิมขึ้น 

จํานวน 133,052 ลานบาท โดยหลักจาก GC TOP GPSC PTT TCC IRPC ปตท. และ PTTEP รวมท้ังหน้ีสินตามสัญญาเชาเพ่ิมขึ้น 

43,700 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาเชา ในป 2563 ขณะท่ีเงินกูยืมระยะส้ันลดลง 

จํานวน 40,218 ลานบาท โดยหลักจากการจายชําระคืนเงินกูระยะส้ันของ GPSC PTTT และ IRPC 

สวนของผูถือหุน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปตท. และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวนรวม 1,285,845 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2562 

จํานวน 15,195 ลานบาท หรือรอยละ 1.2   ปตท. และบริษัทยอย มีผลการดําเนินงานสําหรับงวดป 2563 เปนกําไรสุทธิจํานวน 37,766 

ลานบาท โดยมีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวดคร่ึงหลังของป 2562 จํานวน 1.10 บาทตอหุน เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 31,418 

ลานบาท  และจากผลการดําเนินงานงวดคร่ึงแรกของป 2563 จํานวน 0.18 บาทตอหุน เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 5,142 ลบ. ท้ังน้ีสวนได

เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมลดลง 18,631 ลานบาท โดยหลักจากการจายเงนิปนผล และผลขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย 
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สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท. และบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิจํานวน 39,606 

ลานบาท ท้ังน้ี มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายจํานวน (116) ลานบาท โดยมีเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด จํานวน 292,542 ลานบาท เปนผลใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดเทากับ 

332,032 ลานบาท ท้ังน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังน้ี 

 

             หนวย : ลานบาท 

 งบการเงนิรวม    

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 218,592 

กระแสเงินสดสุทธใิชไปในกจิกรรมลงทุน (188,584) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน 8,060 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 1,433 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 105 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นระหวางงวด-สุทธ ิ                                                    39,606 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย (116) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 292,542 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 332,032 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 218,592 ลานบาท มาจากกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 65,116 

ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน โดยรายการหลักท่ีมีผลให

กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายรวมจํานวน 139,880 ลานบาท ตนทุนทางการเงินจํานวน 28,536 ลาน

บาท ขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 11,908 ลานบาท ท้ังน้ีรายการหลักท่ีมีผลใหกระแสเงินสดลดลง ไดแก สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุน

ในการรวมคาและบริษัทรวม 4,178 ลานบาท และดอกเบ้ียรับ 3,933 ลานบาท และมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานสุทธิท่ีมี

ผลใหกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นจํานวน 19,156 ลานบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจายภาษีเงินไดจํานวน 43,853 ลานบาท   

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 188,584 ลานบาท สวนใหญเน่ืองมาจาก 

 : เงินจายลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจ

และประเมินคา รวมจํานวน 150,086 ลานบาท โดยหลักเปนผลจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนของ TOP ในโครงการพลังงานสะอาด (CFP)  

โครงการขยายทาเรือหมายเลข 7 และ 8 การลงทุนของ PTTEP ในสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียม สวนใหญจากโครงการ

เอส 1  และโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 การลงทุนของ GC ในโครงการ Olefins Reconfiguration โครงการผลิต Propylene Oxide และ

โครงการ Polyols การลงทุนของ ปตท. ในโครงการทอสงกาซฯ เสนท่ี 5 และโครงการวังจันทรวัลเลย (เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออก: EECi), การลงทุนของ OR เพ่ือขยายสาขาของสถานีบริการและรานคา, โครงการกอสรางทาเทียบเรือหนองแฟบ

ของ PTTLNG, และการลงทุน ในโครงการ Floating Solar และ RDCC Catalyst Cooler ของ IRPC 

: เงินจายสุทธิจากเงินลงทุนในสินทรัพยทางการเงินระยะส้ัน รวมจํานวน 53,765 ลานบาท จาก ปตท. 35,849 ลานบาท 

TOP 17,221 ลานบาท และ GC 9,549 ลานบาท โดยหลักจากการลงทุนในเงินฝากประจําและตราสารหน้ี  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 8,060 ลานบาท สวนใหญเน่ืองมาจาก  

 : เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวสุทธิ 129,294 ลานบาท โดยหลักจาก GC TOP PTT TCC GPSC IRPC และ ปตท. 

 : เงินปนผลจาย 51,624 ลานบาท โดยหลักจาก ปตท. PTTEP GC GPSC IRPC และ TOP 

: เงินจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันสุทธิ 41,493 ลานบาท โดยหลักจาก GPSC PTTT และ IRPC 
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: เงินจายตนทุนทางการเงิน 26,939 ลานบาท  โดยหลักจาก TOP ปตท. PTTEP GC GPSC และ IRPC 

  อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท. และบริษัทยอย  
 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย 2562         2563 

 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.89 2.42 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.31 1.77 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 12.74 11.33 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 28.26 31.77 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี เทา 12.26 10.76 

ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 29.37 33.45 

    

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อัตรากําไรขั้นตน % 11.36% 10.46% 

อัตรากําไรสุทธ ิ % 5.50% 2.47% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 10.61% 4.29% 

    

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย % 5.04% 1.59% 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 10.11% 3.09% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.92 0.64 

    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.51 0.62 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 12.97 9.74 

    

กําไรสุทธิตอหุน     

กําไรสุทธิตอหุน บาท/หุน 3.20 1.32 
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หมายเหตุ:   

อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน หาร หน้ีสินหมุนเวยีน 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด+เงินลงทุนชัว่คราว+ลูกหน้ีการคา 

หาร หน้ีสินหมุนเวียน  

อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา = รายไดจากการขายและการใหบริการ หาร ลูกหน้ีการคาเฉล่ีย 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 360 หาร อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา 

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหน้ี = ตนทุนขายและการใหบริการ หาร เจาหน้ีการคาเฉล่ีย 

ระยะเวลาชาํระหน้ี = 360 หาร อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหน้ี 

อัตรากาํไรขั้นตน = กําไรข้ันตน หาร รายไดจากการขายและการใหบริการ 

อัตรากาํไรสุทธิ = กําไรสุทธิ หาร รายไดจากการขายและการใหบริการ 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไรสุทธิ หาร สวนของผูถือหุนเฉล่ีย 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรสุทธิ หาร สินทรัพยรวมเฉล่ีย 

อัตราสวนผลตอบแทนจาก 

สินทรัพยถาวร 

= กําไรสุทธิ หาร สินทรัพยถาวรรวมเฉล่ีย 

อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายไดจากการขายและการใหบริการ หาร สินทรัพยรวมเฉล่ีย 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย หาร สวนของผูถือหุนรวม 

อัตราสวนความสามารถชําระ

ดอกเบ้ีย 

กําไรสุทธิตอหุน                                           

= 

  

= 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+ภาษจีายจากการดําเนินงาน  หาร 

เงินสดจายตนทุนทางการเงิน 

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามญั หาร จํานวนหุนสามัญถวัเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางงวด 
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 แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในป 2564  

เศรษฐกิจโลกในป 2564 มีแนวโนมขยายตัวหลังจากหดตัวลงมากในป 2563 โดยเศรษฐกิจกลุมประเทศพัฒนาแลว 

มีแนวโนมฟนตัวไดดีกวากลุมประเทศกําลังพัฒนาจากปจจัยเร่ืองวัคซีนท่ีคาดวาจะเขาถึงประชากรสวนใหญไดเร็วกวา ประกอบกับ

ไดรับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกจิท้ังมาตรการการคลังและการเงินท่ีผอนคลายตอเน่ือง โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดวา

จะกลับมาขยายตัว จากการมีวัคซีนใชอยางแพรหลายและจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจชุดใหมท่ีเพ่ิมมากขึ้นหลังพรรคเดโมแครต 

ของประธานาธิบดีคนใหม นายโจ ไบเดน สามารถครองเสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดสําเร็จ อยางไรก็ตาม

วุฒิสภาของพรรคเดโมแครตมีคะแนนไมถึง 60 เสียงซึ่งตองการอีกอยางนอย 10 เสียงในการลงมติสําคัญ รวมถึงแรงกดดันจากรอย

แผลเปนทางเศรษฐกิจจากการวางงานและการปดกิจการท่ียังมีอยู เชนเดียวกับเศรษฐกิจของกลุมประเทศที่ใชเงินสกุลยูโรมี

แนวโนมกลับมาขยายตัวจากการเขาถึงวัคซีนท่ีมากขึ้น มาตรการกระตุนเศรษฐกิจชุดใหมของแตละประเทศ เงินสนับสนุนจากแผน

ฟนฟูของสหภาพยุโรป (EU) และความกังวลของภาคธุรกิจท่ีลดลงหลังมีการบรรลุขอตกลงเบ้ืองตนเร่ืองการถอนตัวของสหราช

อาณาจักรออกจาก EU (Brexit) ทามกลางการฟนตัวท่ีไมสมดุลกันของประเทศในกลุมจากขอจํากัดของขนาดมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจท่ีแตกตางกนัในแตละประเทศ ขณะท่ีเศรษฐกิจจีนคาดวาจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นโดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากวัคซีนท่ีแพรหลาย 

ความไมแนนอนดานสงครามทางการคากับสหรัฐฯ ท่ีลดลง และการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศตามแผนยุทธศาสตรวงจรคูขนาน 5 ป 

(2564-2568) ฉบับท่ี 14 ซึ่งเนนการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึ้น พรอมๆ กับลดการพ่ึงพาอุปสงคจากตางประเทศ ทามกลางความ

กังวลจากหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูในระดับสูงและนโยบายการคลังท่ีปรับเขาสูภาวะปกติ ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัว ท้ังน้ี เศรษฐกิจโลก

ยังคงมีความเส่ียงจากการแพรระบาดของ COVID-19 รอบใหมท่ีอาจรุนแรงขึ้น และการใชมาตรการปดเมืองท่ีเขมงวดขึ้น การกระจาย

ตัวของวัคซีนท่ีอาจลาชาและไมท่ัวถึง ขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงินท่ีจํากัด ความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตร และ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ ณ มกราคม 2564 ประมาณการอัตราการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกในป 2564 ที่ระดับรอยละ 5.5 

ตามรายงานของ IHS ณ เดือนมกราคม 2564 ความตองการใชนํ้ามันของโลกในป 2564 คาดวาจะเพ่ิมขึ้น 5.9 ลานบารเรล

ตอวัน ไปอยูท่ีระดับ 96.9 ลานบารเรลตอวัน ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกหลังสถานการณ COVID-19 คอยๆ คล่ีคลาย สําหรับ

ราคานํ้ามันในป 2564 คาดวาจะไดรับแรงหนุนจากอุปสงคนํ้ามันโลกท่ีทยอยปรับเพ่ิมขึ้น ตลอดจนมาตรการควบคุมกําลังการผลิตของ 

OPEC+ โดยประเทศสมาชิกบรรลุขอตกลงการลดกําลังการผลิตท่ีระดับ 7.2, 7.125 และ 7.050 ลานบารเรลตอวันสําหรับเดือน

มกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม ตามลําดับ อีกท้ัง ประเทศซาอุดิอาระเบียประกาศลดกําลังการผลิตเพ่ิมเติมในเดือนกุมภาพันธ ถึง

มีนาคม อีก 1 ลานบารเรลตอวัน ในขณะท่ีแรงกดดันราคายังคงมีอยูจากแหลงผลิตนอก OPEC+ ท่ีอาจกลับมาผลิตหากราคานํ้ามัน

ปรับสูงขึ้น โดยในป 2564 คาดวาราคาน้ํามันดิบจะเฉลี่ยอยูที่ 55-60 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และคาการกลั่นอางอิง

สิงคโปรคาดวาจะเฉลี่ยอยูที่ 1.5-2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลล  

ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกส ในป 2564 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเทียบกับป 2563 จากเศรษฐกิจโลก

ท่ีทยอยฟนตัวและแนวโนมการผอนคลายมาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ ทามกลางการกระจายตัวของวัคซีนอยางแพรหลาย 

และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมในหลายประเทศ 

• ราคาผลิตภัณฑกลุมโอเลฟนส ในป 2564 มีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้น โดยคาดวาราคา HDPE และ PP จะเฉล่ียท่ี

ระดับ 950-1,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และ 1,100-1,150 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตามลําดับ จากความตองการซื้อ

สินคาท่ีเพ่ิมขึ้นตามการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตยังคงมีปจจัยกดดันจากกําลังการผลิตท่ีขึ้นใหม

โดยเฉพาะในจีนและอาเซียน 
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• ราคากลุมผลิตภัณฑอะโรเมติกส ในป 2564 มีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้น โดยคาดวาราคา BZ และ PX เฉล่ียท้ังปท่ี  

650-700 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และ 700-750 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตามลําดับ จากความตองการซื้อสินคาท่ี

เพ่ิมขึ้นตามการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ยังคงมีภาวะสินคาลนตลาด และอุปทานใหมท่ี

เพ่ิมขึ้นเปนปจจัยกดดันการเพ่ิมขึ้นของราคา 

เศรษฐกิจไทยในป 2564 คาดวาจะขยายตัวไดจากป 2563 แมจะใชมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19  

ระลอกใหมตั้งแตธันวาคมป 2563 แตคาดวาผลกระทบตอเศรษฐกิจจะจํากัดกวารอบแรกในไตรมาสท่ี 2 ของป 2563 โดยการใชจาย

ภาครัฐ ท้ังจากมาตรการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ และการลงทุนของรัฐท่ีมีอยางตอเน่ืองตามแผนยังคงเปนแรงสนับสนุนสําคัญ  

สวนการสงออกคาดวาจะฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ขณะท่ีภาคการทองเท่ียวมีแนวโนมฟนตัวชา เน่ืองจากยังคงมีความไมแนนอน

ของมาตรการและชวงเวลาในการเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติไดอยางปลอดภัย ตราบท่ียังไมมีการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ไดเปน 

วงกวาง อยางไรก็ดี  แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีความไมแนนอนสูงและเผชิญความเส่ียงจาก  สถานการณ 

การแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีอาจรุนแรงขึ้น กระแสกีดกันโลกาภิวัตนของประเทศเศรษฐกิจหลัก โอกาสผิดชําระหน้ีของภาคธุรกิจ

และภาคครัวเรือนไทยท่ีสูงขึ้น และเงินบาทท่ีมีแนวโนมแข็งคา ท้ังน้ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ เดือน

กุมภาพันธ 2564 ประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 วาจะขยายตัวท่ีรอยละ 3.0 (2.5-3.5) 
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แผนงานและโครงการท่ีสําคญั 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ : ความคืบหนาโครงการที่สําคัญ 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติ 

• ระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 5 จากระยองไปไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ/ใต   

• ความคืบหนาโครงการ ณ เดือนธันวาคม 2563 : รอยละ 92.42 

• กําหนดแลวเสร็จ ป 2564 

• ระบบทอสงกาซฯ จากสถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี – วังนอยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  

• ความคืบหนาโครงการ ณ เดือนธันวาคม 2563 :  รอยละ 99. 70 

• กําหนดแลวเสร็จ ป 2564 

โครงการ LNG:  

ปจจุบัน ปตท. มีสัญญาซื้อ LNG ระยะยาวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จํานวนท้ังส้ิน 5.2 ลานตันตอป และมี

ความพรอมในการจัดหา LNG เพ่ือรองรับปริมาณการใชกาซฯ ของประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

• โครงการ LNG Receiving Terminal 2: 

ความคืบหนาโครงการ ณ เดือนธันวาคม 2563 :  รอยละ 65.67 

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

ลานตันตอป  

• มีกําหนดสงกาซธรรมชาติไดภายในป 2565 

• โครงการ LNG Receiving Terminal อื่นๆ (LNG Receiving Terminal 3):  

• 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 เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70) เปนผูดําเนินการถมทะเล มูลคาการ

ลงทุนรวมกันในสวนของการถมทะเลประมาณ 12,900 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2566 และสิทธิใน

การกอสราง LNG Terminal  ชวงท่ี 1 ขนาดไมต่ํากวา 5 ลานตัน เปนเงินลงทุนประมาณ 28,000 ลานบาท ซึ่งคาด

วาจะพรอมเปดดําเนินการประมาณป 2568  

แผนงาน NGV   

ธุรกิจ NGV ประสบภาระขาดทุนอยางตอเน่ือง โดยมีภาระขาดทุนจากการท่ีภาครัฐควบคุมราคาขายปลีก NGV ต่ํากวา 

ตนทุนจริง และมีภาระสวนลดราคาขายปลีก NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะจากการดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐ  ดังน้ัน ปตท. 

จึงไดประสานงานกับกระทรวงพลังงาน เพ่ือทบทวนโครงสรางราคาขายปลีก NGV โดยเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2563  ท่ีประชุม กบง.              

ไดมีมติเห็นชอบหลักการกําหนดโครงสรางราคาขายปลีก NGV อิงราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B10 ท่ี 75% ท้ังน้ี ใหนําเสนอ กพช.  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  
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 สําหรับภาระสวนลดราคาขายปลีก NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะ ปตท. ไดขยายระยะเวลาการชวยเหลือราคาขายปลีก 

NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะท่ีไมเกิน 13.62 บาทตอกิโลกรัม ไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีกระทรวงพลังงานไดขอ   

ความรวมมือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายของประชาชนในชวงท่ีระบบเศรษฐกิจยังถูกผลกระทบจากการแพร

ระบาดของไวรัส COVID-19  และ ปตท. ไดมีหนังสือแจงกระทรวงพลังงานการส้ินสุดการใหความชวยเหลือสวนลดราคาขายปลีก NGV 

สําหรับรถโดยสารสาธารณะ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 เปนตนไป 

สรุปแผนการหยุดซอมบํารุงโรงแยกกาซฯ ในป 2563 

 

Plant 1Q2563 2Q2563 3Q2563 4Q2563 

GSP #1 SD 
(1 -2  ม.ค. : 2 วัน) 

TD 50% 
(8 เม.ย.– 15 พ.ค.: 38 วัน)

Major SD 
(16 พ.ค.– 30 มิ.ย.: 46 วัน) 

Major SD 
(1 ก.ค. – 15 ส.ค.: 46 วัน) 

 

GSP #2    SD 

(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค. : 8 วัน) 
GSP #5 Major SD 

(20 ม.ค. – 8 ก.พ. : 20 วัน) 

TD 50% 
(9 – 17 ก.พ. : 9 วัน) 

TD 50%  
(7 เม.ย.-5 พ.ค.: 29 วัน) 
(16 – 31 พ.ค.: 16 วัน) 

SD 
(6 – 15 พ.ค.: 10 วัน) 

 TD 50% 
(22 ต.ค.– 1 ธ.ค.: 41 วัน) 

TD 30% 

(2 ธ.ค. – 31 ธ.ค.: 30 วัน) 

GSP #6  TD 12.5%  
(29 พ.ค. – 21 มิ.ย.: 24 วัน) 

TD 12.5%  
(11 ก.ค. – 14 ส.ค.: 35 วัน) 

(1 – 30 ก.ย.: 30 วัน) 

TD 12.5% 
(1 – 4 ต.ค.: 4 วัน) 

ESP  TD 10%  
(14 – 31 พ.ค.: 18 วัน) 

 TD 40% 

(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค. : 8 วัน) 

สรุปแผนการหยุดซอมบํารุงโรงแยกกาซฯ ในป 2564 

 

Plant 1Q2564 2Q2564 3Q2564 4Q2564 

GSP #3   Major SD 
(24 – 30 ก.ย.: 7 วัน) 

Major SD 
(1 – 16 ต.ค.: 16 วัน) 

ESP   Major SD 
(24 – 30 ก.ย.: 7 วัน) 

 

Major SD 
(1  – 16 ต.ค.: 16 วัน) 

TD 60% 
(17 – 31 ต.ค. : 15 วัน) 

GSP #6   Major SD 
 (1 – 26 ก.ค.: 26 วัน) 

 

*TD : Turn down (ลดกําลังการผลิต) 

**SD : Shut down (หยุดการผลิต) 
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Industry Leader 

กลุม่ Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) และ 

9 ปีตอ่เน ือ่ง ที ่ปตท. สามารถรกัษาสถานะการเป็นสมาชกิ 
DJSI  ดชันชี ี�วดัผลการดําเนนิงานดา้นความย ัง่ยนื  

ปี 2555 – 2563 

สรุปการดําเนินงานดานความย่ังยืนของ ปตท. ในป 2563 

ปตท. มุงมั่นดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ดวยทิศทางกลยุทธการบริหารจัดการดานความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ ทิศทางกลยุทธดาน

ส่ิงแวดลอม (Environmental): โลกเราตองรักษ ทิศทางกลยุทธดานสังคม (Social): สังคมไทยเราตองอุมช ูและทิศทางกลยุทธดานการ

กํากับดูแล (Governance): Performance เราตองเลิศ เพ่ือสรางความสมดุลในการตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนรูปธรรม พรอมพิจารณาปจจัยนําเขาท้ังจากภายในและภายนอกท่ีสําคัญ ท้ังท่ีเปนความเส่ียงและโอกาส 

ไดแก ทิศทางของโลก แผนธุรกิจ ผลสํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ปตท. และความ

เชี่ยวชาญของกลุม ปตท. เปนตน โดยผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนในกลุม Sustainable Value 

Creation Material Issues1 และ Enabling Material Issues1 ดังน้ี 

 

 

 

 

Environmental: โลกเราตองรักษ 

         31.2* ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

                 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Absolute Greenhouse Gas Emission) ทั้งทางตรงและทางออม (Scope 1 และ Scope 2) ของ

กลุม ปตท. ในป 2563 เปนไปตามคาเปาหมาย 

*ขอมูลอยูระหวางการสอบทานความถูกตองโดยหนวยงานอิสระภายนอก 

          27% ลดการปลอยกาซเรือนกระจกของกลุม ปตท. เม่ือเทียบกับการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานตามปกติ  

                  ในป 2573 โดยเพ่ิมความมุงม่ันในการลดจากเดิม 20%   

20 ดอลลารสหรัฐตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Internal Carbon Price) 

การนํากลไกราคาคารบอนประกอบการพิจารณาการลงทุนในโครงการที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในการดําเนินธุรกิจ 

                 ของ ปตท. ทั้งทางตรงและทางออม (GHG Scope 1 และ 2) 

3 สถานการณ ประเมินและวิเคราะหผลกระทบทางดานการเงินจากสถานการณดานสภาพอากาศ ตามแนวทาง  

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) (Business-as-Usual, Nationally 

Determined Contribution และ 2°C)  

329* ลานบาท จํานวนเงินลงทุนดานสิ่งแวดลอมในป 2563 

*ไมรวมโครงการคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต (PIC Project) 

1กลุ่ม Sustainable Value Creation Material Issues คือ ประเด็นทีมุ่่งเนน้สร้างคณุค่าดา้นการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยนําเสนอเข้ากระบวนการกําหนดทิศทางกลยทุธ์และ

เปา้หมายเชิงกลยทุธ์ระยะยาวขององค์กร ถ่ายทอดมาเป็นแผนวิสาหกิจ/ แผนธุรกิจ ในระดบักลุ่มธุรกิจ/ หนว่ยธุรกิจ และบริษทั พร้อมทัง้กําหนดตวัช้ีวดัตาม และเปา้หมาย

ระยะยาว รวมทัง้ทิศทางการดําเนินงานทีช่ดัเจน ประกอบดว้ย ประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นการประยกุต์ใชห้ลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน และประเด็นการ

สร้างคณุค่าทางสงัคม และ Enabling Material Issues คือ ประเด็นทีมี่การบริหารจดัการเช่นเดียวกบัการบริหารจดัการประเด็น Sustainable Value Creation เนือ่งจาก

เป็นประเด็นสําคญัทีช่่วยผลกัดนัใหก้ารบริหารจดัการประเด็น Sustainable Value Creation มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประกอบดว้ย ประเด็นนวตักรรมและเทคโนโลยี 

ประเด็นการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ และประเด็นการพฒันาบคุลากร 
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Social: สังคมไทยเราตองอุมชู 

1,169,772 ไร พ้ืนที่ปาและพ้ืนที่สีเขียวที่ปลูกและดแูลรักษาสะสม (1,808 ไร จากการปลูกปาและสงเสริมการปลูกปา

ครอบครัว ในป 2563) 

2.14 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป พ้ืนที่ปาทีป่ลูกและดูแลสามารถชวยกักเก็บกาซเรือนกระจก 

และสนับสนุนการขึ้นทะเบียน Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)  

   212 แหง โรงพยาบาลขนาดใหญ และ 4,941 โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล ไดรับการชวยเหลือและสนบัสนุนจาก  

  ปตท. ในชวงระยะรับมือการแพรระบาด COVID-19  

   139  โรงเรียน รวมกิจกรรมอบรมพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครู จํานวน 270 คน เพ่ือแลกเปลี่ยน เช่ือมโยงแนวทางการ

เรียนการสอนกับโรงเรียนกําเนิดวิทย (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

500 ครัวเรือน ไดรับการถายทอดความรูในการติดตั้งและบริหารจัดการระบบเซลลแสงอาทิตยทั้งแบบติดตั้งบน

บกและในน้ําตามลักษณะของพ้ืนที่ ชวยลดคาใชจายทางดานพลังงาน 

12,970 คน ผูประสบภัยแลง ภัยหนาว และอุทกภัย ที่ไดรับการชวยเหลือจาก ปตท. 

10,000-20,000 บาท ตอครัวเรือนตอป สรางรายไดใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูก        

  และแปรรูปเมล็ดกาแฟทีค่ํานึงถึงสิ่งแวดลอม จากชุมชน 200 ครัวเรือน 

826 ครัวเรือน มีรายไดและลดรายจายจากโครงการระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุกร และสนับสนุนการขึ้นทะเบียน T-VERs 

เพ่ือสรางรายไดจากการขายปุยจากระบบการผลิตกาซชีวภาพและการขายคารบอนเครดิต 

10 สาขา รานกาแฟคาเฟ อเมซอนเพ่ือการสรางโอกาส (Café Amazon for Chance) จางงานผูพิการทางการไดยิน ผูสูงวัย และ

ผูที่ไดรับบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะ เพ่ิมรายไดใหแกกลุมเปาหมายจากที่เคยไดรับ รายละ 7,000 บาทตอเดือน 

38% พนักงานหญิงตอพนักงานทั้งหมด 

41% ผูบริหารหญิงระดับผูจัดการฝาย ขึ้นไปตอผูบริหารทั้งหมด 

194 เทา ผลตอบแทนจากการลงทนุดานทรัพยากรมนุษย 

Governance: Performance เราตองเลิศ 

เพ่ิมความหลากหลายของการสรางมูลคาเพ่ิมจากการลงทุน เชน 

• จัดตั้งบริษัทเพ่ือดําเนินธุรกิจ Life Science เกี่ยวกับผลิตภัณฑยา โภชนาการ และวสัดุทางการแพทย 

• ขยายการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในตางประเทศ โดยเนนการดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และ

พลังงานลม 

• รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการดําเนินธุรกิจการใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟา ภายใตแนวคดิ Partnership and Platform 

• พัฒนาธุรกิจดานเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics & AI) 

 

49  ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

1,413 ลานบาท รายไดจากผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งทางตรงและทางออม ในป 2563   

(2562: 1,415 ลานบาท)  

89 ผลิตภัณฑ 274 สถานีบริการ  

ไดรับการรับรองผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมกลุม ปตท. ภายใตตราสัญลักษณ GREEN FOR LIFE 
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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 (OR)  

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ ประกอบดวย หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ PTT International Trading Pte. Ltd. 

( PTTT)  PTT International Trading London Limited ( PTTT LDN)  แ ละ  PTT International Trading USA Incorporated 

(PTTT USA) 

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) 

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบดวย บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  

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


