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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 บทสรุปผูบริหาร 

ในไตรมาส 1 ป 2564 (1Q2564) ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและ 

คาตัดจําหนาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBITDA) จํานวน 102,997 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 31,383 ลานบาท หรือรอย

ละ 43.8 จากไตรมาส 4 ป 2563 (4Q2563) จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นจากทุกธุรกิจ โดยหลักจากกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการ

กลั่น โดยธุรกิจการกล่ันมีกําไรขั้นตนจากการกล่ันรวมผลกระทบจากสตอกนํ้ามัน (Accounting Gross Refining Margin 

: Accounting GRM) ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2563 เปน 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q2564 

ซึ่งเปนผลมาจากสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมกับนํ้ามันดิบสวนใหญปรับสูงขึ้น ประกอบกับกําไรสตอกนํ้ามันใน 1Q2564 ท่ี

เพ่ิมขึ้น ทางดานผลประกอบการของธุรกิจปโตรเคมีใน 1Q2564 ปรับดีขึ้นเชนกัน โดยสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบโดยรวมท้ัง

สายโอเลฟนสและอะโรเมติกสปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสกอน โดยไดรับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีฟนตัวขึ้น

หลังจากการผอนคลายมาตรการปดเมือง (Lockdown) รวมถึงการใชวัคซีนปองกัน COVID-19 เพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ นอกจากน้ีผล

การดําเนินงานของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นและคาใชจายในการดําเนินงานท่ีลดลง 

โดยปริมาณขายเฉล่ียปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ในสวนของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติมีผลการดําเนินงานดีขึ้นเชนกัน โดยหลักจากธุรกิจ 

โรงแยกกาซธรรมชาติจากราคาขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นตามราคาปโตรเคมีอางอิงในตลาดโลกและปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นตามความตองการ

ของลูกคาปโตรเคมี ประกอบกับธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น สําหรับ กําไรสุทธิของ ปตท. และ

บริษัทยอย ใน 1Q2564 จํานวน 32,588 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 19,441 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 100.0 จาก 4Q2563 ตาม 

EBITDA ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น รวมท้ังการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดข้ึนประจําตามสัดสวนของ ปตท. โดยใน 1Q2564 มีการรับรูกําไรจากการซื้อ

กิจการสุทธิดวยการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจและประเมินคาของบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) (PTTEP) ประมาณ 4,100 ลานบาท ขณะท่ี 4Q2563 รับรูขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษีของ กลุม ปตท. 

ประมาณ 7,700 ลานบาท แมวาจะมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธและอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น  

เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2563 (1Q2563) ปตท. และบริษัทยอยมี EBITDA เพ่ิมขึ้น 70,612 ลานบาท 

หรือมากกวารอยละ 100.0 สาเหตุหลักจากกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น โดยธุรกิจการกล่ันมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นอยาง

มากจากกําไรสตอกนํ้ามันประมาณ 12,000 ลานบาทในไตรมาสน้ี ตามราคานํ้ามันดบิท่ีปรับเพ่ิมขึ้นจากส้ินไตรมาส 4Q2563 เทียบกับ

ขาดทุนจากสตอกนํ้ามันประมาณ 32,000 ลานบาทในชวงเดียวกันของปกอน สงผลให Accounting GRM ปรับเพ่ิมขึ้นเปน 6.9 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q2564 จากขาดทุน 7.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q2563 รวมถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

ปโตรเคมีก็ปรับเพ่ิมขึ้นเชนกัน ตามสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีกับวัตถุดิบสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสโดยรวมท่ีปรับตัวสูงขึ้น

ตามความตองการซื้อสินคาปลายนํ้าท่ีเพ่ิมขึ้น ในสวนของธุรกิจการคาระหวางประเทศมีผลการดําเนินงานปรับตัวดีขึ้นโดยหลักจาก

หนวย : ลานบาท 1Q2563 4Q2563 1Q2564 
% เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ยอดขาย 483,567 407,174 477,837 (1.2%) 17.4% 

EBITDA 32,385 71,614 102,997 >100% 43.8% 

กําไรสุทธิ (1,554) 13,147 32,588 >100% >100% 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) (0.06) 0.46 1.14 >100% >100% 

ราคานํ้ามันดิบดูไบเฉลี่ย 50.7 44.6 60.0 18.3% 34.5% 
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กําไรขั้นตนท่ีสูงขึ้นของคอนเดนเสทในประเทศ อีกท้ัง กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติมีผลการดําเนินงานดีขึ้น โดยหลักจากตนทุนกาซฯ ท่ี

ลดลง และราคาขายเฉล่ียท่ีสูงขึ้นของธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ และธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ ท่ีขายใหกับกลุมลูกคา

อุตสาหกรรม นอกจากน้ี ธุรกิจน้ํามันมีผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนเชนกัน โดยหลักจากกําไรข้ันตนท่ีเพ่ิมขึ้น แมวาปริมาณขายลดลง

จากผลกระทบการแพรระบาดของ COVID-19 อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับลดลงตาม

ราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง แมวาปริมาณขายจะเพ่ิมขึ้น สําหรับ กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทยอย ใน 1Q2564 จํานวน 32,588 

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 34,142 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 100.0 จาก 1Q2563 ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น รวมท้ังการรับรูรายการท่ี

ไมไดเกิดขึ้นประจําใน 1Q2564 ตามกลาวขางตน รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากเงินกูสกุลตางประเทศใน 1Q2564 ลดลง

ตามคาเงินบาทท่ีออนคาลงนอยกวา 1Q2563 แมวาจะมีการรับรูขาดทุนจากตราสารอนุพันธและภาษีเงินไดท่ีเพ่ิมขึ้น  

สถานะการเงินของ ปตท. และบริษัทยอย ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยรวม 2,746,715 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 202,532 ลานบาท หรือรอยละ 8.0 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 86,349 

ลานบาท จากการซื้อธุรกิจของ PTTEP รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีและสินคาคงเหลือตามราคาผลิตภัณฑท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีมีหน้ีสิน

รวมท้ังส้ิน 1,343,557 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 85,219 ลานบาท หรือรอยละ 6.8 ซึ่งมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวท่ี

เพ่ิมขึ้น 54,999 ลานบาท โดยหลักจากการออกหุนกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) (GC)  

ประกอบกับเจาหน้ีการคาท่ีเพ่ิมขึ้นตามตนทุนการซื้อสินคาและวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ี มีสวนของผูถือหุน 1,403,158 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 117,313 ลานบาท หรือรอยละ 9.1 โดยหลักจากการเพ่ิมทุนของบริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) 

และ กําไรสุทธิของปตท. และบริษัทยอยใน 1Q2564 
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ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ป 2564  

เศรษฐกิจโลกใน 1Q2564 ฟนตัวเรงขึ้นจาก 4Q2563 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากความคืบหนาในการอนุมัติและการ

กระจายวัคซีนปองกัน COVID-19 ในหลายประเทศ ประกอบกับการดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญและนโยบายการเงินท่ี

ผอนคลายตอเน่ือง โดยเศรษฐกิจจีนขยายตัวสูงสุดนับตั้งแตเร่ิมเก็บสถิติในป 2535 สวนหน่ึงเปนผลของฐานท่ีต่ํา จากการปดเมือง

กอนประเทศอ่ืน ๆ ในปกอน ประกอบกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีฟนตัวดีขึ้นตามการบริโภคภาคเอกชนและการสงออกท่ีขยายตวัสูง 

หลังสามารถควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ได ขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวดีขึ้น จากการผอนคลายมาตรการ

ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 การฉีดวัคซีนเปนวงกวางอยางรวดเร็ว รวมท้ังมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและ

ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19 โดยอัตราการวางงานปรับลดลงและการบริโภคภาคเอกชนฟนตัวตอเน่ือง นอกจากน้ี 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (the Federal Reserves: the Fed) ในการประชุมเดือนมีนาคม 2564 มีมติใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ

รอยละ 0.00-0.25 และสงสัญญาณคงอัตราดอกเบ้ียจนถึงป 2566 สําหรับเศรษฐกิจของกลุมประเทศที่ใชเงินสกุลยูโรหดตัวชะลอ

ลง หลังการกลับมาเปดเมืองตั้งแตชวงปลายป 2563 กอนจะนํามาสูการระบาดระลอกใหมในชวงปลาย 1Q2564 ทามกลางปญหาการ

อนุมัติและฉีดวัคซีนท่ีลาชา ขณะท่ีธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) ยังคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับรอยละ 

0.00 และดําเนินมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative easing: QE) ตอเน่ือง ท้ังน้ี กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนเมษายน 2564 ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2564 โดย

คาดวาจะขยายตัวท่ีระดับรอยละ 6.00 ดีขึ้นจากท่ีประมาณการไวเดิม ณ เดือน มกราคม 2564 ท่ีระดับรอยละ 5.50 

เศรษฐกิจไทยใน 1Q2564 ฟนตัวแบบคอยเปนคอยไปจาก 4Q2563 ตามการสงออกสินคาท่ีปรับตัวดีขึ้น สอดคลองกับ

เศรษฐกิจประเทศคูคาท่ีทยอยฟนตัวทามกลางการกระจายตัวของวัคซีนเปนวงกวาง เชนเดียวกับการใชจายภาครัฐท่ีขยายตัวตอเน่ือง

จากมาตรการเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 เพ่ิมเติม เชน โครงการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน 

รวมถึงการเรงเบิกจายงบประมาณเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ นอกจากน้ี การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟนตวั

แบบคอยเปนคอยไปทามกลางการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมในประเทศท่ีสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนชะลอลง 

ขณะท่ีภาคการทองเท่ียวยังคงหดตัวจากมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศของไทยท่ียังมีอยู แมจะเปดรับนักทองเท่ียว

ตางชาติประเภทพิเศษ (Special Tourists Visa: STV) แตเปดรับไดจํากัด ท้ังน้ี  ธนาคารแหงประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2564 ปรับ

ลดประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2564 เปนขยายตัวรอยละ 3.00 ลดลงจากท่ีประมาณการไวเดิม ณ เดือนธันวาคม 2563 ท่ี

ขยายตัวรอยละ 3.20  

ตามรายงานของสํานักท่ีปรึกษา IHS Markit (IHS) ณ เดือนเมษายน 2564 ความตองการใชนํ้ามันของโลกใน 1Q2564 เฉล่ีย

อยูท่ี 92.9 ลานบารเรลตอวัน ลดลงเมื่อเทียบกับ 4Q2563 ท่ีระดับ 94.6 ลานบารเรลตอวัน และ 1Q2563 ท่ีระดับ 93.1 ลานบารเรลตอ

วัน จากผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมโดยเฉพาะในทวีปยโุรป ประเทศอินเดีย และประเทศบราซิล สงผลให

แตละประเทศตองกลับไปใชมาตรการปดเมือง (Lockdown) อีกคร้ัง ท้ังน้ี ความตองการใชนํ้ามันของโลกในป 2564 คาดวาจะเฉล่ียอยู

ท่ี 96.7 ลานบารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นจาก 91.2 ลานบารเรลตอวันในป 2563 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัวและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ี

แตกตางกันในแตละประเทศ สงผลใหความตองการใชนํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองโดยเร่ิมจาก 2Q2564 เปนตนไป 
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หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบดูไบเฉล่ีย 50.7 44.6 60.0 18.3% 34.5% 

Gasoline Crack Spread 6.7 4.1 7.1 6.0% 73.2% 

Diesel Crack Spread 11.0 3.7 4.7 (57.3%) 27.0% 

FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (7.3) (0.6) (3.4) 54.1% <(100.0%) 

GRM-Singapore Crack 1.2 1.2 1.8 50.0% 50.0% 

ราคาน้ํามันดิบดูไบใน 1Q2564 เฉล่ียอยูท่ี 60.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 4Q2563 ท่ีระดับ 44.6 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 1Q2563 ท่ีระดับ 50.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยไดรับปจจัยสนับสนุนหลักจากการควบคุมการผลิต

ของกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามันและชาติพันธมิตร (OPEC+) ใหสมดุลกับความตองการใชท่ีลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 โดย

ไดตกลงปรับลดการผลิตลง 7.2, 7.125 และ 7.05 ลานบารเรลตอวัน สําหรับเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 อีกท้ัง ประเทศ

ซาอุดิอาระเบียไดประกาศลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจลงอีก 1 ลานบารเรลตอวัน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 2564 รวมถึง

ผลกระทบของพายุหิมะ (Polar Vortex) ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธท่ีสงผลใหอุณหภูมิของบางพ้ืนท่ีในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง

อยางรุนแรง ทําใหแหลงผลิตนํ้ามันตองหยุดผลิตลงชั่วคราว นอกจากน้ี ยังมีปจจัยสนับสนุนจากความกาวหนาในการผลิตวัคซีนและใช

วัคซีน COVID-19 เชนเดียวกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเตรียมมาตรการ 

American Rescue Plan ดวยงบประมาณ 1.9 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ท่ีจะสงผลใหความตองการใชนํ้ามันกลับมาเพ่ิมขึ้นตั้งแต 

2Q2564 เปนตนไป อยางไรก็ตาม สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในบางพ้ืนท่ี อาทิ ประเทศอินเดีย และบราซิล เปนปจจยั

กดดันการเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามันดิบ  

 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร  

• สวนตางราคาระหวางน้ํามันเบนซินและน้ํามันดิบดูไบ (Gasoline Crack Spread) ใน 1Q2564 เฉล่ียอยูท่ี 7.1 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เพ่ิมขึ้นจาก 4Q2563 ท่ีระดับ 4.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 1Q2563 ท่ีระดับ 

6.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการผอนคลายมาตรการ 

Lockdown โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมท้ังอุปทานท่ีลดลงจากโรงกล่ันในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีหยุด

ดําเนินการผลิตชั่วคราวจากผลกระทบของ Polar Vortex ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2564 และการหยุดซอม

บํารุงประจําปของโรงกล่ันในเอเซียและยุโรป  

• สวนตางราคาระหวางน้าํมันดีเซลและน้ํามันดิบดไูบ (Diesel Crack Spread) ใน 1Q2564 เฉล่ียอยูท่ี 4.7 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล เพ่ิมขึ้นจาก 4Q2563 ท่ีระดับ 3.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยมีปจจัยสนันสนุนจากอุปทานท่ี

ลดลงของการหยุดซอมบํารุงประจําปของโรงกล่ันในภูมิภาคเอเซีย อยางไรก็ตาม ราคานํ้ามันดีเซลยังคงไดรับแรง

กดดันจากความตองการใชนํ้ามันอากาศยานท่ียังอยูในระดับต่ํา สงผลใหโรงกล่ันผลิตนํ้ามันดีเซลสูงขึ้น และมี

อุปทานสวนเกินจากโรงกล่ันใหมในประเทศจนีและอินเดีย ท้ังน้ี สวนตางราคาระหวางนํ้ามันดีเซลและนํ้ามนัดิบดไูบ

ใน 1Q2564 เฉล่ียอยูท่ี 4.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ลดลงจาก 1Q2563 ท่ีระดับ 11.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 

เน่ืองจากความตองการใชนํ้ามันดีเซลในฝงยุโรปออนตัวลง จากตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 สูงขึ้น ทําใหมีการ

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

1Q2564 เฉล่ียอยูท่ี -3.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ลดลงจาก 4Q2563 ท่ีระดับ -0.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 

จากราคานํ้ามันดิบท่ีปรับเพ่ิมขึ้น และอุปสงคท่ีลดลงของการผลิตไฟฟาหลังผานชวงฤดูหนาว อยางไรก็ตามยังมี

ปจจัยสนับสนุนจากอุปทานท่ีอยูในระดับต่ําจากโรงกล่ันท่ีอยูในชวงการซอมบํารุงประจําป  ท้ังน้ี สวนตางราคา

ระหวางนํ้ามันเตาซัลเฟอรสูงและนํ้ามันดิบดูไบใน 1Q2564 เพ่ิมขึ้นจาก 1Q2563 ท่ีระดับ -7.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

บารเรล เน่ืองจากอุปทานท่ีลดลงจากการปรับลดกําลังการผลิตนํ้ามันดิบของซาอุดิอาระเบีย ประกอบกับปริมาณ

นํ้ามันเตาคงคลังในสิงคโปรอยูในระดับต่ํา 

คาการกลัน่ของโรงกล่ันประเภท Cracking อางอิงท่ีสิงคโปรใน 1Q2564 เฉล่ียอยูท่ี 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเพ่ิมขึ้นจาก 

4Q2563 ท่ีระดับ 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และจาก 1Q2563 ท่ีระดับ 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล จากอุปสงคท่ีปรับตวัสูงขึน้ 

โดยเฉพาะนํ้ามันเบนซิน และอุปทานท่ีปรับลดลงจากการหยุดซอมบํารุงประจําปของโรงกล่ันในระยะน้ี  

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 839 1,000 1,145 36.5% 14.5% 

PP: CFR SEA - Film 986 1,142 1,365 38.4% 19.5% 

BZ: FOB Korea 614 529 753 22.6% 42.3% 

   BZ – Naphtha 174 121 196 12.6% 62.0% 

PX: CFR Taiwan  706 561 766 8.5% 36.5% 

   PX - Naphtha 267 153 209 (21.7%) 36.6% 

Naphtha (MOPJ) 440 408 557 26.6% 36.5% 

ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกส ใน 1Q2564 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 4Q2563 โดยมีปจจัยสวนหน่ึง

จากราคานํ้ามันดบิและแนฟทาท่ีปรับตัวสูงขึ้น ทามกลางเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตัวตามการกระจายตัวของวคัซนี COVID-19 และมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจในหลายประเทศ 

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

โพรไพลีน (Polypropylene: PP) ปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 4Q2563 จากความตองการซื้อท่ีเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโลกท่ีทยอยฟนตัว รวมท้ังความตองการซื้อในประเทศจีนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเรงสะสมสินคาคงคลังท่ีอยูใน

ระดับต่ํากอนชวงเทศกาลตรุษจีน ขณะท่ีปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร และ Polar Vortex ท่ีเกิดขึ้นในสหรัฐฯ 

เปนปจจัยเสริมท่ีทําใหอุปทานตึงตัว อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยกดดันจากกําลังการผลิตใหมจากจีน  

• กลุมผลิตภัณฑอะโรเมติกส: ราคาเบนซีน (Benzene: BZ) ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 4Q2563 จากราคานํ้ามนัดบิ

และแนฟทาท่ีปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จากความตองการซื้อท่ีเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกท่ีทยอย

ฟนตัว ประกอบกับราคา BZ ท่ีสูงขึ้นนอกภูมิภาคตามความตองการจากสหรัฐฯ และยุโรปท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ังตลาด 

BZ ยังมีความตองการจากผูผลิตสไตรีนโมโนเมอร (Styrene Monomer: SM) ท่ีดีจากราคา SM ท่ีปรับสูงขึ้นอยาง

มาก อยางไรก็ตาม สินคาคงคลังในจีนท่ียังคงอยูในระดับสูงยังเปนปจจัยกดดันตลาด BZ สําหรับราคาพาราไซลีน 

(Paraxylene: PX) ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 4Q2563 จากราคานํ้ามันดิบและแนฟทาท่ีปรับตัวสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ และความตองการสินคาปลายทางในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับความตองการของ
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ผูผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (Purified Terephthalic Acid: PTA) ท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขึ้นใหมของโรงงานผลิต PTA 

หลายแหงโดยเฉพาะในประเทศจีน ในขณะท่ีอุปทาน PX ตึงตัวจากการหยุดซอมบํารุงฉุกเฉินของผูผลิตในเอเชีย 

เชน ผูในผลิตในจีน และการหยุดดําเนินการผลิตของผูผลิตในสหรัฐฯ เน่ืองจากปญหา Polar Vortex  

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีแลว ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีสายโอเลฟนส และอะโรเมติกสปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากความ

ตองการซื้อสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นตามการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และราคานํ้ามันดิบและแนฟทาท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมากจากการลด

กําลังการผลิตนํ้ามันดิบของกลุม OPEC+ และประเทศซาอุดิอาระเบีย และการปดดําเนินการชั่วคราวของโรงกล่ันหลายแหงจาก

ผลกระทบของพายุหิมะในสหรัฐฯ 
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  เหตุการณสําคัญ ไตรมาส 1 ป 2564 ถึงปจจุบัน  

สรุปเหตุการณท่ีสําคัญ (Non-recurring items) ไตรมาส 1 ป 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

มกราคม 2564 • PTT: 1 ม.ค. 2564 ปรับราคาขายปลีก NGV ในสวนของรถโดยสารสาธารณะใหเทากับราคาขายปลีก

ของรถยนตท่ัวไป สงผลใหราคาขายปลีก NGV ของรถยนตทุกประเภทจะเปนไปตามโครงสรางราคาขาย

ปลีกจากราคาตนทุน (Cost-plus) 

• PTT: 8 ม.ค. 2564 จัดตั้งบริษัท เมฆาเทคโนโลยี จํากัด ภายใต บริษัท อัลฟา คอม จํากัด (Alpha Com) 

ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ี ปตท. ถือหุนท้ังหมด ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือลงทุนใน

ธุรกิจใหบริการระบบสารสนเทศหลากหลายรูปแบบผานอินเทอรเนต (Public Cloud) เชน การใหบริการ

จัดเก็บขอมูล ประมวลผล จัดการขอมูลตางๆ ใหแกบริษัท องคกรตางๆ รวมถึงกลุม ปตท. ซึ่งธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามกลยุทธ ปตท. ดานดิจิทัล 

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

OR ท่ีไดยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลใชบังคับ ซึ่งจํานวน

หุนสามัญเพ่ิมทุน OR ท่ีออกท้ังหมดเปนจํานวนไมเกิน 3,000,000,000 หุน ซึ่งราคาเสนอขายสุดทายอยู

ท่ีราคา 18.00 บาทตอหุน โดยมีโครงสรางการเสนอขายหุน ดังน้ี 

- สําหรับผูถือหุนของ ปตท.: เสนอขายใหแกผูถือหุนของ ปตท. เฉพาะกลุมท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรหุนตาม

ขอมูลท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ ปตท. ณ วันท่ี 5 มกราคม 2564 (Record Date) จํานวน

ไมเกิน 300 ลานหุน โดยมีอัตราการใชสิทธิ หรือ Pre-emptive Ratio เทากับ 95.1997 หุนสามัญของ 

ปตท. ตอ 1 หุนสามัญเพ่ิมทุนของ OR 

- สําหรับผูจองซื้อในประเทศ:  เสนอขายจํานวนรวมประมาณ 1,860 ลานหุน แบงเปนผูถือหุนรายยอย

ประมาณ 595.7 ลานหุน และผูลงทุนสถาบันในประเทศประมาณ 1,264.3 ลานหุน 

- สําหรับผูจองซื้อในตางประเทศ: เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันประมาณ 450 ลานหุน 

- การจัดสรรหุนสวนเกิน (Over-allotment): อาจมีการจัดสรรไมเกิน 390 ลานหุน  

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

โอเลฟนสหนวยท่ี 2 ซึ่งจะทําใหสามารถใชโพรเพนเปนวตัถดุิบในการผลิตไดเพ่ิมขึ้น เพ่ิมความยืดหยุนใน

การใชวัตถุดิบและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว ซึ่งตามแผนคาดวาจะสามารถ

ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาส 1 ป 2566 โดยมี มูลคาเงินลงทุนรวมท้ังส้ินประมาณ 165 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,198 ลานบาท 

• PTT: ในเดือน มกราคม 2564 ปตท. มีการสงออกผลิตภัณฑ LNG จํานวน 1 เท่ียวเรือ ในชวงท่ีราคา 

Asian Spot LNG สูงกวาราคาจากสัญญาระยะยาวท่ี ปตท.มีอยู เพ่ือทดสอบ LNG Reloading ในเชิง

พาณิชย โดยผลกําไรจากธุรกรรมดังกลาวท่ีเกิดขึ้นใน 1Q2564 จะนําไปลดราคาคากาซธรรมชาติใน

อนาคต และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชกาซฯ ในประเทศตอไป   

กุมภาพนัธ 2564 • PTTEP: 1 ก.พ. 2564 บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งบริษัทยอยของ ปตท.สผ. ไดลงนามใน Sales 

and Purchase Agreement (SPA) เพ่ือเขาซื้อสัดสวนรอยละ 20 จากบริษัท BP Exploration (Epsilon) 

Limited ในโครงการ Oman Block 61 ประเทศโอมาน โครงการมีมูลคารวมประมาณ 2,450 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ โดยการซื้อขายมีผลสมบูรณเสร็จส้ิน ในวันท่ี 23 มี.ค. 2564 ท้ังน้ี โครงการ Oman Block 61 เปน

โครงการผลิตกาซฯ บนบกของประเทศโอมาน โดยผลิตกาซฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 35 ของ
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ปริมาณการผลิตของประเทศในปจจุบัน โครงการมีศักยภาพในการพัฒนากาซฯ ไดถึง 10.5 ลานลาน

ลูกบาศกฟุต และมีกําลังการผลิตกาซฯ รวมเฉล่ียตอวัน 1.5 พันลานลูกบาศกฟุต และคอนเดนเสท

มากกวา 65,000 บารเรล  

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

(AXXIVA) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนแลวเสร็จ มูลคารวมประมาณ 500 ลานบาท คิดเปนการลงทุน

ในสัดสวนประมาณรอยละ 11.1 ของทุนท้ังหมดของ AXXIVA ภายหลังการเพ่ิมทุน และเมื่อ 22 ก.พ. 

2564 GPSC ไดจัดตั้ง GPSC Singapore Pte.Ltd. ท่ีประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ี GPSC ถือหุน

ท้ังหมด โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 100 ดอลลารสหรัฐ เพ่ือลงทุน โดยการเพ่ิมทุนในบริษัท AXXIVA 

ท้ังน้ี บริษัท AXXIVA ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอร่ี กําลังการผลิต 1GWh ตอป โดยใชเทคโนโลยี

การผลิตจาก 24M Technologies Inc 

• PTTEP: 10 ก.พ. 2564 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysia Branch) หรือ PTTEP HKO 

บริษัทยอยของ ปตท.สผ. ไดเสร็จส้ินการดําเนินการเจาะหลุมประเมิน Lang Lebah-2 ในโครงการ 

ซาราวักเอสเค 410 บี ซึ่งไดพบแหลงกักเก็บกาซธรรมชาติสุทธิหนากวา 600 เมตร ผลการทดลองพบวา

มีอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ 50 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  

• OR: 11 ก.พ. 2564 หุนสามัญของ OR เร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรก 

• PTTEP: 16 ก.พ. 2564 PTTEP Sabah Oil Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ. และกลุมผูรวมทุน 

ไดพัฒนาโครงการ มาเลเซีย-แปลงเอช ในระยะแรกเสร็จส้ินแลว โดยไดเร่ิมทําการผลิตกาซธรรมชาติ

จากแหลงนํ้าลึกโรตัน และแหลงบูลูห ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract: 

PSC) ตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือสงใหแกเรือผลิตกาซธรรมชาติเหลวของปโตรนาส (PFLNG2) 

และจะทยอยเพ่ิมการผลิตจนถึงระดับ 270 ลานลูกบาศกฟุตตอวนัตามเปาหมายตอไป  

• PTT: 18 ก.พ. 2564 Alpha Com ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. ไดจัดตั้งบริษัท ออน-ไอออน โซลูชั่นส 

จํากัด (On-I on Solutions) แลวเสร็จ โดย Alpha Com ถือหุนท้ังหมด ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท 

จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการและพัฒนาเครือขายสถานีเคร่ืองอัดประจุสําหรับยานยนตไฟฟา (EV Charging 

Station) นอกสถานีบริการนํ้ามัน เชน ศูนยการคา โรงแรม อาคารสํานักงาน เปนตน รวมถึงจําหนาย

สินคาและใหบริการท่ีเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา เชน จัดจําหนายและติดตั้ง EV Charger ในท่ีพักอาศัย 

เปนตน ซึ่งเปนไปตามกลยุทธ New S-Curve ของ ปตท.  

• PTT: 21 ก.พ. 2564 ไดจัดตั้ง PTT MEA Ltd.  ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แลวเสร็จ  ซึ่งถือหุนท้ังหมด โดย 

PTT International Trading Pte., Ltd. (PTTT) (บริษัทยอยของ ปตท.) มีทุนจดทะเบียน 1.5 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ มุงเนนภูมิภาคตะวันออกกลางและ

เอเชีย  

• PTT: 25 ก.พ. 2564 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษายกฟองในเร่ืองท่ี ผูตรวจการแผนดิน ไดยื่นฟอง

กระทรวงการคลัง กับพวก รวม 11 ราย ซึ่งรวมถึง ปตท. โดยกลาวหาวา การดําเนินการแบงแยกและสง

มอบทรัพยสินตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตอนของมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 โดยศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษายกฟอง เน่ืองจาก

ประเด็นแหงคดีน้ีเปนประเด็นท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดไวแลว ศาลจึงไมอาจนํามา

พิจารณาวินิจฉัยไดอีก ซึ่งคําพิพากษาศาลปกครองกลางน้ีสอดคลองกับคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด 
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และคําส่ังของศาลปกครองอีกหลายคดีท่ีไดเคยวินิจฉัยมาโดยตลอดวา ปตท. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ไดดําเนินการแบงแยกและสงมอบทรัพยสินใหกระทรวงการคลังครบถวนแลว  

มีนาคม 2564 • PTT: 8 มี.ค. 2564 ไดดําเนินการปด PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) แลวเสร็จซึ่ง

เปนบริษัทยอยและถือหุนท้ังหมดโดย PTTT (บริษัทยอยของ ปตท.) โดย PTTT DMCC จัดตั้งขึ้นเพ่ือ

ดําเนินธุรกิจการคาผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อยางไรก็ตาม ปตท. ไดมี

การปรับแนวทางการดําเนินธุรกรรมการคาผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปในประเทศดังกลาว ทําใหบทบาท

ของ PTTT DMCC ในการคาลดลงเหลือเพียงมุงเนนการดูแลความสัมพันธกับคูคาเปนหลัก ซึ่งการปด 

PTTT DMCC สอดคลองกับกลยุทธของ ปตท. ในการปดบริษัทยอยท่ีไมมีกิจกรรมทางธุรกิจแลว และไม

สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท.   

• PTT&OR: 12 มี.ค. 2564 ตามท่ี OR  ไดเสนอขายหุนสามัญของ OR ตอประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก 

(IPO) รวมจํานวนท้ังส้ิน 3,000 ลานหุน  โดยแบงออกเปน (1) การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

2,610 ลานหุน เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก และ (2) การจัดสรรหุนสวนเกิน (Over-

allotment) จํานวน 390 ลานหุน โดยบริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดหา

หุนสวนเกิน ไดยืมหุนจํานวนดังกลาว จาก ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนของ OR เพ่ือนํามาใชในกระบวนการ

รักษาระดับราคา ซึ่ง ในชวงระยะเวลา 30 วันจนครบกําหนดการใชสิทธิเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2564 การ

ซื้อขายหุนของ OR ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีการซื้อขายต่ํากวาราคา IPO ท่ีระดับราคา 

18 บาทตอหุน ดังน้ัน ผูจัดหาหุนสวนเกินจึงไมมีความจําเปนในการใชกระบวนการในการรักษาระดับ

ราคา ผูจัดหาหุนสวนเกินจึงไดแจงความประสงคเพ่ือใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ OR จํานวน 390 

ลานหุนเพ่ือสงคืนใหกับ ปตท. ซึ่งในวันท่ี 16 มี.ค. 2564 OR ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว 

และผูจัดหาหุนสวนเกินไดสงมอบหุน OR จํานวน 390 ลานหุนคืนใหแก ปตท. เรียบรอยแลว สงผลให 

OR มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวท้ังส้ิน 120,000 ลานบาท และมีหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด

จํานวน 12,000 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ใน OR มีจํานวน

รวมท้ังส้ิน 9,000 ลานหุน คิดเปนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของ OR 

• PTT &IRPC: 18 มี.ค. 2564 ไดมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน

ระหวาง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (อินโนบิก) (บริษัทยอยท่ี ปตท. ถือหุนท้ังหมด) และบริษัท ไอ

อารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) มีทุนจดทะเบียน 260 ลานบาท โดย อินโนบิก ถือหุนในสัดสวนรอยละ 

40 และ IRPC ถือหุนในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับธุรกิจผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑผาประเภทไมถักไมทอ (Non-woven Fabric) และวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย (Medical 

Consumables) ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธการลงทุนในธุรกิจใหม (New business) ของ ปตท. ในดาน

วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต (Life science) โดยคาดวาจะสามารถจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทแลวเสร็จภายในไตร

มาสท่ี 2 ป 2564 และดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยภายในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 

• GC: 19 มี.ค. 2564 GC ประสานงานรวมกับ AGC Inc. เกี่ยวกับ แผนการเพิกถอนหลักทรัพยของ บริษัท 

วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (VNT) จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดย GC จะเปนผูทําคําเสนอซื้อหุนสามัญท้ังหมดของ VNT (โดยไมรวมหุนสามัญของ VNT ท่ี GC ถือ

อยู) เปนจํานวน 889,154,755 หุน หรือคิดเปนรอยละ 75.02 ของหุนท่ีออกและชําระแลวท้ังหมดของ 

VNT ในราคาเสนอซื้อหุนละ 39 บาท โดยราคาเสนอซื้อดังกลาวเปนราคาท่ีไมต่ํากวาราคาสูงสุดท่ี

คํานวณไดตามวิธีการกําหนดราคาเสนอซื้อเพ่ือเพิกถอนหลักทรัพยตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ในปจจุบัน 
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GC เปนผูถือหุนรายใหญของ VNT ซึ่งถือหุนโดยตรงจํานวน 296,038,689 หุน หรือคิดเปนรอยละ 24.98 

และ AGC Inc. เปนผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการของ VNT ซึ่งถือหุนโดยตรงจํานวน 696,663,509 

หุน หรือคิดเปนรอยละ 58.78 ท้ังน้ี AGC Inc. ได แสดงเจตนาท่ีจะไมขายหุนสามัญของ VNT ท่ี AGC 

Inc. ถืออยูโดยตรงท้ังหมด ดังน้ัน GC จะตองรับซื้อจากผูถือหุนอ่ืนของ VNT สงผลใหภายหลังจากการ

ทําคําเสนอซื้อ GC จะถือหุนใน VNT จํานวน 488,529,935 หุน หรือคิดเปนรอยละ 41.22 นอกจากน้ี 

หาก VNT สามารถดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ไดสําเร็จ GC และ AGC Inc. มีแผนท่ีจะสนับสนุนการควบบริษัทระหวาง VNT กับบริษัท 

ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ จํากัด (AGC-TH) (ซึ่งเปนบริษัทลูกท่ี AGC Inc. ถือหุนท้ังหมด) เกิดเปนบริษัท

ใหม โดยกอนการดําเนินการควบบริษัทดังกลาวแลวเสร็จ AGC-TH จะมีการปรับโครงสรางโดยจะรวม

ธุรกิจของ AGC Inc.ในประเทศเวียดนามมาอยูภายใต AGC-TH โดย AGC-TH จะรับโอนเงินลงทุน

จํานวนรอยละ 78.112 ใน AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd. มาจาก AGC Inc. โดยตองไดรับอนุมัติ

การควบบริษัทจากท่ีประชุมผูถือหุนของแตละบริษัทและตองดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการควบบริษัทตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• PTTEP: 30 มี.ค. 2564 บริษัท PTTEP Sarawak Oil Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ. ใน

มาเลเซีย ไดคนพบนํ้ามันและกาซธรรมชาติแหลงใหมท่ีหลุมสํารวจ Sirung-1 ซึ่งเปนหลุมสํารวจแรกของ

โครงการซาราวักเอสเค 405 บี โดยไดคนพบชั้นหินกักเก็บนํ้ามันและกาซธรรมชาติท่ีมีความหนากวา 

100 เมตร ซึ่ง ปตท.สผ. มีแผนท่ีจะเจาะหลุมประเมินผลในโครงการดังกลาวในป 2565 เพ่ือยืนยัน

ศักยภาพทางปโตรเลียมตอไป  

เมษายน 2564 • PTT: 9 เม.ย. 2564 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 

หุนละ 1.00 บาท จํานวน 28,562,996,250 หุน รวมเปนประมาณ 28,563 ลานบาท โดยแบงเปนเงินปน

ผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของป 2563 ซึ่งปตท. ไดดําเนินการจายใหผูถือหุน

เรียบรอยแลว หุนละ 0.18 บาท และเงินปนผลท่ีจะจายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของป 2563 

อีกหุนละ 0.82 บาท โดยมีกําหนดจายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 

• PTT:  16 เม.ย. 2564 คณะกรรมการบริษัท ปตท. และคณะกรรมการ Lotus Pharmaceutical 

Company Limited (Lotus) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไตหวัน TWSE ไดมีมติอนุมัติ

ใหบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุนท้ังหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (บริษัท

ยอยของ ปตท.) ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ Lotus จํานวน 17,517,348 หุน ท่ีราคา 80.7 เหรียญไตหวัน

ใหมตอหุน คิดเปนเงินลงทุนท้ังส้ินประมาณ 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ และภายหลังการซื้อหุนเพ่ิมทุน 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด ใน Lotus คิดเปนรอยละ 6.66 ของทุนจด

ทะเบียนและชําระแลว โดยการลงทุนดังกลาวเปนไปตามกลยุทธในธุรกิจ New S-curve ของ ปตท. ท่ี

ตองการขยายไปในธุรกิจใหม ดาน Life Science ท้ังน้ี Lotus ดําเนินธุรกิจหลักในการคิดคนพัฒนา 

(R&D) ผลิตและจําหนายยา โดยมุงเนนยาสามัญ (Generic drugs) ท่ีครอบคลุมหลายกลุมโรค 

โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท ซึ่งการลงทุนใน Lotus จะทําให ปตท. สามารถตอยอดและ

ขยายการลงทุนไปยังตลาดยาดานมะเร็งวิทยาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะชวยใหผูปวยในภูมิภาคดังกลาว

สามารถเขาถึงยาสามัญไดมากขึ้น 

• PTT: 19 เม.ย. 2564 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.เปนผู

ชนะการเสนอราคา จากการเขายื่นประมูลซื้อท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง อาคารศูนยฝกอบรมหลักส่ี 
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กรุงเทพมหานคร ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ กลุม 

ปตท. ท่ีมูลคา 1,810 ลานบาท 

• PTT&GC: 22 เม.ย. 2564 คณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติการปรับโครงสรางการถือหุนในธุรกจิ

ไฟฟา โดยให ปตท. และบริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง จํากัด (SMH) (บริษัทยอยของ ปตท.) ซื้อ

หุนสามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) จาก GC จํานวน 358,936,756 

หุน หรือประมาณรอยละ 12.73 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทตอหุน คิด

เปนมูลคารวมประมาณ 25,126 ลานบาท ซึ่งสัญญาซื้อขายหุนดังกลาว คาดวาจะสามารถลงนาม

ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยปจจุบัน ปตท. ถือหุน GPSC ในสัดสวนรอยละ 31.72 และ GC ถือ

หุน GPSC ในสัดสวนรอยละ 22.73 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด โดยภายหลังธุรกรรมการปรับ

โครงสรางฯ ดังกลาว ปตท. และ SMH จะถือหุน GPSC ในสัดสวนรวมรอยละ 44.45 และ GC จะถือหุน 

GPSC ในสัดสวนรอยละ 10.00 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด การปรับโครงสรางคร้ังน้ีเปนการเพ่ิม

สัดสวนการลงทุนในธุรกิจไฟฟาของ ปตท. ผานบริษัท Flagship ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธของบริษัท 

• PTTEP: 26 เม.ย. 2564 บริษัท TOTAL E&P Mozambique Area 1 Limitada ผูดําเนินการ (Operator) 

โครงการพัฒนาและกอสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลว Mozambique LNG ซึ่งถือสัดสวนการ

ลงทุนรอยละ 26.5 ไดตัดสินใจประกาศหยุดดําเนินการกอสรางดวยเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) เพ่ือ

ความปลอดภัย จากกรณีเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดขึน้ท่ีเมือง Palma ประเทศโมซัมบิก โดยมีบริษัท 

PTTEP Mozambique Area 1 Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ. ถือสัดสวนการลงทุนใน

โครงการ รอยละ 8.5  

• TOP: 26 เม.ย. 2564 มีมติให บริษัท ท็อปโซลเวนทจํากัด (TS) บริษัทยอยของ TOP ซื้อหุนสามัญเพ่ือ

รวมลงทุนใน บริษัท Jskem Private Limited (JSKEM) ในสัดสวนไมเกินรอยละ 80 จากผูถือหุนเดิม 

และซื้อหุนสามัญ บริษัท TOP Solvent India Chemtrade (TSI) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท JSKEM 

จํานวน 1 หุน โดยคิดเปนเงินลงทุนท้ังหมดจํานวนไมเกิน 1.44 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 45.36 

ลานบาท ท้ังน้ี TS และผูถือหุนปจจุบันของ JSKEM มีกําหนดจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุนภายใน

เดือนพฤษภาคม 2564และคาดการณวาจะดําเนินการโอนหุนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 

ท้ังน้ี JSKEM เปนบริษัท ท่ีประกอบกิจการจัดหาและจัดจําหนายเคมีภัณฑและสารทําละลายในประเทศ

สิงคโปร โดยการเขารวมทุนดังกลาวเปนการขยายฐานธุรกิจการจัดจําหนายสารทําละลายไปยัง

ตางประเทศ  

• TOP: 30 เม.ย. 2564 ไดดําเนินการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจเรือขนสง แลวเสร็จ โดยเมื่อวันท่ี 25 มี.ค. 

2564 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) ไดเขาซื้อหุนสามัญท้ังหมดในบริษัท Thaioil Marine 

International Pte Ltd. (TOMI) จากบริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด (TM) ในราคาซื้อขายหุน รวมท้ังส้ิน 

277.18 ลานบาท และเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 TOP ไดจําหนาย และโอนหุนสามัญท่ีถืออยูท้ังหมด

ในบริษัท TM ใหแกผูซื้อ ในราคาซื้อขายหุน รวมท้ังส้ิน 858.60 ลานบาท จึงทําใหบริษัท TM ส้ินสภาพ 

การเปนบริษัทยอยของ TOP  
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ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของปตท.และบริษัทยอยตามกลุมธุรกิจ 
ขอมูลผลการดําเนินงานสําหรับงวด 1Q2564 เปรียบเทียบกับ 1Q2563 และ 4Q2563 สรุปไดดังน้ี  

 

 

YoY QoQ

ยอดขาย 483,567 407,174 477,837 (1.2%) 17.4%

: สํารวจและผลิตฯ 46,986 40,124 42,754 (9.0%) 6.6%

: กาซ 114,265 91,600 102,714 (10.1%) 12.1%

: ถานหิน 3,526 2,740 3,125 (11.4%) 14.1%

: น้ํามัน 130,629 110,036 118,890 (9.0%) 8.0%

: การคาระหวางประเทศ 222,684 162,618 226,098 1.5% 39.0%

: ปโตรเคมีและการกลั่น 212,052 191,071 224,429 5.8% 17.5%

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 19,705 18,313 18,078 (8.3%) (1.3%)

: อื่นๆ 860 891 869 1.0% (2.5%)

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา 

ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBITDA)
32,385 71,614 102,997 >100% 43.8%

: สํารวจและผลิตฯ 33,315 25,659 31,824 (4.5%) 24.0%

: กาซ 14,433 16,202 21,775 50.9% 34.4%

: ถานหิน 1,174 901 1,230 4.8% 36.5%

: น้ํามัน 3,755 5,261 6,531 73.9% 24.1%

: การคาระหวางประเทศ

- ไมรวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. และการปองกันความเสี่ยง (3,392) 1,032 3,975 >100% >100%

- รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. และการปองกันความเสี่ยง 907 265 1,138 25.5% >100%

: ปโตรเคมีและการกลั่น (22,971) 18,743 33,492 >100% 78.7%

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 5,668 5,028 5,436 (4.1%) 8.1%

: อื่นๆ (532) (794) (650) (22.2%) 18.1%

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 35,865 34,823 35,036 (2.3%) 0.6%

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตามสวนงาน (3,480) 36,791 67,961 >100% 84.7%

: สํารวจและผลิตฯ 16,596 8,946 15,327 (7.6%) 71.3%

: กาซ 9,601 11,400 17,178 78.9% 50.7%

: ถานหิน 403 642 897 >100% 39.7%

: น้ํามัน 2,465 3,827 5,127 >100% 34.0%

: การคาระหวางประเทศ

- ไมรวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. และการปองกันความเสี่ยง (3,463) 961 3,926 >100% >100%

- รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. และการปองกันความเสี่ยง 836 194 1,089 30.3% >100%

: ปโตรเคมีและการกลั่น (32,331) 9,944 23,984 >100% >100%

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2,935 2,445 2,897 (1.3%) 18.5%

: อื่นๆ (621) (956) (759) (22.2%) 20.6%

สวนแบงกําไรจากการรวมคาและบริษัทรวม               643 1,677 1,947 >100% 16.1%

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย(กลับรายการ)                   3 9,038 (5) <(100%) <(100%)

กําไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ 8,470 (4,584) (7,398) <(100%) (61.4%)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (5,075) 8,811 (4,330) 14.7% <(100%)

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได (EBIT)             1,567        34,977 65,327 >100% 86.8%

ตนทุนทางการเงิน 6,955 7,426 6,438 (7.4%) (13.3%)

ภาษีเงินได 8,618 8,342 11,683 35.6% 40.1%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (1,554) 13,147 32,588 >100% >100%

กําไรสุทธิตอหุน(บาท/หุน) (0.06) 0.46 1.14 >100% >100%

 4Q2563หนวย : ลานบาท  1Q2563  1Q2564
%เพิ่ม (ลด)
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477,837 

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอยจําแนกตามกลุมธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน (Operating Income) สําหรับผลการดําเนินงานงวด 

ไตรมาส 1 ป 2564 สรุปไดดังน้ี 
5 

 

   

 

 

 

1. กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ตนและกาซธรรมชาต ิ
 

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลยีม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ PTTEP 

 1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 

ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ีย  (เหรียญสหรัฐ/BOE) 44.8 36.9 40.4 (9.8%) 9.5% 

ปริมาณขายเฉล่ีย (BOED) 363,411 381,285 382,877 5.4% 0.4% 

 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2563  

ใน 1Q2564 PTTEP มีรายไดจากการขายจํานวน 42,754 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,630 ลานบาท หรือรอยละ 6.6 จาก 4Q2563 

โดยหลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.5 จาก 36.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน 4Q2563 เปน 40.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

BOE ใน 1Q2564 ตามราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้น และปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.4 จาก 381,285 BOED ใน 4Q2563 เปน 

382,877 BOED ใน 1Q2564 โดยหลักจากโครงการบงกช เน่ืองจากผูซื้อรับกาซธรรมชาติในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น และจากการเขาซื้อธุรกิจ 

โครงการโอมาน แปลง 61 ในไตรมาสน้ี สุทธิกับโครงการมาเลเซียท่ีปริมาณการขายเฉล่ียตอวันลดลงจากการขายนํ้ามันดิบท่ีลดลง 

แมวาเร่ิมมีการผลิตกาซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช  

EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 31,824 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6,165 ลานบาท หรือรอยละ 24.0 จาก 4Q2563 โดยหลักจาก

รายไดจากการขายท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับคาใชจายในการดําเนินงานลดลง 1,886 ลานบาท โดยหลักจากโครงการมาเลเซียท่ีมีปริมาณ

การขายนํ้ามันดิบลดลง รวมท้ังโครงการบงกชและโครงการเอส 1 จากกิจกรรมซอมบํารุงท่ีลดลง นอกจากน้ีคาเส่ือมราคาและคาตัด

จําหนายท่ีลดลง 216 ลานบาท สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 1Q2564 มีจํานวน 15,327 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6,381 

ลานบาท หรือรอยละ 71.3 จาก 4Q2563  
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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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ผลการดําเนินงานภาพรวมของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 9,007 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 100.0 สาเหตุ

หลักมาจากการรับรูกําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 จํานวน 10,772 ลานบาท 

ในขณะท่ีมีการรับรูคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมเพ่ิมขึ้นจากการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจและประเมินคาบางสวน

ของโครงการสํารวจปโตรเลียมในประเทศบราซิลจํานวน 4,455 ลานบาท นอกจากน้ี คาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น 3,347 ลานบาทตาม

ผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 

 ใน 1Q2564 PTTEP มีรายไดจากการขายจํานวน 42,754 ลานบาท ลดลง 4,232 ลานบาท หรือรอยละ 9.0 จาก 1Q2563 

โดยหลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมลดลงรอยละ 9.8 จาก 44.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ BOE ใน 1Q2563 เปน 40.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

BOE ใน 1Q2564 เน่ืองจากราคาขายกาซธรรมชาติปรับลดลง ในขณะท่ีปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.4 จาก 363,411 

BOED ใน 1Q2563 เปน 382,877 BOED ใน 1Q2564 โดยหลักจากโครงการบงกช และโครงการคอนแทร็ค 4 เน่ืองจากผูซื้อรับกาซ

ธรรมชาติในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ังโครงการพีดีโอ (แปลง 6) ของกลุมพารเท็กซท่ีมีการขายนํ้ามันดิบเพ่ิมขึ้น 

EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 31,824 ลานบาท ลดลง 1,491 ลานบาท หรือรอยละ 4.5 จาก 1Q2563 โดยหลักจากรายได

จากการขายท่ีลดลงตามท่ีกลาวขางตน แมวาคาใชจายโดยรวมลดลง ซึ่งสวนใหญจากคาใชจายในการดําเนินงานท่ีลดลง 899 ลาน

บาท เน่ืองจากใน 1Q2563 มีการตัดจําหนายหลุมสํารวจของโครงการซอติกา นอกจากน้ีคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายลดลง 222 

ลานบาท สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 1Q2564 มีจํานวน 15,327 ลานบาท ลดลง 1,269 ลานบาท หรือรอยละ 

7.6 จาก 1Q2563 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 2,921 ลานบาท หรือรอยละ 33.9 สาเหตุหลักมาจาก

การรับรูกําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 จํานวน 10,772 ลานบาท รวมท้ังภาษีเงินได

ลดลง 8,305 ลานบาท อยางไรก็ตามมีการรับรูขาดทุนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 2,934 ลานบาท โดยหลักจากสัญญาประกันความ

เส่ียงราคานํ้ามัน เน่ืองจากราคาซื้อขายนํ้ามันลวงหนาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ี 1Q2563 รับรูกําไร 6,983 ลานบาท โดยหลักจาก

สัญญาประกันความเส่ียงราคานํ้ามัน เน่ืองจากราคาซื้อขายนํ้ามันลวงหนาปรับตัวลดลง และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา

จากเงินบาทท่ีออนคาลง นอกจากน้ีมีการรับรูคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมเพ่ิมขึ้นจากการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเกิดจากการ

สํารวจและประเมินคาบางสวนของโครงการสํารวจปโตรเลียมในประเทศบราซิลจํานวน 4,455 ลานบาท   
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กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซธรรมชาติ แตละชนิดเปน ดังน้ี  

หนวย : ตัน  1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

LPG 796,339 760,777 748,260 (6.0%) (1.6%) 

Ethane 551,961 568,430 582,241 5.5% 2.4% 

Propane 199,397 239,192 270,493 35.7% 13.1% 

NGL 159,369 161,453 168,303 5.6% 4.2% 

Pentane 12,749 6,621 10,759 (15.6%) 62.5% 

รวม 1,719,815 1,736,473 1,780,056 3.5% 2.5% 

 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปนดังน้ี 

หนวย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  
1Q2563 4Q2563 1Q2564 

%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

LPG 1/ 519 423 582 12.1% 37.6% 

LDPE 2/,3/ 955 1,239 1,533 60.5% 23.7% 

LLDPE 2/,3/ 847 983 1,146 35.3% 16.6% 

HDPE 2/,3/ 839 1,000 1,145 36.5% 14.5% 

Propane4/ 500 418 593 18.6% 41.9% 

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/ ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑฉบับใหมกับ GC โดยผลิตภณัฑ Ethane มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่ใชอางอิงในสูตรราคาเปน HDPE LDPE และ 

LLDPE มีผลตั้งแต 1 มกราคม 2563  

 4/ ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑฉบับใหมกับ GC โดยผลิตภัณฑ Propane มีการเปลี่ยนแปลงสูตรราคาเปนอางอิงราคา Propane ตลาดโลก 

(Contract Price Saudi Aramco) มีผลตั้งแต 1 มกราคม 2563 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2563 

 ใน 1Q2564 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขายจํานวน 102,714 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 11,114 ลานบาท หรือ รอยละ 

12.1 จาก 4Q2563  โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ จากปริมาณการขายกาซฯเฉล่ีย (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 

ลูกบาศกฟุต) เพ่ิมขึ้น 329 MMSCFD หรือรอยละ 7.7 จาก 4,255 MMSCFD ใน 4Q2563 เปน 4,584 MMSCFD ใน 1Q2564 โดยหลัก

จากลูกคากลุมโรงไฟฟา ตามท่ีมีการเรียกรับไฟฟามากขึ้นจากโรงไฟฟาท่ีใชกาซฯ เน่ืองจากมีโรงไฟฟาถานหินในประเทศหยุด

ดําเนินการในชวงเดือนมีนาคม 2564 รวมท้ังราคาขายเฉล่ียของกลุมลูกคาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นตามราคานํ้ามันเตาท่ีอางอิงในสูตร

ราคาเพ่ิมขึ้น  

ในสวนของธุรกิจโรงแยกกาซฯ มีรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นเชนกัน จากราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นทุกผลิตภัณฑ ตามราคาปโตรเคมีในตลาด

ท่ีใชอางอิง และปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของธุรกิจโรงแยกกาซฯ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของ

กาซฯ) เพ่ิมขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑ จาก 1,736,473 ตันใน 4Q2563 เปน 1,780,056 ตันใน 1Q2564 หรือรอยละ 2.5  สวนใหญจาก

ผลิตภัณฑ Propane และ Ethane ตามความตองการของลูกคาปโตรเคมีท่ีเพ่ิมขึ้น จากสถานการณปโตรเคมีในตลาดโลกท่ีฟนตัว 

รวมถึงจํานวนวันหยุดซอมบํารุงของโรงแยกกาซฯท่ีลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน   
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 EBITDA ของกลุมธุรกิจกาซฯ ใน 1Q2564 มีจํานวน 21,775 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5,573 ลานบาท หรือรอยละ 34.4 และกําไร

จากการดําเนินงานตามสวนงาน มีจํานวน 17,178 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5,778 ลานบาท หรือ รอยละ 50.7 โดยหลักจาก ตนทุนท่ีลดลง

ของธุรกิจโรงแยกกาซฯ และธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ ท่ีเพ่ิมขึ้น จากราคาขายเฉล่ีย และปริมาณการขายเพ่ิมขึ้น ตามท่ีไดกลาว

ขางตน อยางไรก็ด ีEBITDA ของธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพ่ิมขึ้นเล็กนอย จากตนทุนคาปรับคุณภาพกาซฯท่ีสูงขึ้น  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขายใน 1Q2564 จํานวน 102,714 ลานบาท ลดลง 11,551 ลานบาทหรือ รอยละ 

10.1 โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง ตามราคา Pool Gas (cost-plus structure) และมี

ปริมาณการขายกาซฯ เฉล่ีย (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) ลดลง 39 MMSCFD จาก 4,623 MMSCFD ใน 1Q2563  

เหลือ 4,584 MMSCFD ใน 1Q2564 หรือรอยละ 0.8 โดยหลักจากกลุมลูกคา NGV ท่ีลดลง จากการหันไปใชเชื้อเพลิงอ่ืนทดแทน และ 

ธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติมีรายไดท่ีลดลงตามความตองการใชกาซในประเทศท่ีลดลงจากการแพรระบาดของ COVID-19 

อยางไรก็ดีธุรกิจโรงแยกกาซฯ ของ ปตท. มีรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้น จากราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นทุกผลิตภัณฑตามราคา 

ปโตรเคมีในตลาดท่ีใชอางอิง และปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของธุรกิจโรงแยกกาซฯ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจากหนวย

ควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซฯ) เพ่ิมขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑ จาก 1,719,815 ตันใน 1Q2563 เปน 1,780,056 ตันใน 1Q2564  หรือรอย

ละ 3.5  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ Propane และ Ethane ตามความตองการของลูกคาปโตรเคมีท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงการปดซอมบํารุงของโรง

แยกกาซฯท่ีลดลงใน 1Q2564 ขณะท่ีใน 1Q2563 มีการปดซอมบํารุงตามแผนของโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 (GSP#5) จํานวน 20 วัน ซึ่ง

สอดคลองกับแผนการปดซอมบํารุงโรงโอเลฟนสของลูกคา GC 

EBITDA ของกลุมธุรกิจกาซฯ ใน 1Q2564 มีจํานวน 21,775 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7,342 ลานบาท หรือรอยละ 50.9 และกําไรจากการ

ดําเนินงานตามสวนงาน มีจํานวน 17,178 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7,577 ลานบาท หรือ รอยละ 78.9  โดยหลักจาก ตนทุนคาเน้ือกาซฯท่ีปรับ

ลดลง สงผลใหกําไรขั้นตนของธุรกิจโรงแยกกาซฯ ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ รวมถึงธุรกิจ NGV ปรับตัวดีขึ้น นอกจากน้ี ธุรกิจ

โรงแยกกาซฯ มีรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นตามกลาวขางตน นอกจากน้ีธุรกิจ NGV มีปริมาณการขายเฉล่ียโดยรวม ลดลง 1,078 ตันตอวัน จาก 

4,745 ตันตอวัน ใน 1Q2563 เปน 3,667 ตันตอวันใน 1Q2564 จากผูใช NGV ท่ีลดลง ตามกลาวขางตน  
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ธุรกิจถานหิน 

  1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ราคาอางอิง Newcastle 

(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 
67.6 67.4 88.7 31.2% 31.6% 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 58.5 52.0 67.9 16.1% 30.6% 

ตนทุนเงินสด (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 48.0 36.0 49.4 2.9% 37.2% 

ปริมาณขาย  (ลานตัน) 1.9 1.7 1.5 (21.1%) (11.8%) 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2563 

ใน 1Q2564 ธุรกิจถานหินมีรายไดจากการขายจํานวน 3,125 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 385 ลานบาท หรือรอยละ 14.1 เมื่อเทียบ

กับ 4Q2563 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถานหินเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 15.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน หรือรอยละ 30.6 จาก 52.0 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอตันใน 4Q2563 มาอยูท่ี 67.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 1Q2564 ซึ่งเปนไปตามราคาอางอิง Newcastle ท่ีเพ่ิมขึ้น จากอุปทานถาน

หินในตลาดโลกท่ีลดลง แมวาปริมาณขายถานหินลดลง 0.2 ลานตัน หรือรอยละ 11.8 จาก 1.7 ลานตัน ใน 4Q2563 มาอยูท่ี 1.5 ลาน

ตัน ใน 1Q2564 ตามความตองการใชถานหินท่ีลดลงจากสภาวะอากาศท่ีเร่ิมอุนขึ้นในชวงปลาย 1Q2564 และการหยุดดําเนินการของ

เหมือง Sebuku  

EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 1,230 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 329 ลานบาท โดยหลักเปนผลมาจากกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมข้ึนตาม

ราคาขายเฉล่ียท่ีปรับเพ่ิมขึ้นจากท่ีกลาวขางตน แมวาตนทุนคาทําเหมืองปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาถานหินและราคานํ้ามันดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น  

โดยกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 1Q2564 มีจํานวน 897 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 255 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยผล

การดําเนินงานภาพรวมธุรกิจถานหินปรับเพ่ิมขึ้นมาก เน่ืองจาก ใน 4Q2563 มีบันทึกขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถานหินจํานวน 

7,441 ลานบาท ขณะท่ี 1Q2564 ไมมีรายการดังกลาว  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 

ใน 1Q2564 ธุรกิจถานหินมีรายไดจากการขายจํานวน 3,125 ลานบาท ลดลง 401 ลานบาท หรือรอยละ 11.4 เมื่อเทียบกับ 

1Q2563 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถานหินลดลง 0.4 ลานตัน หรือรอยละ 21.1  จาก 1.9 ลานตัน ใน 1Q2563 มาอยูท่ี 1.5 ลาน

ตัน ใน 1Q2564 จากความตองการท่ีลดลงจากผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง และการหยุดดําเนินการของ

เหมือง Sebuku แมวาราคาขายถานหินเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 9.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน หรือรอยละ 16.1 จาก 58.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 

1Q2563 มาอยูท่ี 67.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 1Q2564 ตามราคาอางอิง Newcastle ท่ีเพ่ิมขึ้น จากอุปทานตึงตัว 

EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 1,230 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 56 ลานบาท หรือรอยละ 4.8 จาก 1Q2563 โดยหลักจาก

กําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นจากตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้นนอยกวาราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้น และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 1Q2564 มีจํานวน 

897 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 494 ลานบาท ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ังคาเส่ือมราคาท่ีลดลงจากสินทรัพยเหมืองลดลงเน่ืองจากการดอย

คาสินทรัพยถานหินในป 2563 ทําใหผลการดําเนินงานในภาพรวมเพ่ิมขึ้น แมวา ใน 1Q2563 ไดรับคืนภาษีจากการชนะคดีทางภาษใีน

อดีต ขณะท่ี 1Q2564 ไมมีรายการดังกลาว  
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2. กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ปลาย 

กลุมธุรกิจน้ํามัน 

 1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉลี่ย* (หนวย: ลานลิตร) 6,623 6,282 5,910 (10.8%) (5.9%) 

ราคาเฉลี่ย  

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล) 
     

นํ้ามันเบนซิน 57.4 48.7 67.1 16.9% 37.8% 

นํ้ามันอากาศยาน 59.3 47.0 63.3 6.7% 34.7% 

นํ้ามันดีเซล 61.7 48.3 64.8 5.0% 34.2% 

                                           *เฉพาะปริมาณขายน้ํามันเฉลี่ยในประเทศ 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2563 

ใน 1Q2564 กลุมธุ รกิจ นํ้ามันมีรายไดจากการขายจํานวน 118,890 ลานบาท เ พ่ิมขึ้น  8,854 ลานบาท หรือ 

รอยละ 8.0 จากราคาขายท่ีปรับเพ่ิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑตามราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีปรับเพ่ิมขึ้น แมวาปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ

ในไตรมาสน้ีลดลง 372 ลานลิตร หรือรอยละ 5.9 จาก 6,282 ลานลิตรหรือเทียบเทา 429,494 บารเรลตอวัน ใน 4Q2563 เปน 5,910 

ลานลิตรหรือเทียบเทา 413,039 บารเรลตอวัน ใน 1Q2564 จากผลิตภัณฑเบนซิน ดีเซลและอากาศยาน จากผลกระทบของ  

COVID-19 ระลอกใหม รวมท้ังในชวง 4Q2563 เปนฤดูกาลทองเท่ียวและมีนโยบายสนับสนุนการใชจายและทองเท่ียวของภาครัฐ 

นอกจากน้ี รายไดของธุรกิจ Non-oil ลดลงจากผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 เชนกัน   

 EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 6,531 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q2563 จํานวน 1,270 ลานบาท หรือรอยละ 24.1 ตาม  

กําไรขั้นตนเฉล่ียตอลิตรของกลุมผลิตภัณฑเบนซินและดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ขณะท่ีคาใชจายขายและบริหารลดลง

จากคาโฆษณาและสงเสริมการขาย และคาซอมแซมท่ีลดลง ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 1Q2564 มีจํานวน 5,127 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 1,300 ลานบาท หรือรอยละ 34.0 ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 

ใน 1Q2564 กลุมธุ รกิจ นํ้ามันมีรายไดจากการขายจํานวน 118,890 ลานบาท ลดลง 11,739 ลานบาท หรือ 

รอยละ 9.0 จากปริมาณขายเฉล่ียใน 1Q2564 ลดลง 713 ลานลิตร หรือรอยละ 10.8 จาก 6,623 ลานลิตรหรือเทียบเทา 462,870 

บารเรลตอวัน ใน 1Q2563 เปน 5,910 ลานลิตรหรือเทียบเทา 413,039 บารเรลตอวัน ใน 1Q2564 โดยหลักจากผลิตภัณฑอากาศยาน 

ท่ีมีความตองการใชลดลงอยางมากจากผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 แมวาราคาขายเฉล่ียปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคา

นํ้ามันในตลาดโลก  

 EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 6,531 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,776 ลานบาท หรือรอยละ 73.9 จาก 1Q2563 ตามกําไร

ขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ธุรกิจ Non-oil มีรายไดจากการขายและบริการลดลงจากผลกระทบ COVID-19 ท้ังน้ี กําไรจากการ

ดําเนินงานตามสวนงาน ใน 1Q2564 มีจํานวน 5,127 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,662 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 100.0 ตาม EBITDA ท่ี

เพ่ิมขึ้น 
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กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

หนวย : ลานลิตร  1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉล่ีย 20,015 18,741 18,933 (5.4%) 1.0% 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2563 

1Q2564 กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศมีรายไดจากการขายจํานวน  226,098 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 63,480 ลานบาท หรือ

รอยละ 39.0 จาก 4Q2563 เน่ืองจากราคาขายปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก ท้ังน้ี ปริมาณขายของกลุมธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ เพ่ิมขึ้น 192 ลานลิตร หรือ รอยละ 1.0 จาก 18,741 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,281,302 บารเรลตอวันใน 4Q2563 เปน 

18,933 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,323,194 บารเรลตอวันใน 1Q2564  โดยหลักจากการคาผลิตภัณฑ LNG และ LPG (out-out 

trading) เน่ืองจากสภาพอากาศหนาวเย็นกวาปกติในภูมิภาคเอเชียเหนือในเดือนมกราคม กุมภาพันธ 2564 รวมถึง ปริมาณการขาย

ผลิตภัณฑพาราไซลีน และ Light Naphtha (out-out trading) มีอุปสงคท่ีสูงขึ้นจากสถานการณ COVID-19 ท่ีเร่ิมคล่ีคลายในจีน 

ประกอบกับอุปทานอยูในระดับต่ํา เน่ืองจากโรงงานผลิต พาราไซลีน ในสหรัฐอเมริกาไดรับผลกระทบจาก Polar Vortex ทําใหไม

สามารถทําการผลิตไดชั่วคราว  

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเส่ียงใน 1Q2564 มีจํานวน 1,138 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 873 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 100.0 โดยหลักจากกําไรจากการขายคอนเดนเสทในประเทศปรับตัวดีขึ้น ตามราคา

นํ้ามันดิบท่ีปรับเพ่ิมขึ้น และสวนแบงกําไรจากคูคา (Joint Trade Agreement) ท่ีปรับเพ่ิมขึ้น รวมถึงปริมาณการขายเพ่ิมขึ้น ตามท่ีได

กลาวขางตน ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสน้ี อยูท่ี 1,089 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

จํานวน 895 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 100.0 เชนกัน 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 

 1Q2564 กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศมีรายไดจากการขายจํานวน  226,098 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,414 ลานบาท หรือรอย

ละ 1.5 จาก 1Q2563  เน่ืองจากราคาขายปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดกลาวขางตน แมวา ปริมาณขายลดลง  1,082 ลานลิตร หรือรอยละ 

5.4 จาก  20,015  ลานลิตรหรือเทียบเทา  1,383,441 บารเรลตอวันใน 1Q2563  เปน 18,933 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,323,194  

บารเรลตอวันใน 1Q2564  สวนใหญ ลดลงจากปริมาณการคานํ้ามันดิบและ นํ้ามันสําเร็จรูปนอกประเทศ (out-out trading) โดยหลัก

จากความตองการใชปโตรเลียมและปโตรเคมีท่ัวโลกยังคงอยูในระดับต่ํากวาชวงกอนการแพรระบาดของ COVID-19 ตั้งแตเดือน

มีนาคม 2563 

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเส่ียงใน 1Q2564 มีจํานวน 1,138 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 231 ลานบาท หรือรอยละ 25.5 โดยหลักจากกําไรจากการขายคอนเดนเสทในประเทศปรับตัวดีขึ้นตามราคานํ้ามันดิบท่ีเพ่ิมขึน้ 

ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสน้ี อยูท่ี 1,089 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 253 ลานบาท หรือ

รอยละ 30.3 
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กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น   

หนวย: เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล 1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

Market GRM 0.7 1.2 1.9 >100.0% 58.3% 

Inventory gain (loss) excl. NRV (9.1) 1.9 5.1 >100.0% >100.0% 

Hedging gain (loss)  0.7 (0.6) (0.1) <(100.0%) 83.3% 

Accounting GRM (7.6) 2.5 6.9 >100.0% >100.0% 

Refinery Utilization rate (%) 101.4% 95.3% 95.7% (5.7%) 0.4% 

*จากโรงกล่ัน 3 แหง คือ TOP, GC และ IRPC 

หนวย: เหรียญสหรัฐฯตอตัน 1Q2563 4Q2563 1Q2564 
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

โอเลฟนส      

Naphtha (MOPJ) 440 408 557 26.6% 36.5% 

HDPE 839 1,000 1,145 36.5% 14.5% 

LDPE 955 1,238 1,533 60.5% 23.8% 

LLDPE 847 983 1,146 35.3% 16.6% 

PP 986 1,142 1,365 38.4% 19.5% 

อะโรเมติกส      

Condensate 450 368 513 14.0% 39.4% 

PX (TW) 706 561 766 8.5% 36.5% 

PX (TW) – Condensate 256 192 253 (1.2%) 31.8% 

BZ 614 529 753 22.6% 42.3% 

BZ – Condensate 164 161 240 46.3% 49.1% 
 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2563 

ใน 1Q2564 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีรายไดจากการขายจํานวน 224,429 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 33,358 ลานบาท  

หรือรอยละ 17.5 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันท่ีมีรายไดขายเพ่ิมขึ้นตามราคานํ้ามันท่ีปรับตัวสูงขึ้นเน่ืองจากสถานการณ COVID-19 ท่ี

ปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยอัตราการใชกําลังการกล่ันของกลุมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 95.3  ใน 4Q2563 เปนรอยละ 95.7 ใน 1Q2564  

ในสวนของธุรกิจปโตรเคมีก็มีรายไดขายเพ่ิมขึ้นท้ังจากท้ังกลุมโอเลฟนส และอะโรเมติกส จากราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้นตามราคา

นํ้ามันดิบท่ีเร่ิมฟนตัว และอุปสงคของผลิตภัณฑปลายนํ้า เชน ส่ิงทอ ขวดนํ้าดื่ม ท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ังกลุมสินคาเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน

ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการทํางานท่ีบาน (Work from home) ท่ีสูงขึ้น รวมถึงโรงผลิตสาร PTA และ โรง SM แหงใหมในประเทศจีน ซึ่งเปน

โรงงานผลิต ผลิตภัณฑปลายนํ้าเร่ิมกลับมาดําเนินการ ประกอบกับอุปทานตงึตัวจากผูผลิตในสหรัฐหยุดผลิตจาก Polar Vortex 

EBITDA ของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันใน 1Q2564 มีจํานวน 33,492 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 14,749 ลานบาท จาก 

18,743 ลานบาท ใน 4Q2563 และใน 1Q2564 มีกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานจํานวน 23,984 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14,040          

ลานบาท จาก 9,944 ลานบาท ใน 4Q2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นเพ่ิมขึ้น โดยคาการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) เพ่ิมขึ้นจาก 2.5 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ บารเรล ใน 4Q2563 เปน 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ตามกําไรจากสตอกนํ้ามนัท่ีเพ่ิมขึ้น (ใน 1Q2564 มี

กําไรจากสตอกนํ้ามัน 5.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ในขณะท่ีใน 4Q2563 เทากับ 1.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล) 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
22 

1Q2564 

   

 

นอกจากน้ี Market GRM เพ่ิมขึ้นจาก 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรลใน 4Q2563 เปน 1.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรลใน 

1Q2564 โดยหลักจากสวนตางราคาผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปกับนํ้ามันดิบท่ีเพ่ิมขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑ จากอุปทาน

ท่ีตึงตัวเน่ืองจากโรงกล่ันหลายแหงในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาตองหยุดการผลิตจากเหตุการณ Polar Vortex 

แมวา Crude Premium ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากความตองการใชนํ้ามันเร่ิมฟนตัว  

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมีปรับเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผลการดําเนินงานของกลุมโอเลฟนสเพ่ิมข้ึนจากสวนตาง

ราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบโดยรวมปรับเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PE จากอุปสงคท่ีสูงขึ้นจาก

สถานการณ COVID-19 ท่ีปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีขึ้น รวมท้ังการเขาสูชวงการปดซอมบํารุงตามแผนของผูผลิต           

หลายรายในภูมิภาคในชวงปลาย 1Q2564 อีกท้ังผลการดําเนินงานของกลุมอะโรเมติกสก็เพ่ิมขึ้นจากสวนตางราคา

ผลิตภัณฑ BZ และ PX กับวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้น จากอุปสงคของผลิตภัณฑปลายนํ้า เชน ส่ิงทอ ขวดนํ้าดื่ม รวมถึง

สินคาเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีอุปทานของ PX และ BZ ท่ีตึงตัวจากผูผลิต ในสหรัฐอเมริกาตอง

หยุดการผลิตในชวงเหตุการณ Polar Vortex รวมท้ังการหยุดซอมบํารุงของโรงงานผลิต BZ ในประเทศจีนในชวง 

1Q2564  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 

ใน 1Q2564 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน มีรายไดจากการขายจํานวน 224,429 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 12,377 ลานบาท 

หรือรอยละ 5.8 จากธุรกิจปโตรเคมีท่ีมีรายไดโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น โดยหลักจากรายไดของกลุมโอเลฟนส เน่ืองจากผลิตภัณฑเม็ด

พลาสติก PE ท่ีมีราคาสูงขึ้นจากอุปสงคท่ีสูงขึ้นซึ่งเปนผลจากสถานการณ COVID-19 ท่ีปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีขึ้น รวมท้ังการเขาสูชวง

การปดซอมบํารุงตามแผนของผูผลิตหลายรายในภูมิภาคในชวงปลาย 1Q2564  รวมถึงปริมาณขายของกลุมโอเลฟนสเพ่ิมขึน้เน่ืองจาก

ใน 1Q2563 มีการปดซอมบํารุงใหญ  

ท้ังน้ีรายไดของธุรกิจการกล่ันปรับตัวลดลง จากปริมาณขายนํ้ามันอากาศยานท่ีลดลงอยางมากจากการแพรระบาดของ 

COVID-19  โดยอัตราการใชกําลังการกล่ันของกลุมลดลงจากรอยละ 101.4 ใน 1Q2563 เปนรอยละ 95.7 ใน 1Q2564 จากการปรับ

แผนการผลิตใหสอดคลองกับสภาพตลาดท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19  แมวาราคานํ้ามันสําเร็จรูปปรับตัว

เพ่ิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

EBITDA ของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันใน 1Q2564 มีจํานวน 33,492 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 56,463 ลานบาท จาก 

ขาดทุน 22,971 ลานบาทใน 1Q2563 และใน 1Q2564 มีกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานจํานวน 23,984 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

56,315 ลานบาท จากขาดทุน 32,331 ลานบาทใน 1Q2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นเพ่ิมขึ้น โดย Accounting GRM เพ่ิมขึ้นจากขาดทุน 7.6  เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

บารเรลใน 1Q2563 เปนกําไร 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ใน 1Q2564 จากกําไรจากสตอกนํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้น (ใน 

1Q2564 มีกําไรจากสตอกนํ้ามัน 5.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ในขณะท่ี 1Q2563 ขาดทุน 9.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

บารเรล) นอกจากน้ี Market GRM ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 0.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอ บารเรล ใน 1Q2563 เปน 1.9 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ บารเรล ใน 1Q2564 จาก Crude Premium ท่ีปรับตัวลดลงจากความตองการใชนํ้ามันยังคงอยูในระดับต่ํา 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
23 

1Q2564 

   

 

แมวาสวนตางราคาผลิตภัณฑนํ้ามนัสําเร็จรูป (นํ้ามันดีเซล นํ้ามันอากาศยาน และนํ้ามันเตากํามะถันต่ํา) กับนํ้ามันดิบ

สวนใหญปรับตัวลดลง จากผลกระทบของ COVID-19 รวมท้ังอุปทานในนํ้ามันเตากํามะถันต่ําท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากโรงกล่ัน

หลายแหงสามารถเพ่ิมกําลังการผลิตนํ้ามันเตากํามะถันต่ําไดมากขึ้น 

• ผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมีปรับเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผลการดําเนินงานของกลุมโอเลฟนสเพ่ิมข้ึนจากสวนตาง

ราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบโดยรวมปรับเพ่ิมขึ้นจากอุปสงคท่ีสูงขึ้นจากสถานการณ COVID-19 ท่ีปรับตัวไปในทิศทางท่ี

ดีขึ้น รวมท้ังการเขาสูชวงการปดซอมบํารุงตามแผนของผูผลิตหลายรายในภูมิภาคในชวงปลาย 1Q2564 นอกจากน้ี 

ผลการดําเนินงานของกลุมอะโรเมติกสก็เพ่ิมขึ้นเชนกันจากสวนตางราคาผลิตภัณฑ BZ กับวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้น             

จากอุปสงคของผลิตภัณฑปลายนํ้า เชน สินคาเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีอุปทานของผลิตภัณฑ PX 

และ BZ โดยรวมปรับตัวลดลงจากการหยดุการผลิตตามท่ีกลาวไปขางตน 

3. กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

  1Q2563  4Q2563 1Q2564  
%เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟา  (GWh) 5,093 4,984 4,941 (3.0%) (0.9%) 

ปริมาณขายไอนํ้า (พันตัน) 3,254 3,739 3,705 13.9% (0.9%) 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2563 

ใน 1Q2564 กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม มีรายไดจากการขายจํานวน 18,078 ลานบาท ลดลง 235 ลานบาท หรือ

รอยละ 1.3 จากบริษัทในกลุมท่ีรายไดขายลดลง แมวารายไดขายจาก GPSC จะเพ่ิมขึ้นเล็กนอย โดยหลักจากโรงไฟฟาขนาดเล็ก 

(Small Power Producer: SPP) ท่ีมีปริมาณขายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี รายไดของโรงไฟฟาผูผลิตอิสระ 

(Independent Power Producer: IPP) ก็เพ่ิมขึ้นเล็กนอย เน่ืองจากโรงไฟฟาศรีราชาท่ีมีปริมาณการขายไฟฟาให กฟผ. เพ่ิมขึ้นตาม

แผนการเรียกรับไฟฟา แมวารายไดของโรงไฟฟาเก็คโควันลดลงจากการหยุดซอมบํารุงตามแผนงานใน 1Q2564  

EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 5,436 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 408 ลานบาท หรือรอยละ 8.1 โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีกําไรขั้นตน

เพ่ิมขึ้นตามรายไดจากการขายท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีกลาวขางตน และจากคาใชจายในการซอมบํารุงตามแผนของโรงไฟฟา SPP ท่ีลดลง

เน่ืองจากโรงไฟฟา SPP ของบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) (GLOW) มีการหยุดซอมบํารุงตามแผนงานใน 4Q2563 สงผลให 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 1Q2564 มีจํานวน 2,897 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอน 452 ลานบาท หรือรอยละ 18.5 

ตาม EBITDA ท่ีเพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานภาพรวมกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพ่ิมขึ้น โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีผลการ

ดําเนินงานรวม 1,973 ลานบาท ใน 1Q2564 เพ่ิมขึ้น 515 ลานบาท จาก 4Q2563 ท่ี 1,458 ลานบาท โดยหลักมาจากการรับรูรายได

จากการขายหุนในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร จํากัด (GRP) ในสัดสวนรอยละ 50 ให บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท 

จํากัด (PTTGM) และเงินปนผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) ในไตรมาสน้ี 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 

ใน 1Q2564 กลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม มีรายไดจากการขายจํานวน 18,078 ลานบาท ลดลง 1,627 ลานบาท หรือ

รอยละ 8.3  โดยหลักจาก GPSC เน่ืองจากรายไดของโรงไฟฟา IPP ลดลงจากการหยุดซอมบํารุงตามแผนงานของโรงไฟฟาเก็คโควัน
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จํานวน 37 วัน และการหยดุซอมบํารุงตามแผนงานและนอกแผนงานของโรงไฟฟาโกลวไอพีพีรวมจํานวน 21.5 วัน รวมถึง รายไดของ

โรงไฟฟา SPP ลดลงจากราคากาซธรรมชาติและถานหินท่ีปรับตัวลดลงทําใหราคาไฟฟาท่ีขายใหกับ กฟผ. และราคาไอนํ้าท่ีขายใหกับ

ลูกคาอุตสาหกรรมลดลง 

EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 5,436 ลานบาท ลดลง 232 ลานบาท หรือรอยละ 4.1 โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีกําไรขั้นตน

ลดลงตามรายไดจากการขายท่ีลดลงจากท่ีกลาวขางตน ในขณะท่ี กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงานใน 1Q2564 มีจํานวน 2,897 

ลานบาท ลดลง 38 ลานบาท หรือรอยละ 1.3 ตาม EBITDA ท่ีลดลง ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานภาพรวมกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

เพ่ิมขึ้น โดยหลักจาก GPSC ท่ีมีผลการดําเนินงานรวม 1,973 ลานบาท ใน 1Q2564 เพ่ิมขึ้น 393 ลานบาท จาก 1Q2563 ท่ี 1,580 

ลานบาท จากสวนแบงกําไรของจากโรงไฟฟาพลังนํ้าไซยะบุรีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณนํ้าท่ีเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ 1Q2563 ท่ีประสบ

ปญหาภัยแลง สงผลใหสามารถผลิตไฟฟาไดมากขึ้น และรับรูรายไดจากการขายหุน GRP ดังกลาวขางตน รวมถึงมีเงินปนผลรับจาก

RPCL ใน 1Q2564 
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 ภาพรวมผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2563 

ใน 1Q2564 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 477,837 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q2563 จํานวน 70,663 ลาน

บาท หรือรอยละ 17.4 สวนใหญจากรายไดของกลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน รวมถึงธุรกิจนํ้ามันท่ี

เพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนผลจากราคาขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากความตองการใชนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีท่ีสูงข้ึนตาม

แนวโนมเศรษฐกิจโลกท่ีดีขึ้น นอกจากน้ี รายไดของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติปรับเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายมี

ปริมาณขายเพ่ิมขึ้น รวมถึงราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นตามราคาปโตรเคมีอางอิง 

EBITDA ใน 1Q2564 มีจํานวน 102,997 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 31,383 ลานบาท หรือรอยละ 43.8 จากทุกธุรกิจโดยหลักจากผล

การดําเนินงานท่ีดีขึ้นของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน โดยธุรกิจการกล่ันมี Market GRM ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

บารเรล ใน 4Q2563 เปน 1.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q2564 ซึ่งเปนผลมาจากสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมกับนํ้ามันดบิ

สวนใหญปรับสูงขึ้น ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของกําไรสตอกนํ้ามันใน 1Q2564 สงผลให Accounting GRM ปรับขึ้นจาก 2.5 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q2563 เปน 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน1Q2564 ทางดานผลประกอบการของธุรกิจปโตรเคมีใน 

1Q2564 ปรับดีขึ้นเชนกัน โดยหลักจากราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีและสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบโดยรวมท้ังสายโอเลฟนส

และอะโรเมติกสปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสกอน โดยไดรับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีฟนตัวหลังจากการผอน

คลายมาตรการ Lockdown รวมถึงการใชวัคซีนปองกัน COVID-19 เพ่ิมขึ้น ขณะท่ี ผลการดําเนินงานของธุรกิจสํารวจและผลิต

ปโตรเลียมปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นและคาใชจายในการดําเนินงานลดลง โดยปริมาณขายเฉล่ียปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

ในสวนของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติมีผลการดําเนินงานดีขึ้น จากธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติเปนหลักจากราคาขายเฉล่ียตามราคา 

ปโตรเคมีอางอิงและปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นตามความตองการของลูกคาปโตรเคมี ประกอบกับธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ มีผล

การดําเนินงานเพ่ิมขึ้น จากปริมาณขายใหลูกคากลุมโรงไฟฟาเพ่ิมขึ้นและราคาขายเฉล่ียใหลูกคาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นตามทิศทางราคา

นํ้ามันเตาท่ีปรับเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ผลประกอบการของธุรกิจนํ้ามันปรับเพ่ิมขึ้นตามกําไรขั้นตนท่ีสูงขึ้น และคาใชจายในการดําเนินงาน

ท่ีลดลง  

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายใน 1Q2564 มีจํานวน 35,036 ลานบาท ใกลเคียงกับ 4Q2563 
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ใน 1Q2564 มีสวนแบงกาํไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษทัรวมจาํนวน 1,947 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 270 ลานบาท หรือ

รอยละ 16.1 สวนใหญมาจากผลการดาํเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันท่ีปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาและสวนตาง

ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ีดีขึ้น  

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ 1Q2564 มีจํานวน 7,398 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,814 ลานบาท โดยหลักมาจากขาดทุนจากตรา

สารอนุพันธของสัญญาประกันความเส่ียงราคานํ้ามันของ PTTEP ปตท. และ PTTT 

ใน 1Q2564 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 4,330 ลานบาท จากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 8,811 ลานบาท ใน 4Q2563 

โดยหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นตามคาเงินบาทท่ี 

ณ ส้ินไตรมาสปดออนคาลงจากไตรมาสกอน (1Q2564 เงินบาทออนคา 1.30 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ี 4Q2563 เงินบาทแข็งคา 

1.62 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) 

ตนทุนทางการเงินใน 1Q2564 มีจํานวน 6,438 ลานบาท ลดลง 988 ลานบาท โดยหลักจาก ปตท. TOP และ PTTEP 

ใน 1Q2564 มีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) ตามสัดสวนของ ปตท. โดยหลักจาก PTTEP 

ไดแก การรับรูกําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาท่ีต่ํากวามูลคายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ลานบาท สุทธิกับ

การตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจและประเมินคาบางสวนของโครงการสํารวจปโตรเลียมในประเทศบราซิล ประมาณ 

2,900 ลานบาท ขณะท่ีใน 4Q2563 มีการรับรูขาดทุนดอยคาสินทรัพยสุทธิภาษี ประมาณ 7,700 ลานบาท โดยหลักจากเหมืองถานหิน

ของ PTTGM ประมาณ 6,800 ลานบาท โครงการเยตากุนของ PTTEP ประมาณ 700 ลานบาท และการชะลอโครงการ Maximum 

Aromatics (Mars) ของ IRPC จํานวนประมาณ 200 ลานบาท 

ภาษีเงินไดใน 1Q2564 จํานวน 11,683 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,341 ลานบาท โดยหลักมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของ

กลุม ปตท. อยางไรก็ตาม TOP ท่ีภาษีเงินไดลดลง เน่ืองจากใน 4Q2563 มีภาษีเงินไดจากกําไรท่ีไดจากการขายเงินลงทุนใน GPSC 

ของ TOP จํานวนประมาณ 1,900 ลานบาท 

จากท่ีกลาวขางตน ในไตรมาสน้ี ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ จํานวน 32,588 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 19,441 ลานบาท หรือ

มากกวารอยละ 100.0 จากกําไรสุทธิ จํานวน 13,147 ลานบาท ใน 4Q2563 

 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 

ใน 1Q2564 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 477,837 ลานบาท ลดลงจาก 1Q2563 จํานวน 5,730 ลาน

บาท หรือรอยละ 1.2 สวนใหญจากรายไดของธุรกิจนํ้ามันท่ีลดลงตามปริมาณขายท่ีลดลงจากผลกระทบของการแพรระบาดของ 

COVID-19 รวมถึงรายไดของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติและธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท่ีปรับลงตามราคาขายเฉล่ียของกาซ

ธรรมชาติท่ีปรับลดลง อยางไรก็ตาม รายไดของกลุมปโตรเคมีและการกล่ัน รวมถึง ธุรกิจการคาระหวางประเทศเพ่ิมขึ้นตามราคาขาย

ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีท่ีสูงขึ้น  

ใน 1Q2564 EBITDA มีจํานวน 102,997 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 70,612 ลานหรือมากกวารอยละ 100.0 สาเหตุหลักจากกลุม

ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน โดยธุรกิจการกล่ันมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นอยางมาก ซึ่งเปนผลจากกําไรสตอกนํ้ามันประมาณ 12,000 

ลานบาท ใน 1Q2564 ตามราคานํ้ามันดิบท่ีปรับเพ่ิมขึ้นจากส้ินไตรมาส 4Q2563 เทียบกับขาดทุนจากสตอกนํ้ามันประมาณ 32,000 
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ลานบาทในชวงเดียวกนัของปกอน จากผลกระทบของราคานํ้ามันท่ีลดลงตามการแพรระบาดของ COVID-19 และสงครามราคานํ้ามัน

ระหวางซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ประกอบกับ Market GRM ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 0.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q2563 เปน 1.9 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q2564 ตาม Crude premium ท่ีลดลง สงผลให Accounting GRM ปรับเพ่ิมขึ้นจากขาดทุน 7.6 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q2563 เปน 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q2564 รวมถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจปโตรเคมกี็

ปรับเพ่ิมขึ้นตามสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีกับวัตถุดิบสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสโดยรวมท่ีปรับตัวสูงข้ึน ในสวนของธุรกิจ

การคาระหวางประเทศมีผลการดําเนินงานปรับตัวดีขึ้นจากกําไรขั้นตนท่ีสูงขึ้นโดยหลักจากคอนเดนเสทในประเทศ รวมท้ัง กลุมธุรกิจ

กาซธรรมชาติมีผลการดําเนินงานดีขึ้น โดยหลักจากตนทุนกาซฯ ท่ีลดลง และราคาขายเฉล่ียท่ีสูงขึ้น ของธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ

และการขายใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรม ของธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ นอกจากน้ี ธุรกิจนํ้ามันมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น

เชนกัน โดยหลักจากกําไรขั้นตนท่ีสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของธุรกจิสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับลดลงตามราคาขาย

เฉล่ียท่ีลดลง แมวาปริมาณขายจะเพ่ิมขึ้น 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 35,036 ลานบาท ลดลง 829 ลานบาท หรือรอยละ 2.3 จาก 35,865 ลานบาท ใน 

1Q2563 โดยหลักจากคาเส่ือมราคาของธุรกิจถานหินท่ีลดลงตามสินทรัพยเหมืองจากการรับรูขาดทุนดอยคาใน 4Q2563 

 

 

ใน 1Q2564 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 1,947 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,304 ลานบาท 

หรือมากกวารอยละ 100.0 จาก 643 ลานบาท ใน 1Q2563 สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมี

และการกล่ันท่ีปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาและสวนตางราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ีดีขึ้น 

ใน 1Q2564 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ 7,398 ลานบาท ขณะท่ีมีกําไรจากตราสารอนุพันธ 8,470 ลานบาท ใน 1Q2563 

โดยหลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธของสัญญาประกันความเส่ียงราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นของ PTTEP และ PTTT 

ใน 1Q2564 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 4,330 ลานบาท ลดลง 745 ลานบาท จากขาดทุน 5,075 ลานบาท ใน 1Q2563 

โดยหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีลดลงจากคาเงินบาทท่ี

ออนคาลงนอยกวาชวงเดียวกันของปกอน (1Q2564 เงินบาทออนคา 1.30 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ี 1Q2563 เงินบาทออนคา 

2.50 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) 

(1) (2)140

1,465

334

(19)

231

157

(13)

140

(48)

206

1Q2563 1Q2564

เทคโนโลยแีละวศิวกรรม

กา๊ซธรรมชาติ

น้ํามนั

สํารวจและผลติ

ปิโตรเคมแีละการกลัน่

อืน่ๆ

>100.0% หน่วย : ลา้นบาท 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในการรวมคาและบริษทัรวม  

 

 

643 

1,947 
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ตนทุนทางการเงิน ใน 1Q2564 จํานวน 6,438 ลานบาท ลดลง 517 ลานบาท หรือรอยละ 7.4 จาก 6,955 ลานบาท ใน 

1Q2563 โดยหลักมาจาก PTTEP 

ใน 1Q2564 มีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) ตามสัดสวนของ ปตท. โดยหลักจาก PTTEP 

ไดแก การรับรูกําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาท่ีต่ํากวามูลคายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ลานบาท สุทธิกับ

การตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจและประเมินคาบางสวนของโครงการสํารวจปโตรเลียมในประเทศบราซิล ประมาณ 

2,900 ลานบาท ขณะท่ีใน 1Q2563 ไมมีการรับรูรายการท่ีไมไดเกิดขึ้นประจํา 

ภาษีเงินไดใน 1Q2564 จํานวน 11,683 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,065 ลานบาท หรือรอยละ 35.6 จาก 8,618 ลานบาท ใน 

1Q2563 โดยหลักมาจากภาษีเงินไดท่ีเพ่ิมขึ้นตามผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของกลุม ปตท. อยางไรก็ตาม PTTEP มีภาษีเงินไดลดลง 

โดยหลักจากท่ีไตรมาสน้ีไมมีผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากเปล่ียนสกุลเงินในการคํานวณภาษีเงินไดจากสกุลเงินบาทเปน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระหวางป 2563  

จากท่ีกลาวขางตน ในไตรมาสน้ี ปตท. และบริษัทยอยมกีําไรสุทธิจํานวน 32,588 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 34,142 ลานบาท หรือ 

มากกวารอยละ 100.0 จาก 1Q2563 ท่ีมขีาดทุนสุทธิ จาํนวน 1,554 ลานบาท  
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การวิเคราะหฐานะการเงินปตท. และบริษัทยอย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

         

 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2564 ปตท. และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังส้ินจํานวน 2,746,715 ลานบาท เ พ่ิมขึ้นจาก                              

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 202,532 ลานบาท หรือรอยละ 8.0 เปนผลจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 80,683 ลานบาท หรือรอยละ 11.2 สาเหตุหลักมาจาก  

-  เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน เพ่ิมขึ้น 21,100 ลานบาท โดยหลักเกิดจากเงินลงทุนระยะส้ันเพ่ิมขึ้น 33,940 ลานบาท 

จากเงินฝากประจําท่ีเพ่ิมขึ้นจาก GC 

-    ลูกหน้ีการคาเพ่ิมขึ้น 22,832 ลานบาท เน่ืองจากราคาขายโดยรวมท่ีเพ่ิมขึ้น โดยหลักจาก ปตท. GC TOP PTTT และ OR 

-    สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น 24,303 ลานบาท จากปจจัยดานราคาของผลิตภัณฑนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปท่ีเพ่ิมขึ้น  

โดยหลักจาก GC TOP IRPC OR และ PTTT 

: ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 86,349 ลานบาท หรือรอยละ 6.7 โดยหลักจาก PTTEP เพ่ิมขึ้น 80,543 ลานบาท จาก

การซื้อธุรกิจในโครงการโอมาน แปลง 61 และจากการเพ่ิมขึ้นของงานระหวางกอสรางในโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ของ TOP 

: สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 24,750 ลานบาท หรือรอยละ 5.7 โดยหลักจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและ

สินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจและประเมินคาของ PTTEP จากการเขาซื้อธุรกิจโครงการโอมาน แปลง 61 

 

 

  

431,800 456,550 

1,292,717 1,379,066 

98,736 
109,486 

720,930 
801,613 

1,285,845 1,403,158 

795,503 
850,502 

462,835 
493,055 

2,746,715
2,544,1832,544,183

สินทรัพยหมุนเวียน 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  
(รวมสวนท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป) 

หน้ีสินอ่ืน 
 

สวนของผูถือหุน 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63  31 ม.ีค. 64 
 

สินทรัพยรวม  หนี้สนิรวมและสวนของผูถือหุน 

หนวย : ลานบาท  

8.0% 
2,746,715 
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หนี้สนิ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ปตท. และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 1,343,557 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 

จํานวน 85,219 ลานบาท หรือรอยละ 6.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมขึ้น 30,220 ลานบาท หรือรอยละ 6.5 เน่ืองจากเจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจากปจจัยดานราคาท่ีเพ่ิมขึ้น โดยหลัก

จาก ปตท. PTTT PTTEP และ OR 

: หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น 54,999 ลานบาท หรือรอยละ 6.9 เปนผลจากเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูท่ีเพ่ิมขึ้น จํานวน 

44,494 ลานบาท โดยหลักจาก GC ขณะท่ีเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้น จํานวน 6,940 ลานบาท โดยหลักจาก PTTT, IRPC และ TOP 

สวนของผูถือหุน  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ปตท. และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวนรวม 1,403,158 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ 31 

ธันวาคม 2563 จํานวน 117,313 ลานบาท หรือรอยละ 9.1 จากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนแรก ป 2564 เปนกําไรสุทธิ

จํานวน 32,588 ลานบาท ท้ังน้ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 45,618 ลานบาท โดยหลักจากการเพ่ิมทุนของ OR และกําไร

สุทธิของบริษัทยอยท่ีเพ่ิมขึ้น 

สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท. และบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 12,878 ลาน

บาท ท้ังน้ี มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายจํานวน 39 ลานบาท โดยมีเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดตนงวด จํานวน 332,032 ลานบาท เปนผลใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดเทากับ 319,193 

ลานบาท ท้ังน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังน้ี 

 

             หนวย : ลานบาท 

 งบการเงนิรวม    

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 50,440 

กระแสเงินสดสุทธใิชไปในกจิกรรมลงทุน (145,305) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน 83,952 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 4,729 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (6,694) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงระหวางงวด-สุทธ ิ                                                    (12,878) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย 39 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 332,032 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 319,193 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 50,440 ลานบาท โดยมาจากกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 58,889 

ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งรายการหลักท่ีมีผลให

กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายรวมจํานวน 35,036 ลานบาท ตนทุนทางการเงินจํานวน 6,438 ลานบาท 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 4,950 ลานบาท ท้ังน้ีรายการหลักท่ีมีผลใหกระแสเงินสดลดลง ไดแก กําไรจากการซื้อธุรกิจใน

ราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม 10,772 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม 1,947 ลานบาท และ
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ปรับปรุงดวยการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานสุทธิท่ีมีผลใหกระแสเงินสดลดลงจํานวน 46,131 ลานบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจาย

ภาษีเงินไดจํานวน 2,843 ลานบาท   

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 145,305 ลานบาท สวนใหญเน่ืองมาจาก 

: เงินจายลงทุนซื้อธุรกิจและเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 77,488 ลานบาท โดยหลักเปนการจายลงทุนในการเขาซื้อโครงการ

โอมาน แปลง 61 ของ PTTEP 

 : เงินจายลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจ

และประเมินคา รวมจํานวน 37,040 ลานบาท โดยหลักเปนผลจากการลงทุนของ PTTEP ในสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

โครงการเอส 1  และโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 การลงทุนเพ่ิมขึ้นของ TOP ในโครงการพลังงานสะอาด (CFP) และโครงการขยายกําลัง

การผลิตไฟฟาและไอนํ้าของ TOP SPP การลงทุนของ GC ในโครงการ Olefins Reconfiguration และ โครงการ Polyols การลงทุนของ 

ปตท. ในโครงการทอสงกาซฯ เสนท่ี 5 และโครงการวังจันทรวัลเลย (เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: EECi), 

โครงการกอสรางทาเทียบเรือหนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) และการลงทุนของ OR เพ่ือขยายสาขาของสถานี

บริการและรานคา คลังเก็บผลิตภัณฑ 

: เงินจายสุทธิจากเงนิลงทุนในสินทรัพยทางการเงินระยะส้ัน รวมจํานวน 31,847 ลานบาท จาก GC 34,324 ลานบาท OR 

9,945 ลานบาท โดยหลักจากการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีและตราสารทุน ขณะท่ี ปตท. มีเงินรับ 7,272 ลานบาท โดยหลักจากตั๋ว

เงินคลัง และ พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนด  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 83,952 ลานบาท สวนใหญเน่ืองมาจาก  

 : เงินสดรับจากการออกหุนสามัญของบริษัทยอย 53,665 ลานบาท โดยหลักจาก OR  

                : เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวสุทธิ 30,412 ลานบาท โดยหลักจาก GC  

: เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันสุทธิ 6,672 ลานบาท โดยหลักจาก PTTT และ IRPC 

: เงินจายตนทุนทางการเงิน 6,785 ลานบาท  โดยหลักจาก GC TOP ปตท. GPSC PTTTCC IRPC และ PTTEP 
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อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท. และบริษัทยอย  
 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 1Q2563 1Q2564 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

อัตรากําไรขั้นตน % 3.59 18.40 

อัตรากําไรสุทธ ิ % (2.90) 9.88 

    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 8.97 7.85 

    

กําไรสุทธิตอหุน     

กําไรสุทธิตอหุน บาท/หุน (0.06) 1.14 
    

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-63 31-มี.ค.-64 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 2.42 2.45 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.77 1.75 

    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.62 0.61 

    

หมายเหตุ:   

อัตรากําไรขั้นตน = กําไรขั้นตน หาร รายไดจากการขายและการใหบรกิาร 

อัตรากําไรสุทธ ิ = กําไรสุทธิ หาร รายไดจากการขายและการใหบริการ 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย         

 

กําไรสุทธิตอหุน   

= 

  

= 

(กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+ภาษจีายจากการดําเนินงาน)  หาร เงินสดจายตนทุน

ทางการเงิน 

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ หาร จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีถือโดย

บุคคลภายนอกในระหวางงวด 

อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน หาร หน้ีสินหมุนเวียน 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด+เงินลงทุนช่ัวคราว+ลูกหน้ีการคา) หาร หน้ีสิน

หมุนเวียน  

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย หาร สวนของผูถือหุนรวม 
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 แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2 ป 2564  

เศรษฐกิจโลกใน 2Q2564 มีแนวโนมฟนตัวตอเน่ืองจาก 1Q2564 จากการกระจายวัคซีนท่ีมีแนวโนมเรงตัวมากขึ้นในหลาย

ประเทศ ประกอบกับแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินท่ียังคงผอนคลาย และมาตรการการคลังกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง โดย

เศรษฐกิจจีน คาดวาจะฟนตัวชะลอลง ทามกลางการดําเนินนโยบายการเงินและคลังอยางคอนขางระมดัระวังเพ่ือกลับสูภาวะปกติ 

(Policy Normalization) ประกอบกับฐานท่ีสูงขึ้นในปกอนหลังเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวแลวใน 2Q2563 ขณะท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

คาดวาจะฟนตัวเรงขึ้น จากฐานท่ีต่ํามากในปกอน ประกอบกับแรงสนับสนุนจากการเรงผลิตและฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 อยาง

ตอเน่ือง และการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19 เพ่ิมเติม วงเงิน 1.9 ลานลาน

เหรียญสหรัฐฯ สําหรับเศรษฐกิจของกลุมประเทศที่ใชเงินสกุลยูโรมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ทามกลางมาตรการ

สนับสนุนอยางตอเน่ืองจากภาครัฐ การฉีดวัคซีนท่ีคาดวาจะมีความคืบหนามากขึ้น และปญหาการระบาดรอบ 3 ของ COVID-19 ใน

ภูมิภาค โดยรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงจากการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีอาจยืดเยื้อ ประสิทธิผลของวัคซีนต่ํา และการ

กระจายวัคซีนท่ีอาจลาชาและไมท่ัวถึง 

เศรษฐกิจไทยใน 2Q2564 คาดวาจะฟนตัวชะลอลงจาก 1Q2564 โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะฟนตัว

ชะลอลงทามกลางการระบาดใหมในประเทศของ COVID-19 กลายพันธุท่ีสามารถระบาดไดรวดเร็วกวาสายพันธุปกติ สําหรับภาคการ

ทองเท่ียว มีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ จากจํานวนผูติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศท่ีเพ่ิมสูงและการฉีดวัคซีนท่ีลาชา ขณะท่ีการสงออก

คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นตอเน่ืองตามเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตัวจากการเรงฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในหลาย

ประเทศ เชนเดียวกับการใชจายภาครัฐท่ีขยายตัวตอเน่ืองตามมาตรการพยุงเศรษฐกิจเพ่ิมเติม และการลงทุนกอสรางโครงการขนาด

ใหญ อยางไรก็ตาม แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีปจจัยเส่ียงจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในไทยและ

หลายประเทศท่ีอาจยืดเยื้อ การฉีดวัคซีนในประเทศท่ีลาชากวาแผน ความไมแนนอนของแผนการเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติ ปญหา

ความไมแนนอนทางการเมือง ความเส่ียงจากสถานการณภัยแลง และโอกาสผิดชําระหน้ีของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนท่ีสูงขึ้น 

ตามรายงานของ IHS ณ เดือนเมษายน 2564 ความตองการใชนํ้ามันของโลกใน 2Q2564 คาดวาจะเพ่ิมขึ้น 2.9 ลานบารเรล

ตอวัน ไปอยูท่ีระดับ 95.8 ลานบารเรลตอวัน ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ COVID-19 ในหลายๆ พ้ืนท่ีคอยๆ คล่ีคลาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา สําหรับราคานํ้ามันดิบใน 2Q2564 คาดวาจะอยูท่ีระดับ 64.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

บารเรล ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 1Q2564 ท่ีระดับ 60.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยจะไดรับแรงหนุนจากอุปสงคนํ้ามันโลกท่ีทยอยปรับ

เพ่ิมขึ้นจากการใชวัคซีน COVID-19 ในหลายๆ ประเทศ และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ในขณะท่ีมีแรงกดดันจากอุปทานท่ีจะปรับ

เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากกลุม OPEC+ และประเทศซาอุดิอาระเบียจะลดกําลังการผลิตในระดับท่ีนอยลงกวากอนหนา โดยของกลุม OPEC+ 

จะลดการผลิตลง 6.9, 6.55 และ 6.2 ลานบารเรลตอวัน และประเทศซาอุดิอาระเบียจะลดกําลังการผลิตลง 1.0, 0.75 และ 0.4 ลาน

บารเรลตอวัน สําหรับเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2564  ประกอบกับผูผลิตอ่ืนๆ นอกกลุม OPEC+ ท่ีอาจจะกลับมาผลิตหากราคา

นํ้ามันปรับสูงขึ้น ท้ังน้ี คาดวาราคาน้ํามันดิบในป 2564 จะเฉลี่ยอยูที่ระดับ 60-65 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และคาการกล่ัน

อางอิงสิงคโปรในป 2564 คาดวาจะเฉล่ียอยูท่ี 2.0-2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล  

ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท้ังสายโอเลฟนสและอะโรเมติกส ใน 2Q2564 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองเมื่อเทียบกับ 1Q2564 

โดยมีปจจัยสวนหน่ึงจากราคานํ้ามันดิบและแนฟทาท่ีเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง ทามกลางการกระจายตัวของวัคซีน COVID-19 เปนวงกวาง  
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• ราคากลุมผลิตภัณฑโอเลฟนสใน 2Q2564 มีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอย โดยคาดวาราคา HDPE และ PP จะ

เฉล่ียอยูท่ีระดับ 1,230-1,250 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และ 1,370-1,390 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตามลําดับ จากความ

ตองการซื้อสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นตามการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ความตองการซื้อสินคาอาจมี

ปจจัยกดดันจากเทศกาลหยุดยาวท้ังในจีนและญ่ีปุน การเขาสูชวงเทศกาลถือศีลอด และจํานวนผูติดเชื้อ  

COVID-19 ท่ีกลับมาเพ่ิมสูงขึ้นในบางประเทศ รวมท้ัง ปจจัยกดดันจากกําลังการผลิตท่ีข้ึนใหมจากท้ังประเทศจีน 

อินเดีย และเกาหลี เปนตน 

• ราคาผลิตภัณฑอะโรเมติกสใน 2Q2564 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยราคา BZ เฉล่ียคาดวาอยูท่ี 875-895 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอตัน และราคา PX คาดวาจะเฉล่ียท่ีระดับ 810-830 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตามลําดับ จากความตองการท่ียังคงมี

แนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป อยางไรก็ตาม อุปทานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากการกลับมาดําเนินการผลิตหลัง

ปดซอมฉุกเฉินของผูผลิตในเอเชียและหลังการหยุดผลิตชั่วคราวของผูผลิตในสหรัฐฯ รวมถึงความกังวลตออุปทาน

ใหมท่ีจะเขาสูตลาดยังคงเปนปจจัยกดดัน 
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แผนงานและโครงการท่ีสําคญั 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ : ความคืบหนาโครงการที่สําคัญ 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติ 

• ระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 5 จากระยองไปไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ/ใต   

• ความคืบหนาโครงการ ณ เดือนมีนาคม 2564 : รอยละ 93.83 

• กําหนดแลวเสร็จ ป 2564 

• ระบบทอสงกาซฯ จากสถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี – วังนอยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  

• ความคืบหนาโครงการ ณ เดือนมีนาคม 2564  :  รอยละ 99. 77 

• 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 เดือนมีนาคม 2564 :  รอยละ 73.54 

• 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  
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สรุปแผนการหยุดซอมบํารุงโรงแยกกาซฯ ในป 2564 

 

Plant 1Q2564 2Q2564 3Q2564 4Q2564 

GSP #2 SD 
(1 -2  ม.ค. : 2 วัน) 

   

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

Major SD 
(1 – 16 ต.ค.: 16 วัน) 

GSP #5 TD 27-50% 
(1 – 9 ม.ค. : 9 วัน) 

   

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

 

ESP TD 40% 

(1 -2  ม.ค. : 2 วัน) 

 Major SD 
(24 – 30 ก.ย.: 7 วัน) 

 

Major SD 
(1  – 16 ต.ค.: 16 วัน) 

TD 60% 
(17 – 31 ต.ค. : 15 วัน) 

*TD : Turn down (ลดกําลังการผลิต) 

**SD : Shut down (หยุดการผลิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
37 

1Q2564 

   

 

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) 
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