
ปตท.สผ. กาํไรสทุธ ิ9 เดอืน 890 ลา้นดอลลารส์หรฐั พรอ้มปรบัเพิม่เป้าหมายปรมิาณการขายปีนี้
28 ต.ค. 2564

กรุงเทพฯ, 28 ตลุาคม 2564 – ปตท.สผ. เผยผลประกอบการยังคงเตบิโตตอ่เนือ่ง โดย 9 เดอืนแรกของปี 2564 มกํีาไรสทุธ ิ890 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (สรอ.) ซึง่

เป็นผลจากปรมิาณการขายปิโตรเลยีมทีเ่พิม่ขึน้ และราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีป่รับตวัดขีึน้ตามราคาน้ํามันในตลาดโลก โดยไดป้รับเป้าหมายปรมิาณขายเพิม่ขึน้อกีครัง้

เป็น 417,000 บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิตอ่วนัสําหรับปี 2564

นายมนตร ีลาวลัยช์ยักลุ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. เปิดเผยวา่ ผลการดําเนนิงานในชว่ง 9 เดอืน

ของปี 2564 มรีายไดร้วม 5,331 ลา้น สรอ. (เทยีบเท่า 168,409 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 จาก 4,082 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 128,369 ลา้นบาท) เมือ่

เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา โดยมปัีจจัยสาํคญัมาจากปรมิาณขายปิโตรเลยีมเฉลีย่เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่414,516 บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิตอ่วนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ

20 เมือ่เทยีบกบั 344,909 บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิตอ่วนัในชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ซึง่เป็นผลจากการเขา้รว่มทุนในแปลง 61 ประเทศโอมาน และการเริม่ผลติกา๊ซ

ธรรมชาตใินโครงการมาเลเซยี – แปลงเอช ซึง่สามารถเพิม่ปรมิาณขายใหก้บับรษัิทไดต้ัง้แตไ่ตรมาส 1 ทีผ่า่นมา ประกอบกบัผูซ้ ือ้กา๊ซฯ ไดเ้รยีกรับกา๊ซธรรมชาตจิาก

โครงการในอา่วไทยเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้ราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ไดป้รับตวัสงูขึน้เป็น 42.34 ดอลลาร ์สรอ. ตอ่บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิ จาก 39.69 ดอลลาร ์สรอ.

ตอ่บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิ ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของราคาน้ํามันดบิในตลาดโลก

ดา้นคา่ใชจ้า่ยรวมในรอบ 9 เดอืนของปีนี ้อยู่ที ่4,453 ลา้นดอลลารส์หรฐั (สรอ.) (เทยีบเท่า 140,571 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29 จาก 3,459 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

(สรอ.) (เทยีบเท่า 108,762 ลา้นบาท) ในปีทีแ่ลว้ สาเหตหุลักจากการบนัทกึรายจา่ยทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดําเนนิงานปกต ิ(Non-recurring) ไดแ้ก ่การรบัรูผ้ลขาดทุน

จากการประกันความเสีย่งราคาน้ํามัน และการตดัจําหน่ายสนิทรัพยข์องโครงการสาํรวจในประเทศบราซลิ

จากปัจจัยดงักลา่วสง่ผลใหก้ารดําเนนิงานในชว่ง 9 เดอืนแรกของ ปตท.สผ. มกํีาไรสทุธ ิ890 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 28,218 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่นทีม่กํีาไรสทุธ ิ639 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 20,137 ลา้นบาท) โดยสามารถรกัษาระดบัตน้ทุนตอ่หน่วย (Unit cost) ที ่28.18 ดอลลาร์

สรอ. ตอ่บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิ ลดลงจาก 30.29 ดอลลาร ์สรอ. ตอ่บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิ เมือ่เทยีบกับชว่ง 9 เดอืนแรกของปีทีแ่ลว้ เป็นผลมาจากการบรหิาร

จัดการตน้ทุน และการเริม่ผลติเชงิพาณิชยข์องโครงการมาเลเซยี-แปลงเอช และการเขา้ซือ้โครงการโอมาน แปลง 61 ซึง่มตีน้ทุนตอ่หน่วยคอ่นขา้งตํา่ ทัง้นี ้บรษัิทมี

อัตรากําไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา ทีร่อ้ยละ 74 ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้และยังคงสถานะการเงนิทีแ่ข็งแกรง่

สาํหรับผลประกอบการของไตรมาส 3 ปี 2564 นัน้ ปตท.สผ. มรีายไดร้วม 1,784 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 58,752  ลา้นบาท) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37 จาก 1,305

ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 40,887 ลา้นบาท) จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ และมกํีาไรสทุธ ิ292 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 9,545 ลา้นบาท) เพิม่ข ึน้

รอ้ยละ 27 จาก 230 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 7,202 ลา้นบาท) จากการเตบิโตของปรมิาณการขายและราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีป่รับตวัสงูขึน้

“ธรุกจิพลงังานเริม่มกีารฟ้ืนตวัทีด่ขี ึน้ โดยเป็นผลมาจากทีห่ลายประเทศทัง้สหรัฐอเมรกิา ยุโรปรวมทัง้ประเทศไทยมกีารผอ่นปรนมาตรการล็อคดาวนแ์ละการเดนิทาง

 จงึสง่ผลใหม้คีวามตอ้งการใชพ้ลงังานสงูขึน้และสง่ผลดตีอ่เศรษฐกจิในภาพรวม ซึง่นับวา่เป็นสัญญาณทีด่กีบัอตุสาหกรรมตา่ง ๆ รวมถงึ ปตท.สผ.  นอกจากนี ้ความ

สําเร็จจากการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ ์Execute & Expand สง่ผลใหเ้ราสามารถเพิม่เป้าหมายการขายเฉลีย่ขึน้อกีครัง้เป็น 417,000 บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิตอ่วนั

จากทีไ่ดป้รบัเพิม่ไปแลว้ในไตรมาส 2 ที ่412,000 บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิตอ่วนั อกีทัง้ การเขา้รว่มลงทุนในแหลง่ปิโตรเลยีมทีม่ศัีกยภาพ และการคน้พบแหลง่

น้ํามันและกา๊ซฯ อย่างตอ่เนือ่งในมาเลเซยี เป็นอกีปัจจัยสําคญัทีจ่ะสง่เสรมิการเตบิโตใหก้บับรษัิทในระยะยาว” นายมนตร ีกลา่ว
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ความกา้วหนา้สําคญัในไตรมาสที ่3

ในไตรมาส 3 ทีผ่า่นมา ปตท.สผ. ไดเ้สร็จสิน้การเขา้ซือ้สดัสว่นการลงทุนเพิม่เตมิในโครงการแอลจเีรยี ฮาสส ิเบอร ์ราเคซ จากบรษัิท ซนุีค (CNOOC Limited)  สง่ผล

ให ้ปตท.สผ. มสีดัสว่นการลงทุนในโครงการดงักลา่วเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 49 จากรอ้ยละ 24.5 และคาดวา่โครงการแอลจเีรยี ฮาสส ิเบอร ์ราเคซ จะเริม่ผลติน้ํามันดบิได ้

ไตรมาส 4 ปี 2564 ดว้ยกําลังการผลติเริม่ตน้ประมาณ 10,000-13,000 บารเ์รลตอ่วนั

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่แผนกบรหิารงานสือ่มวลชน
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