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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือน และ งวด 9 เดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 

 บทสรุปผู้บริหาร  

ในไตรมาส 3 ปี 2560 (Q3/2560) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 22,331 ล้านบาท ลดลง 8,986 

ล้านบาท หรือร้อยละ 28.7 จากไตรมาส 2 ปี 2560 (Q2/2560) ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 31,317 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) แม้ว่าธุรกิจ

ส ารวจและผลิตฯ จะมีผลการด าเนินงานตามปกติที่สูงขึ้นจากไตรมาสก่อนตามปริมาณและราคาขายที่ปรับตัวดีขึ้น และต้นทุน

ต่อหน่วย (Unit cost) ที่ปรับลดลง นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯปรับลดลงตามปริมาณขายที่ลดลงจาก

การหยุดซ่อมบ ารุงย่อยตามแผนในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานภาพรวมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นดี

ขึ้น โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันตามค่าการกล่ันทางบัญชี (Accounting GRM) ทีสู่งขึ้นตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

กับวัตถุดิบ (Crack Spread) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นผลจากก าไรจากสต๊อกน้ ามัน ขณะที่มีขาดทุนจาก

สต็อกน้ ามันในไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ในงวดนี้กลุ่มปตท. มีผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้

สกุลเงินต่างประเทศในระหว่างงวด และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นตามผลการด าเนินงานปกติที่ดีขึ้น  
 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (9M/2560) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 99,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

24,294 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 32.2 จาก 75,522 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 (9M/2559) เนื่องจากผลการ

ด าเนินงานดีขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในส่วนธุรกิจที่ ปตท. ด าเนินการเองโดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติและบริษัทในกลุ่ม

ปตท. โดยเฉพาะปรับเพิ่มขึ้นมากในส่วนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น เป็นผลจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัว

สูงขึ้น Accounting GRM ที่สูงขึ้นจากก าไรขั้นต้นจากการกล่ันไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ ามัน (Market GRM) ที่เพิ่มขึ้น 

แม้ว่าก าไรจากสต็อกน้ ามันจะปรับลดลง อีกทั้งราคาปิโตรเคมีก็ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ก าไรขั้นต้นต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ตาม

ราคาตลาด (Market Product to Feed Margin: Market P2F) เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน รวมถึงต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

เนื่องจากอิงกับราคาน้ ามันเตาย้อนหลังและค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่ลดลงตามการปรับปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่

เพิ่มขึ้นของ PTTEP อีกทั้งงวดนี้ยังมีผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ

สหรัฐฯ และมีก าไรจากการป้องกันความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น แม้จะมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของ 

PTTEP ก็ตาม 

 

 
 
 
 

หน่วย : ล้ำนบำท Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 
% เพิ่ม (ลด) 

9M/2559 9M/2560 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 
ยอดขำย 435,172 478,788 475,178 9.2% (0.8%) 1,241,989 1,463,763 17.9% 
EBITDA 75,701 74,910 87,011 14.9% 16.2% 229,058 251,182 9.7% 
ก ำไรสุทธิ 26,974 31,317 22,331 (17.2%) (28.7%) 75,522 99,816 32.2% 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้นจำกกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง (บำท/หุ้น) 

9.41 10.75 7.61 (19.1%) (29.2%) 26.13 34.45 31.8% 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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ภำวะเศรษฐกิจในไตรมำส 3 ปี 2560 

เศรษฐกิจโลกใน Q3/2560 ขยายตัวชะลอลงจาก Q2/2560 จากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวชะลอลงโดยเฉพาะ

ภาคพลังงานท่ีได้รับผลกระทบทางลบจากพายุเฮอร์รเิคนฮาร์วีย์และเออร์มา อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานยังคงเข้มแข็งต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (The Federal Reserve: The Fed) ในการประชุมเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2560 มีมติเริ่ม

ด าเนินการปรับลดงบดุลในเดือนตุลาคม 2560 แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.25-1.5 ในขณะที่เศรษฐกิจของ

กลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรฟ้ืนตัวต่อเนื่องภายใต้สภาวะการเงินท่ีผ่อนคลาย โดยอุปสงค์ภายในภูมิภาคที่เข้มแข็งช่วยลดทอน

ผลกระทบทางลบจากเงินยูโรท่ีแข็งค่าขึ้น ส าหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนา (emerging market 

and developing economies) โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากมาตรการชะลอการขยายตัวของสินเชื่อ

และลดความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวสูงกว่าเป้าหมายของ

รัฐบาลทีร่้อยละ 6.5 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund: IMF) ณ เดือนตุลาคม 2560 ปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 เป็นที่

ระดับร้อยละ 3.6 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนกรกฎาคม 2560 ที่ระดับร้อยละ 3.5 

ตามรายงานของส านักงานพลังงานสากล ( International Energy Agency: IEA) ณ เดือนตุลาคม 2560 ความ

ต้องการใช้น้ ามันของโลกใน Q3/2560 เฉล่ียอยู่ที่ 97.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก Q2/2560 ท่ีอยู่ที่ 97.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากประเทศในเอเชียเป็นหลัก และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ของปี 2559 (Q3/2559) ที่อยู่ที่ 96.7 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน ทั้งนี้ ความต้องการใช้น้ ามันในปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่ 97.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 96.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 

2559 

 

ราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q3/2560 เฉล่ียอยู่ที่ 50.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นจาก Q2/2560 และ Q3/2559 

ที่เฉล่ียอยู่ที่ 49.8 และ 43.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลตามล าดับ ท้ังนี้ เนื่องจาก OPEC และ Non-OPEC ยังคงมาตรการลด

ก าลังการผลิต การควบคุมก าลังการผลิตจากไนจีเรีย ความขัดแย้งเกี่ยวกับนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และปัญหา

ความไม่สงบในลิเบีย แต่ก าลังการผลิต shale oil ของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าจ านวนแท่นขุดเจาะปรับลดลง  

ราคาน้ ามันส าเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์ใน Q3/2560 เปล่ียนแปลงจาก Q2/2560 โดยส่วนต่างระหว่างน้ ามันเบนซนิและ

น้ ามันดิบดูไบ (gasoline crack spread) ใน Q3/2560 อยู่ที่ 16.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงกว่า Q2/2560 และ Q3/2559 ที่

ระดับ 14.2 และ 11.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลตามล าดับ เนื่องจากอุปสงค์ยังคงตัวในระดับสูง และอุปทานลดลงจาก

ผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วี่และเออร์มาร์ รวมถึงการหยุดซ่อมโรงกลั่นในตะวันออกกลาง ประกอบกับเกิดอุบัติเหตุที่โรง

กลั่นในจีนและยุโรป ซึ่งยังได้ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างน้ ามันดีเซลและน้ ามันดิบดูไบ (diesel crack spread) ใน Q3/2560 ปรับ

สูงขึ้นสู่ระดับ 13.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก Q2/2560 และ Q3/2559  ท่ีระดับ 11.4 และ 11.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลตามล าดับ ส าหรับส่วนต่างระหว่างน้ ามันเตาและน้ ามันดิบดูไบ ( fuel oil crack spread) ใน Q3/2560 อยู่ที่  -1.3 

หน่วย :                   
เหรียญสหรัฐ / บำร์เรล Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 

%เพิ่ม(ลด) 
9M/2559 9M/2560 %เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 
รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉล่ีย 43.2 49.8 50.5 16.9% 1.4% 38.9 51.1 31.4% 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นมากจาก Q2/2560 และ Q3/2559 ที่ระดับ -1.8 และ -4.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ตามล าดับ เนื่องจากอุปทานลดลงเกินคาดจากการส่งออกที่ลดลงของเวเนซุเอลาหลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ าบาตร และรัสเซียที่

ผลิตน้ ามันเตาลดลงจากหน่วยการผลิตใหม่   

ค่าการกล่ันของโรงกล่ันประเภท cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน Q3/2560 เฉล่ียอยู่ที่ 8.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

เพิ่มขึ้นจาก Q2/2560 และ Q3/2559 ที่ระดับ 6.4 และ 5.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลตามล าดับ เนื่องจากภาพรวมตลาดน้ ามนั

ส าเร็จรูปยังมีความต้องการสูงประกอบกับอุปทานลดลง  

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ใน Q3/2560 ปรับตัวสูงขึ้นจาก Q2/2560 โดยราคา high density 

polyethylene (HDPE) สูงขึ้นเล็กน้อยจากราคาวัตถุดิบแนฟทาที่สูงขึ้น อุปทานตึงตัวจากการลดอัตราการผลิตในช่วงที่ 

ethylene มีราคาสูงและการหยุดซ่อมบ ารุง ประกอบกับการเสนอขาย cargo จากอิหร่านมีจ ากัด ส่วนราคา polypropylene 

(PP) สูงขึ้นจากภาวะอุปทานตึงตัวในจีนเนื่องจากผู้ผลิตที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบปิดซ่อมบ ารุงหลายแห่ง  และความต้องการซื้อ

ยังคงอยู่ในระดับสูง ส าหรับราคากลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ราคา benzene (BZ) ลดลงจากการที่ในช่วงต้นไตรมาส โรง BZ 

ในเกาหลีใต้เสร็จส้ินการซ่อมบ ารุง และ arbitrage จากเอเชียไปสหรัฐฯยังคงปิด  แต่ราคา BZ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลาย       

ไตรมาสจากแรงหนุนของราคา styrene monomer (SM) และจีนน าเข้า BZ ปริมาณมาก ส่งผลให้โดยรวมราคาใน Q3/2560 

ปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ราคา paraxylene (PX) เพิ่มขึ้นจากความต้องการ purified terephthalic acid (PTA) ที่เพิ่มขึ้นตาม

ความต้องการโพลีเอสเตอร์ที่แข็งแกร่งในจีน 

หน่วย : 
 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 
%เพิ่ม(ลด) 

9M/2559 9M/2560 %เพิ่ม
(ลด) YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA  1,139  1,133 1,138 (0.1%) 0.4% 1,132 1,149 1.5% 
PP: CFR SEA  1,090  1,114 1,149 5.4% 3.1% 1,034 1,141 10.3% 
BZ: FOB Korea  640  768 759 18.6% (1.2%) 614 816 32.9% 
PX: CFR Taiwan   806  817 823 2.1% 0.7% 787 844 7.2% 

  

เศรษฐกิจไทยใน Q3/2560 ขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับ Q2/2560 จากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องตาม

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้

ดีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังไทยมากขึ้น โดยเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระซึ่งมีก าลังใช้

จ่ายสูง นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายลงทุนใน

ช่วงแรกของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยได้รับอาณิสงค์

จากการส่งออก ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนกันยายน 2560 ปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้ มการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 เป็นที่ระดับร้อยละ 3.8 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนกรกฎาคม 2560 ที่ระดับร้อยละ 3.5  
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เหตุกำรณ์ส ำคัญ ไตรมำส 3 ปี 2560 ถึงปัจจุบัน 

สรุปเหตุการณ์ที่ส าคัญ (non-recurring items) ส าหรับ Q3/2560 มีรายละเอยีดดงันี ้

กรกฎำคม 2560  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ปตท. และ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (PTTGM) ได้
ด าเนินการโอนหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) บริษัท พีทีที   อาซาฮี  
เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด(PTTMCC) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) บริษัท  พีทีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด (PTTME) และผลการศึกษาโครงการ บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ 
จ ากัด (PTTPMMA) ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) เรียบร้อย โดย
มูลค่าการโอนสุทธิภายหลังปรับมูลค่ารวมทั้งส้ิน 25,061,382,583.55  บาท (ซึ่งเป็นจ านวนที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 ปตท. ได้รับเอกสารทางคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องจากเหตกุารณ์น้ ามันร่ัวไหลจากแหล่งมอนทารา โดย
เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกระทรวงส่ิงแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นจ านวน
เงินประมาณ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปตท.จะด าเนินการต่อสู้คดีดังกล่าวในประเด็น
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไป 

 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTGL) ได้จัดตั้งบริษัทย่อย PTTGL Investment Limited 
(“PTTGLI”) โดย PTTGLI ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement: 
“SSPA” )  กับบริษัท  Petroliam Nasional Berhad ( “PETRONAS”)  เพื่ อ เข้าซื้ อหุ้นของบริษัท 
PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (“PL9SB”) (บริษัทย่อยของ PETRONAS) ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดย
มีมูลค่าประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ในระหว่างแผนการปิดซ่อมบ ารุงโรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 จังหวัดระยอง ของ PTTGC  เกิดมี
เหตุการณ์สารไซลีนรั่วไหล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถควบคุม
สถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติได้ในเวลา 3 ชั่วโมง 

 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  มีมติเปิดเสรี LPG ทั้งระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 

สิงหำคม 2560  PTTGC จะเล่ือนการหยุดผลิตของโรงงานโอเลฟินส์สาขา 1 (ตามแผนเดิมในระหว่างเดือนสิงหาคม
และกันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 17 วัน) ไปหยุดพร้อมกับการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามรอบทุก 5 
ปี ในไตรมาส 4/2561 ส่งผลให้ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องหยุดหน่วยผลิตต่อเนื่องคือในส่วนของ
หน่วยผลิตโอลีเฟล็กซ์ (Oleflex) เป็นระยะเวลา 29 วันและหน่วยผลิต HDPE 1/1 เป็นระยะเวลา 15 
วัน ในระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560 

 PTTGC ได้มีการจัดตั้งบริษัท จีซี ออกซีเรน จ ากัด (GC Oxirane ) เพื่อด าเนินการลงทุนในโครงการ 
Propylene Oxide (PO) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 โดยมีก าลังการผลิต PO อยู่ที่ 200,000 
ตันต่อปี มีวัตถุดิบหลักคือ Propylene คาดว่าจะสามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 
2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัท จีซี โพลีออลส์ จ ากัด (GC Polyols  ) เพื่อใช้ลงทุนใน
โครงการ Polyols & PU โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 82.1  Sanyo Chemical Industries, Ltd. ถือหุ้น
ร้อยละ 14.9 และ Toyota Tsusho Corporation ถือหุ้นร้อยละ 3 ซึ่งมีโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงาน

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำย

กลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 



บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
5 

Q3/2560 

 

 

เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ Polyols โดยมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 130,000 ตันต่อปีและผลิตภัณฑ์ PU System 
ก าลังการผลิตอยู่ที่ 20,000 ตันต่อปี คาดว่าจะสามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 
2563 ทั้งนี้โครงการท้ังสองจะมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 887.4 ล้านเหรียญหรือเทียบเท่า
ประมาณ 32,000 ล้านบาท 

 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาอนุมัติขายหุ้นบริษัท Keloil-PTT LPG 
Sdn. Bhd. (“KPL”) ในส่วนที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดจ านวน 2,160,000 หุ้นในราคา 1 ริงกิต  ให้แก่ 
บริษัท Keloil Bottling Sdn.Bhd. (“KBSB”) เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการ ปตท. มีมติให้จัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด โดยเป็นการร่วมทุน
ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

กันยำยน 2560  ตามมติกบง. วันที่ 5 กันยายน 2560 ให้ปรับราคาขาย NGV เฉพาะค่าใช้จ่ายการปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซที่ 0.4553 บาท/กิโลกรัม ท าให้ค่าใช้จ่ายด าเนินการ NGV เพิ่มขึ้นจาก 3.4367 บาท/กิโลกรัม 
เป็น 3.8920 บาท/กิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน 2560 โดยทยอยปรับขึ้นเป็นสองงวด 
ในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 

 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (“BSA”) (บริษัทย่อยของ ปตท. ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
25) ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ BSA ชื่อบริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จ ากัด (Business 
Professional Solutions Co. Ltd.: “BPS”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อรองรับการ
ด าเนินธุรกิจของ ปตท.ท่ีจะมีการให้บริการ Shared Service สาขาต่าง ๆ ในอนาคต 

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“GPSC”) มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็น
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาท วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ตุลำคม 2560  ปตท. ได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.375 ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ตามจ านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ทั้งหมด 
หรือเท่ากับ 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 PTTEP ได้พิจารณาปรับแผนการพัฒนาโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในประเทศแคนาดา ซึ่ง
รวมถึงการชะลอการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) ของโครงการออกไป 
ส่งผลให้ในไตรมาส 3 ของปี 2560 ปตท.สผ. จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจ านวน
ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 PTTEP ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการเข้าร่วมประมูลสิทธิในการด าเนินการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศเม็กซิโก บริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. มีทุนจด
ทะเบียน 3,000 เปโซ เม็กซิโก ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เปโซ 
เม็กซิโก 
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 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด Q3/2560 เปรียบเทียบกับ Q3/2559 และ Q2/2560 และ 9M/2560 เปรียบเทียบกับ 
9M/2559 สรุปได้ดังนี ้

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 435,172 478,788 475,178 9.2% (0.8%) 1,241,989 1,463,763 17.9%

: ส ำรวจและผลิตฯ 37,123 34,063 36,338 (2.1%) 6.7% 113,011 107,400 (5.0%)

: กำ๊ซ 1/ 114,988 117,180 115,249 0.2% (1.6%) 347,483 348,338 0.2%

: น  ำมัน 121,608 133,781 127,176 4.6% (4.9%) 353,525 406,185 14.9%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 190,346 210,639 211,652 11.2% 0.5% 523,539 668,653 27.7%

: ปโิตรเคมีและกำรกล่ัน 198,705 227,670 231,857 16.7% 1.8% 555,951 690,572 24.2%

: ถำ่นหิน 3,974 4,426 4,839 21.8% 9.3% 10,942 13,501 23.4%

: อ่ืนๆ 765 1,358 1,256 64.2% (7.5%) 2,908 3,561 22.5%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
75,701 74,910 87,011 14.9% 16.2% 229,058 251,182 9.7%

: ส ำรวจและผลิตฯ 27,122 23,954 26,229 (3.3%) 9.5% 83,354 78,040 (6.4%)

: กำ๊ซ 20,073 21,884 20,628 2.8% (5.7%) 51,610 65,002 25.9%

: น  ำมัน 6,222 4,541 4,613 (25.9%) 1.6% 18,675 15,085 (19.2%)
: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ปอ้งกนัควำมเส่ียง
78 (1) 935 >100% >100% 2,978 364 (87.8%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกนัควำมเส่ียง
1,249 897 686 (45.1%) (23.5%) 4,059 3,491 (14.0%)

: ปโิตรเคมีและกำรกล่ัน 20,252 22,355 33,233 64.1% 48.7% 69,278 88,140 27.2%

: ถำ่นหิน 1,119 1,809 1,235 10.4% (31.7%) 2,596 4,275 64.7%

: อ่ืนๆ 676 225 203 (70.0%) (9.8%) 517 448 (13.3%)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 32,357 28,964 29,413 (9.1%) 1.6% 96,092 86,884 (9.6%)
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 43,344 45,946 57,598 32.9% 25.4% 132,965 164,298 23.6%

: ส ำรวจและผลิตฯ 8,485 10,871 12,424 46.4% 14.3% 27,971 36,405 30.2%

: กำ๊ซ 15,495 17,229 15,857 2.3% (8.0%) 38,121 51,100 34.0%

: น  ำมัน 5,380 3,233 3,481 (35.3%) 7.7% 16,156 11,691 (27.6%)
: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ปอ้งกนัควำมเส่ียง
70 (9) 928 >100% >100% 2,953 341 (88.5%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรปอ้งกนัควำมเส่ียง
1,241 889 679 (45.3%) (23.6%) 4,034 3,468 (14.0%)

: ปโิตรเคมี และ กำรกล่ัน 12,771 13,125 24,419 91.2% 86.0% 46,781 62,449 33.5%

: ถำ่นหิน 551 1,383 606 10.0% (56.2%) 1,158 2,799 >100%

: อ่ืนๆ 435 (29) (52) <(100%) (79.3%) (224) (315) (40.6%)

ส่วนแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,162 1,938 1,223 5.2% (36.9%) 2,866 5,209 81.8%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 48 (8) 18,505 >100% >100% 43 18,458 >100%
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 2,361 3,321 2,880 22.0% (13.3%) 4,461 10,702 >100%
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)           48,808      53,157       45,582 (6.6%) (14.3%) 140,636 176,086 25.2%
ต้นทุนทางการเงิน 7,236 7,381 7,231 (0.1%) (2.0%) 21,710 22,389 3.1%

ภาษีเงินได้ 6,726 5,553 7,740 15.1% 39.4% 17,409 19,691 13.1%

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 26,968 31,317 22,331 (17.2%) (28.7%) 75,460 99,816 32.3%

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก-สุทธิจำก 6               -                   -   (100.0%)             -   62                 -   (100.0%)
ก าไรสุทธิ 26,974 31,317 22,331 (17.2%) (28.7%) 75,522 99,816 32.2%

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 9.41 10.75          7.61 (19.1%) (29.2%) 26.15         34.45 31.7%

:จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 9.41 10.75 7.61 (19.1%) (29.2%) 26.13           34.45 31.8%

:จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก                      -                 -                   -                  -               -   0.02                 -   (100.0%)
1/ รวมธุรกจิโครงสร้ำงพื นฐำน

9M/2560 Q2/2560  Q3/2560
%เพิ่ม (ลด)

9M/2559หน่วย : ล้านบาท  Q3/2559

 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2560 

ใน Q3/2560  ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 475,178 ล้านบาท ลดลง 3,610 ล้านบาท หรือร้อยละ 

0.8 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจน้ ามันและธุรกิจก๊าซ เป็นผลมาจากปริมาณขายที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานปกติ

โดยรวมเพิ่มขึ้น โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจากธุรกิจการกล่ันที่มี  

Crack Spread ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งราคาน้ ามันดิบที่ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จึงท าให้ก าไรจาก

สต็อกน้ ามัน ขณะที่ขาดทุนจากสต็อกน้ ามันในไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ธุรกิจส ารวจและผลิตฯ มีผลการด าเนินงานดีขึ้นจาก

ปริมาณและราคาขายที่สูงขึ้น แม้ว่าผลการด าเนินงานของธุรกิจก๊าซฯ จะปรับลดลงตามปริมาณขายที่ลดลงของโรงแยกก๊าซฯ 

จากการหยุดซ่อมบ ารุงย่อยตามแผน ท าให้ในไตรมาสนี้ ปตท. และบริษัทย่อย มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 87,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,101 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.2    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 29,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 449 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.6 จาก 28,964 

ล้านบาท ใน Q2/2560 โดยหลักมาจากธุรกิจส ารวจและผลิตฯ ตามปริมาณการขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น 

 

 

 

ใน Q3/2560 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 1,223 ล้านบาท ลดลง 715 ล้าน

บาท จาก 1,938 ล้านบาท ใน Q2/2560 ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน

ที่ลดลงจากไตรมาสก่อน 

ใน Q3/2560 PTTEP รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จ านวน 18,505 ล้าน

บาท 

นอกจากนั้น ก าไรจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก Q2/2560 จ านวน 1,033 ล้านบาท โดยหลักมาจาก ปตท. ที่มี

ก าไรจากสัญญาบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ใน Q3/2560  มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 2,880 ล้านบาท ลดลง 441 ล้านบาท จาก 3,321 ล้านบาท ใน Q2/2560 

โดยหลักมาจากการช าระคืนเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในระหว่างงวด ซึ่งส่งผลให้ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้น

จริง (Unrealized FX Gain) จากเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศลดลง  

1,401

695

225

222

289

285

23

21

Q2/2560 Q3/2560

อืน่ๆ

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลั่น

หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

 

 
37 % 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ

 

1,223 

1,938 
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ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 2,187 ล้านบาท จาก 5,553 ล้านบาท ใน Q2/2560 เป็น 7,740 ล้านบาท ใน Q3/2560 โดยหลัก

จากบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันทีม่ีภาษีเงินได้สูงขึ้นตามผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ในขณะท่ี PTTEP มีภาษีเงินได้

ลดลงจากค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เปรียบเทยีบกับชว่งเดียวกนัของปี 2559 
ใน 9M/2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 1,463,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221,774 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 17.9 โดยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการ

กล่ันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยราคาเฉล่ียของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทั้งสายอะโรเมติกส์และ               

โอเลฟินส์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบดูไบ ซึ่งราคาเฉล่ียปรับเพิ่มขึ้นจาก 38.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 51.1 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 31.4  อย่างไรก็ตามธุรกิจส ารวจและผลิตฯ มีรายได้ขายลดลงจากปริมาณขายที่ปรับลดลง โดยในงวดนี้ 

ปตท.และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 251,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,124 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิ

โตรเคมีและการกลั่นที่มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นจากธุรกิจการกล่ันตาม Market GRM ที่สูงขึ้นจาก diesel และ fuel oil crack 

spread ที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าก าไรจากสต็อกน้ ามันจะลดลงเมื่อเทียบกับ 9M/2559 นอกจากนี้ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในส่วนของ

โรงแยกก๊าซฯ มีผลการด าเนินงานดีขึ้นจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่อิงกับราคาปิโตรเคมีปรับสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนก๊าซฯลดลง 

และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากที่ 9M/2559 โรงแยกก๊าซฯอีเทน (Ethane Separation Plant: ESP) และโรงแยกก๊าซฯที่ 6 มีซ่อม

บ ารุงใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีก าไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายลดลง 9,208 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.6 จาก 96,092 ล้านบาท ใน 9M/2559 เป็น 

86,884 ล้านบาท ใน 9M/2560  โดยหลักมาจาก PTTEP ที่มีการปรับปริมาณส ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น  

 

   

ใน 9M/2560 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 5,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,343   

ล้านบาท หรือ ร้อยละ 81.8 จาก 2,866 ล้านบาท ใน 9M/2559 โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก PTTAC ที่มีปริมาณขายและราคาขาย

เฉล่ียเพิ่มขึ้น 

1,303

3,493698

703

806

945

59

68

9M/2559 9M/2560

อืน่ๆ

กา๊ซธรรมชาติ

น ้ามัน

ปิโตรเคมแีละการกลั่น

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

2,866 

หน่วย : ล้านบาท 

5,209  

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ

 

   82% 
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ใน 9M/2560 ปตท. มีรายได้เงินปันผลและก าไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม จ านวน 4,310 ล้านบาท และ 

950 ล้านบาท ตามล าดับ อีกทั้ง ปตท.และบริษัทในเครือมีก าไรจากตราสารอนุพันธ์ 2,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,891 ล้านบาท 

จาก 9M/2559 ที่ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 4,558 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากสัญญาประกันความเส่ียงทางการเงินและ

ราคาน้ ามันของ PTTEP บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) PTTGC และ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)  

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้น 6,241 ล้านบาท จากจ านวน 4,461 ล้านบาท ใน 9M/2559 เป็น 10,702 ล้าน

บาท โดยหลักมาจาก ปตท.ที่มีผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากการรับและจ่ายช าระเงินจากลูกหน้ีและเจ้าหนี้การค้าสกุลเงิน

ต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจากเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ปตท. และบริษัทในเครือโดยส่วนใหญ่

มี Unrealized FX Gain เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ  

ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 2,282  ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 จาก 17,409 ล้านบาทใน 9M/2559 เป็น 19,691 ล้านบาท 

ใน 9M/2560 โดยหลักมาจากบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ันที่มีผลการด าเนินงานดีขึ้น ขณะที่ PTTEP ลดลงจาก

ผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ฯ  

 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) ส าหรับผลการด าเนินงาน 

9M/2560 จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้ 
5 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 
Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 

%เพิ่ม(ลด) 
9M/2559 9M/2560 

% เพิ่ม 

 YoY QoQ (ลด) 
รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย   
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

36.3 38.1 38.8 6.9% 1.8% 36.0 38.3 6.4% 

ปริมำณขำยเฉลี่ย 
(BOED) 

311,386 281,435 298,139 (4.3.%) 5.9% 320,600 294,539 (8.1%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2560 
 

ใน Q3/2560 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 36,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,275 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 สาเหตุ

หลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จาก 281,435 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน (BOED) ใน Q2/2560  

เป็น 298,139 BOED ใน Q3/2560  โดยหลักจากโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เนื่องจากผู้ซื้อสามารถกลับมารับก๊าซ

ธรรมชาติได้ตามปกติ นอกจากนั้นราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จาก 38.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่า

น้ ามันดิบ (BOE) ใน Q2/2560 เป็น 38.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน Q3/2560  

EBITDA ใน Q3/2560 มีจ านวน 26,229 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 2,275 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงานตาม

ส่วนงาน จ านวน 12,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,553 ล้านบาท โดยหลักจากก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 2,450 ล้านบาท แม้ว่าค่าเส่ือม

ราคาและค่าตัดจ าหน่ายจะเพิ่มขึ้น 722 ล้านบาท จากปริมาณการขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี                 

ออสตราเลเซีย  

 

15%

31%

48%

5%
1%

26%35%

6%
31%

2%

31%

38%

7%
22%

2%

*ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

GAS Oil & Trading PTTEP Petro &Refine Others* 

หน่วย : ล้านบาท 
 Operating Income  EBITDA  Revenue 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ

 

1,463,763 251,182 164,298 
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ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 

ใน 9M/2560 PTTEP มีรายได้จากการขายจ านวน 107,400 ล้านบาท ลดลง 5,611 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 จาก 

9M/2559 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมลดลงร้อยละ 8.1 จาก 320,600 BOED ใน 9M/2559 เป็น 294,539 

BOED ใน 9M/2560 โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เนื่องจาก

จ านวนวันในการปิดซ่อมบ ารุงมากกวา่ปีกอ่น แม้ว่าราคาขายเฉล่ียโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จาก 36.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 

BOE ใน 9M/2559 เป็น 38.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 9M/2560  

EBITDA ใน 9M/2560 มีจ านวน 78,040 ล้านบาท ลดลง 5,314 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 โดยหลักเป็นผลมาจาก

ก าไรขั้นต้นที่ลดลง 6,763 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น  

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน 9M/2560 มีจ านวน 36,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,434 ล้านบาท หรือร้อยละ 

30.2 โดยหลักมาจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายลดลง 13,748 ล้านบาทจากการปรับปริมาณส ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น  
 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane  

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้ 

 

หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 50:50  
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

    4/    ที่ประชุม กพช. รับทราบข้อสรุปการด าเนินงานเพ่ือเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ตามที่ประชุม กบง. วันที่ 2 ธ.ค.2559 กบง. มีมติ

เห็นชอบแนวทางเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ(ช่วงปี 2560) 

จะเปิดเสรีเฉพาะในส่วนการน าเข้าแตย่ังคงควบคุมราคาโรงกลั่นน้ ามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติผ่านกลไกของกองทุนน้ ามัน 

และระยะทีส่องเป็นการเปิดเสรีทั้งระบบ มีผลตั้งแตว่ันที่ 1 ส.ค.2560 โดยยกเลิกการก าหนดราคา LPG ณ โรงกลั่น ส าหรบั         

หน่วย : ตัน Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 
% เพิ่ม(ลด) 

9M/2559 9M/2560 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 
LPG 730,328 733,440 727,766 (0.4%) (0.8%) 2,071,727 2,179,219 5.2% 

Ethane 551,924 593,652 538,692 (2.4%) (9.3%) 1,448,700 1,719,740 18.7% 

Propane 236,790 218,303 171,533 (27.6%) (21.4%) 610,586 573,166 (6.1%) 

NGL1/ 198,854 181,320 171,260 (13.9%) (5.5%) 551,704 533,218 (3.4%) 

รวม 1,717,896 1,726,715 1,609,251 (6.3%) (6.8%) 4,682,717 5,005,343 6.9% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 

% เพิ่มด) 
9M/2559 9M/2560 

% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

LPG 1/,4/ 299 412 428 43.1% 3.9% 323 453 40.2% 

Ethylene 2/ 1,057 990 1,090 3.1% 10.1% 1,056 1,057 0.1% 

Propylene 2/ 728 742 791 8.7% 6.6% 700 822 17.4% 

HDPE 2/ 1,139 1,133 1,138 (0.1%) 0.4% 1,132 1,149 1.5% 

PP 2/ 1,090 1,114 1,149 5.4% 3.1% 1,034 1,141 10.3% 

Naphtha 3/ 344 404 419 21.8% 3.7% 338 425 25.7% 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำน
รำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

แผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ
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โรงแยกก๊าซฯ และโรงกลั่น โดย สนพ. จะประกาศราคาอ้างอิงส าหรับก ากับราคาขายปลีก LPG ในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ สนพ. จะ

มีกลไกติดตามกรณีที่ราคาน าเข้า LPG มีความแตกต่างจากต้นทุนโรงแยกก๊าซฯอย่างมีนัยส าคัญ และจะเสนอให้ กบง. พิจารณา

ตามสถานการณ์นั้นๆ เป็นรายเดือน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2560 

ใน Q3/2560 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 115,249 ล้านบาท ลดลง 1,931 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 1.6 จาก Q2/2560 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. จากราคาขายที่ลดลง รวมทั้งปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวม

ของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซฯ) ลดลง จาก 1,726,715 ตันใน 

Q2/2560 เหลือ 1,609,251 ตันใน Q3/2560 หรือร้อยละ 6.8 โดยหลักลดลงจากผลิตภัณฑ ์Ethane และ Propane เนื่องจากโรง

แยกก๊าซฯ มีปิดซ่อมบ ารุงย่อยตามแผนท่ีโรงแยกที่ 5 และ 6 และ HMC มีการปิดซ่อมบ ารุงใหญ ่

ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น โดยราคาขายก๊าซฯ เฉล่ียใน Q3/2560 เมื่อเทียบ

กับ Q2/2560 เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 35 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) จาก 4,752 MMSCFD ใน Q2/2560 เหลือ 4,717 MMSCFD ใน Q3/2560 หรือ ลดลงร้อยละ 

0.7 จากการปิดซ่อมบ ารุงของโรงแยกก๊าซฯตามแผน 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน Q3/2560 มีจ านวน 20,628 ล้านบาท ลดลง 1,256 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.7           

โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีก าไรขั้นต้นลดลงจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ Ethane และ

Propane และธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ ที่มีก าไรลดลงจากการขายให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมด้วยราคาขายที่อิง

ราคาน้ ามันเตาที่ปรับลดลง ในขณะที่ ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลง จากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน Q3/2560 มีจ านวน 15,857 ล้านบาท ลดลง 1,372 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.0  

ขณะที่ในส่วนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบด้วย GPSC บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) และ 

พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด (PTTES)  มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Q2/2560 โดยหลักมาจาก GPSC จากการ

ปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ใน Q3/2560 และโรงผลิตสาธารณูปโภคการระยองมีผลประกอบการดีขึ้นจากปริมาณ

ขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าหลักกลับมาด าเนินการตามปกติ รวมทั้งมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จ ากัด 

ผลกำรด ำเนินงำนงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2559 

ใน 9M/2560 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 348,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 855 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.2 จาก 9M/2559 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่

อ้างอิงราคาปิโตรเคมีในตลาดโลกเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ Ethane และ LPG ท าให้

ปริมาณขายผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจาก 4,682,717 ตัน ใน 9M/2559 เป็น 5,005,343 ตัน ใน 9M/2560 หรือร้อยละ 6.9 จากที่ 

9M/2559 มีการปิดซ่อมบ ารุงใหญข่องโรงแยกก๊าซฯ อีเทน และโรงแยกก๊าซฯที่ 6 รวมถึง การปิดซ่อมบ ารุง ของ PTTGC 

ส าหรับธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ มีรายได้จากการขายลดลง จากราคาขายเฉล่ียลดลงตามราคาก๊าซฯที่

ลดลง ยกเว้นลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งนี้ปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ก็ลดลง 52 

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
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MMSCFD จาก 4,782 MMSCFD ใน 9M/2559 เหลือ 4,730 MMSCFD ใน 9M/2560 หรือร้อยละ 1.1 โดยหลักจากปริมาณ

ความต้องการใช้ก๊าซฯของลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าทีล่ดลง  

EBITDA และก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานของธุรกิจก๊าซฯ ใน 9M/2560 มีจ านวน 65,002 ล้านบาท และ 

51,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,392 ล้านบาท และ 12,979 ล้านบาท ตามล าดับ โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่มีราคาขาย

และปริมาณขายเพิ่มขึ้นในขณะท่ีต้นทุนก๊าซฯลดลง และธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซฯ ที่มีก าไรเพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตามธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายที่ลดลงมากกว่าต้นทุนขายที่ลดลง และยังคง

ราคา 10.00 บาท/กก. ส าหรับกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตพลังงาน (รถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ)  
ในส่วนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบดว้ย GPSC EnCo และ PTTES  มีผลการด าเนินงานงวด 9M/2560 ปรับ

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 9M/2559 

  

2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมนั 
 

YoY QoQ

ปริมำณขำยเฉล่ีย 6,621 6,408 6,242 (5.7%) (2.6%) 19,856 19,428 (2.2%)

%เพิม่ (ลด)9M/2559 9M/2560หน่วย : ล้านลิตร Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560
%เพิม่ (ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2560 

ใน Q3/2560 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 127,176 ล้านบาท ลดลง 6,605 ล้านบาท หรือร้อยละ 

4.9  โดยหลักจากปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ในไตรมาสนี้ลดลง 166 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2.6 เป็น 6,242 ล้านลิตรหรือ

เทียบเท่า 426,766 บาร์เรลต่อวัน ใน Q3/2560 โดยหลักจากความต้องการใช้น้ ามันดีเซลที่ลดลง จากผลกระทบของ

สถานการณ์น้ าท่วม  

EBITDA ใน Q3/2560 มี จ านวน 4,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2560 จ านวน 72 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 โดย

หลักจากก าไรจากสต็อกน้ ามันตามราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ขาดทุนสต๊อกน้ ามันในไตรมาสก่อน ทั้งนี้ก าไรจากการ

ด าเนินงานตามส่วนงาน ใน Q3/2560 มีจ านวน 3,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 248 ล้านบาท จาก EBITDA ที่

เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 

ใน 9M/2560 กลุ่มธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขายจ านวน 406,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52,660 ล้านบาท หรือร้อยละ 

14.9 จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ในขณะที่ปริมาณขายลดลง 428 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2.2 

จาก 19,856 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 455,816 บาร์เรลต่อวันใน 9M/2559 เหลือ 19,428 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 447,627 

บาร์เรลต่อวันใน 9M/2560   
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EBITDA ใน 9M/2560 มีจ านวน 15,085 ล้านบาท ลดลง 3,590 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.2 จากก าไรสต็อกน้ ามันที่

ปรับลดลงจากปีก่อนแม้ว่าก าไรจากน้ ามันเบนซิน และกลุ่มอากาศยาน จะปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วน

งาน ใน 9M/2560 อยู่ที่ 11,691 ล้านบาท ลดลง 4,465 ล้านบาท ตาม EBITDA ทีล่ดลงตามที่กล่าวข้างต้น 

กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

YoY QoQ

ปริมำณขำยเฉล่ีย 19,463 17,922 18,872 (3.0%) 5.3% 55,252 56,107 1.5%

%เพิม่ (ลด)9M/2559 9M/2560หน่วย : ล้านลิตร Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560
%เพิม่ (ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2560 

ใน Q3/2560 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน 211,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,013     

ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 จาก Q2/2560 โดยหลักจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น 950 ล้านลิตรหรือ ร้อยละ 5.3 จาก 17,922 ล้านลิตร

หรือเทียบเท่า 1,238,773 บาร์เรลต่อวันใน Q2/2560 เป็น 18,872 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,290,258 บาร์เรลต่อวันใน Q3/2560  

เนื่องจาก เป็นฤดูการปิดซ่อมบ ารุงของโรงกลั่นฯ ในประเทศและภูมิภาคเอเชียในไตรมาสก่อนหน้า  

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียง ใน Q3/2560 มีจ านวน 686 

ล้านบาท ลดลง 211 ล้านบาท โดยหลักจากก าไรจากการขายคอนเดนเสทในประเทศและก าไรจากการขายน้ ามันดิบ Out – In 

ลดลง ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 679 ล้านบาท ลดลงตาม 

EBITDA ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 

 ใน 9M/2560 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ านวน 668,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

145,114 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.7 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมทั้งปริมาณ

ขายเพิ่มขึ้น 855 ล้านลิตรหรือร้อยละ 1.5 จาก 55,252 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,268,364 บาร์เรลต่อวันใน 9M/2559 เป็น 

56,107 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,292,710 บาร์เรลต่อวัน ใน 9M/2560  ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการค้าน้ ามันดิบ และ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เนื่องจากการขยายตลาดไปยังประเทศในแถบละตินอเมริกาและอินเดีย 

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียง ใน 9M/2560 มีจ านวน 

3,491 ล้านบาท ลดลง 568 ล้านบาท โดยหลักจากก าไรของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปลดลง จากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ส่งผลให้

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ใน 9M/2560 ลดลงมา

อยู่ที่ 3,468 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.0 ตาม EBITDA ทีล่ดลง 
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กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและกำรกลั่น 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 
%เพิ่ม (ลด) 

9M/2559 9M/2560 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

HDPE 1,139 1,133 1,138 (0.1%) 0.4% 1,1332 1,149 1.5% 
PP 1,090 1,114 1,149 5.4% 3.1% 1,034 1,141 10.3% 
BZ – Cond 253 338 320 26.5% (5.3%) 253 372 47.0% 
PX – Cond 402 383 360 (10.4%) (6.0%) 407 388 (4.7%) 

 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
(US$/BBL) 

Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 
%เพิ่ม (ลด) 

9M/2559 9M/2560 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

Market GRM 3.62  4.94 6.89 90.3% 39.5% 4.08 5.81 42.4% 
Inventory gain (loss) (0.22)  (1.34) 1.73 >100% >100% 0.73 0.33 (54.8%) 
Accounting GRM 3.34  3.40 8.38 >100% >100% 4.43 5.94 34.1% 
Refinery Utilization rate (%) 95.4% 102.3% 104.2% 9.2% 1.9% 92.1% 98.6% 7.1% 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2560 

ใน Q3/2560 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีรายได้จากการขายจ านวน 231,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,187 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.8 โดยราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปของกลุ่มธุรกิจการกล่ันปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนจากแรงหนุนของอุปทานตึงตัวจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ที่ท าให้โรงกล่ันน้ ามันในสหรัฐฯ ต้องหยุด
ด าเนินการผลิต รวมถึงอัตราการใช้ก าลังการกลั่นของกลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 102.3 ใน Q2/2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 104.2 ใน 
Q3/2560  

ในส่วนของราคาปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ และปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์
โดยรวมสูงขึ้นตามอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น  

ส าหรับราคาปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรับลดลงทั้ง PX และ BZ โดยราคา PX ปรับลดจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจาก
ก าลังการผลิตใหม่จากประเทศอินเดีย รวมถึงอุปสงค์ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงฉุกเฉินของโรงงาน PTA หลายแห่งใน
ประเทศจีน ในขณะที่ราคา BZ ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเริ่มกลับมาผลิต BZ ของโรงอะโรเมติกส์ที่หยุดซ่อมตามแผนในไตร
มาสก่อน ขณะที่ความต้องการผลิตภัณฑ์ SM ซึ่งใช้ BZ เป็นวัตถุดิบยังคงทรงตัวระดับดี แม้ว่าปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์
โดยรวมจะเพิ่มขึ้น จากอัตราการใข้ก าลังการผลิตที่สูงขึ้นจากการกลับมาผลิตปกติภายหลังปิดซ่อมบ ารุงตามแผนในไตรมาส
ก่อนหน้า 

EBITDA ใน Q3/2560 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ านวนรวม 33,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,878 ล้าน

บาท จาก Q2/2560 และ มีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 24,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,294 ล้านบาท โดยมี

สาเหตุดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกลั่นปรับเพิ่มขึ้น โดย Accounting GRM เพิ่มขึ้นจาก 3.34 US$/BBL เป็น 8.38 

US$/BBL ซึ่งเป็นผลจาก Market GRM ที่เพิ่มขึ้นจาก 4.94 US$/BBL มาอยู่ที่ 6.89 US$/BBL ใน Q3/2560 จาก

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ โดย Q3/2560 มีก าไรจากสต๊อกน้ ามัน 1.73 US$/BBL 

ขณะที ่Q2/2560 มีขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน 1.34 US$/BBL จากราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น  
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 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น โดยหลักจากปริมาณขายที่สูงขึ้นจากไตรมาสก่อน 

รวมถึง ราคาเม็ดพลาสติกและราคาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น  

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรับลดลงจาก Market P2F ปรับลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX  และ BZ กับคอนเดนเสท รวมถึงในไตรมาสนี้มีการตัดจ าหน่ายตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

ของโรงอะโรเมติกส์ 2 ของ PTTGC 

ส่วนแบ่งก าไรในการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นลดลงจาก Q2/2560 โดยหลักมา

จากผลการด าเนินงานที่ลดลงของ HMC จากการปิดซ่อมบ ารุงใหญ ่

 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เปรียบเทยีบกับชว่งเดียวกนัของปี 2559 

ใน 9M/2560 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ านวน 690,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134,621 

ล้านบาท หรือร้อยละ 24.2 ส่วนใหญ่จากราคาผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปและปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์ที่

เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ ส าหรับราคาปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคา BZ ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์จาก

ประเทศจีนที่อยู่ในระดับดีมากกว่าปีก่อน และอุปทานท่ีตึงตัวจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโรงผลิตสาร BZ รายใหญ่ในสหรัฐฯ 

ในช่วงต้นปี 2560 รวมถึงในช่วง Q3/2560 อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการหยุดชั่วคราวของโรงงานผลิตสไตรีนในสหรัฐฯ จากอิทธิพล

ของพายุเฮริเคนฮาร์วีย์ ท าให้ผู้ผลิตสไตรีนในภูมิภาคเอเชียเร่งผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการใช้  BZ เพื่อเป็นวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้นตามไปด้วยในส่วนของราคาปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ ราคาโพลีเอทิลีนปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ตามราคา

น้ ามันดิบ รวมทั้งราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

ปริมาณขายในธุรกิจการโรงกล่ันเพิ่มขึ้นจากอัตราการใช้ก าลังการกล่ันโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากร้อยละ 92.1 

ในปีก่อนเป็นร้อยละ 98.6 และ ปริมาณขายปิโตรเคมีของโรงโอเลฟินส์และโรงอะโรเมติกส์ใน 9M/2560 โดยรวมเพิ่มขึ้น  

EBITDA ใน 9M/2560 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีจ านวนรวม 88,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,862 ล้าน

บาท จาก 9M/2559 และมีก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน จ านวน 62,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,668 ล้านบาท โดยมี

สาเหตุดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจการกล่ันโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจาก Accounting GRM ที่เพิ่มขึ้นในทุกโรงกล่ัน จาก 

4.08 US$/BBL ใน 9M/2559 เป็น 5.81 US$/BBL ใน 9M/2560 เนื่องจากมี Market GRM ปรับเพิ่มขึ้น ตามราคา

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดีเซลและน้ ามันเตา 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ในภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของ PTTGC เพิ่มขึ้นจาก

ราคาขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ MEG กับวัตถุดิบก็สูงขึ้น ส่งผลให้ผลการ

ด าเนินงานของสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น  

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรับตัวดีขึ้นจาก Market P2F ที่ดีขึ้น โดยส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ BZ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

บทสรุปผู้บริหำร 
ภำพรวมผลกำร
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นอกจากนี ้ ส่วนแบ่งก าไรในการร่วมคา้และบริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับเพิม่ขึ้น 2,190 ล้าน

บาท จาก 9M/2559 โดยเพิ่มขึ้นจาก PTTAC ที่มีส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ AN และวัตถุดิบเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  

 

กลุ่มธุรกิจถ่ำนหนิ 

  Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 
%เพิ่ม (ลด) 

9M/2559 9M/2560 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

รำคำอ้ำงอิงนิวคำสเซิล  
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

67.1 79.7 97.3 45.0% 22.1% 56.4 85.2 51.1% 

รำคำขำยเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 47.2 67.9 74.2 57.2% 9.3% 44.4 68.6 54.5% 
ปริมำณขำย  (ล้ำนตัน) 2.4 1.9 2.1 (12.5%) 10.5% 7.1 5.8 (18.3%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2560 

ใน Q3/2560 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 4,839 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 413 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 

สาเหตุหลักมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียสูงขึ้น 6.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 9.3 จาก 67.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มา

อยู่ที่ 74.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามราคา Newcastle ที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 22.1 จากอุปทานที่ลดลงใน ออสเตรเลียและ

อินโดนีเซีย ประกอบกับปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.5 จาก Q2/2560 ที่ 1.9 ล้านตัน มาอยู่ที่ 2.1 

ล้านตัน ใน Q3/2560 

EBITDA ใน Q3/2560 มีจ านวน 1,235 ล้านบาท ลดลง 574 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.7 สาเหตุหลักมาจากก าไร

ขั้นต้นที่ลดลง 359 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ประกอบกับค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นตาม

ราคาอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน ใน Q3/2560 อยู่ที่ 606 ล้านบาท ลดลง 777 ล้านบาท ตาม 

EBITDA ที่ลดลง อย่างไรก็ตามก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการได้รับคืนเงินภาษีย้อนหลัง 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เปรียบเทยีบกับชว่งเดียวกนัของปี 2559 

รายได้จากการขายใน 9M/2560 มีจ านวน 13,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,559 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.4 สาเหตุหลัก

มาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 24.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 54.5 จาก 44.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มา

อยู่ที่ 68.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 51.1 ซึ่งโดยหลักเกิดจากการปฏิรูปเศรษฐกจิ

ของประเทศจีนที่ส่งผลให้อุปทานลดลง อย่างไรก็ตามปริมาณขายถ่านหินใน 9M/2560 ลดลง 1.3 ล้านตัน หรือร้อยละ 18.3 

จาก 7.1 ล้านตัน ใน 9M/2559 มาอยู่ที่ 5.8 ล้านตัน เนื่องด้วยดินถล่มในเหมือง Sebuku ท าให้ต้องหยุดผลิตตั้งแต่เดือน ม.ค. 

2560 เป็นต้นมา 

EBITDA ใน 9M/2560 มีจ านวน 4,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,679 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.7 สาเหตุหลักมาจากก าไร

ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 2,142 ล้านบาทจากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 

9M/2560 มีจ านวน 2,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,641 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินปตท. และบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 

 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ านวน 2,191,091 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 

31 ธันวาคม 2559 จ านวน 41,240 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 เปน็ผลจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 14,156 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 สาเหตุหลักมาจาก 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 14,928 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่ายเงินปัน

ผลและการจ่ายช าระคืนเงินกู้ของ ปตท. และบริษัทในเครือสุทธิด้วยเงินสดรับจากการด าเนินงาน 

-  ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 8,752 ล้านบาท โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและราคาขายเฉล่ียของ

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 

-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 7,980 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงทั้งจากบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันและกลุ่มการค้าระหว่างประเทศที่มีปริมาณน้ ามันดิบคงเหลือลดลง  

: เงินลงทุนระยะยาว เพิ่มขึ้น 25,117 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.5 โดยหลักจากเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีของ 

ปตท. ท่ีเพิ่มขึ้น และ PTTGL ลงทุนในบริษัท Petronas LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB) ในประเทศมาเลเซีย  

: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 24,921 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาในระหว่างงวด แม้

จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในงานระหว่างก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น  โครงการท่อส่งก๊าซฯเส้นที่ 5 ของ ปตท. 

โครงการขยายก าลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PPE) และ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ 

(PPC) ของ IRPC โครงการ mLLDPE และ โครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ PTTGC  

292,258 264,978 

1,116,170 1,091,249 

82,319 107,436 

741,584 727,428 

1,171,597 1,206,550 

201,875 180,563 

583,323 547,721 

275,536 256,257 

2,191,091

1.8%

2,191,0912,232,3312,232,331
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สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ หน่วย : ล้านบาท  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาว  
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

31 ธ.ค. 59  30 ก.ย. 60  31 ธ.ค. 59  30 ก.ย. 60  

 1.8% 
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: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 27,280 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 โดยหลักจาก PTTEP ทีร่ับรู้ขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าในสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าของโครงการ มาเรียนา ออยล์ แซนด์ จ านวน 18,505 ล้านบาท  

หนี้สนิ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมจ านวน 984,541 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 

2559 จ านวน 76,193 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  

: หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลง 19,279 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหน้ีการค้าของ ปตท. ที่มีปริมาณ

ซื้อน้ ามันดิบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงส้ินปี 2559 

: เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) ลดลง 35,602 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 ส่วนใหญ่เป็นการ

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและไถ่ถอนหุ้นกู้ จ านวน 65,221 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. IRPC PTTGC และ บริษัท ไทยออยล์ 

จ ากัด (มหาชน) (TOP) รวมทั้งมีผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนท าให้เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 15,308 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ในระหว่างงวดมีการกู้เงินเพิ่ม จ านวน 45,613 ล้านบาท โดยหลักจาก IRPC PTTGC และ GPSC 

: หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง 21,312 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของประมาณการหนี้สินตา่งๆ

ของ PTTEP ตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น  

   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 1,206,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 

2559 จ านวน 34,953 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 โดยหลักจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับ 9M/2560 

จ านวน 99,816 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ 2H/2559 และ 1H/2560 รวมจ านวน 51,413 ล้าน

บาท 
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สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ

จ านวน 20,113 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ านวน 215,566 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 195,453 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 
 

หนว่ย: ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 205,951 
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (102,836) 
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (112,769) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (495) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (9,964) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงระหว่างงวด-สุทธ ิ (20,113) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 215,566 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 195,453 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 205,951 ล้านบาท มาจากก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
ตามงบก าไรขาดทุนจ านวน 99,816 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 86,884 ล้านบาท 
ก าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 34,190 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจ านวน 22,389 ล้านบาท 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 18,458 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิลดลงจ านวน 19,582 
ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 32,545 ล้านบาท   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 102,836 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ และสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
รวมจ านวน 77,068 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน โครงการซอติก้า โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย์ การลงทุนในโครงการต่างๆ ของ ปตท. 
โดยโครงการหลัก ได้แก่ สถานีเพิ่มความดันก๊าซกลางทางบนบกและท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในโครงการ 
mLLDPE และโครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2  ของ PTTGC และ โครงการ PPE และ PPC ของ IRPC รวมถึง การขยายก าลัง
การผลิตของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) 

: เงินจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว รวมจ านวน 23,906 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลงทุนในตราสารหนี้ของ  
ปตท. จ านวน 15,346 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 112,769 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
 : เงินจ่ายปันผลจ านวน 73,320 ล้านบาท โดยหลักเป็นของ ปตท. PTTGC PTTEP TOP และ IRPC 
 : เงินจ่ายช าระคืนเงินกู้ระยะยาว และการไถ่ถอนหุ้นกู้จ านวน 62,029 ล้านบาท โดยหลักเป็นการจ่ายช าระคืนเงินกู้
และไถ่ถอนหุ้นกู้ของ IRPC ปตท. PTTGC GPSC และ TOP 
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 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุน้ของ ปตท. และบริษทัย่อย  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 9M/2559 9M/2560 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรจาก
การด าเนินงานต่อเนื่อง 

   

อัตราก าไรขั้นต้น % 14.58% 14.85% 
อัตราก าไรสุทธิ % 8.18% 9.15% 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 9.13 10.26 
    
ก าไรสุทธิต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง     
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 26.13 34.45 
    
อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-59 30-ก.ย.-60 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.18 2.18 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.58 1.59 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.52 0.48 
    
หมายเหตุ:   

อัตราก าไรขั้นต้น = ก าไรขั้นต้น หาร รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 

อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อัตราส่วนความสามารถช าระ
ดอกเบี้ย         

ก าไรสุทธิต่อหุ้น                             

                  

= 

  
= 

 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ภาษจี่ายจากการด าเนินงาน  หาร 
ดอกเบี้ยจ่ายจากการจดัหาเงิน 

ก าไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามญั หาร จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างงวด 

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หาร หน้ีสินหมุนเวยีน 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนชัว่คราว+ลูกหนีก้ารค้า 
หาร หนี้สินหมุนเวียน  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
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แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 

 เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 (Q4/2560) มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจาก Q3/2560 จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ที่คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นท่ามกลางการลงทุนเพื่อซ่อมแซมความเสียหายอันเนื่องจากเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์และ เออร์มา อย่างไรก็

ตามควรจับตามองแผนปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งยังต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ (US 

Congress) เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องภายใต้

สภาวะการเงินที่ผ่อนคลายท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงต่ ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: 

ECB) ส าหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวในระดับ

ใกล้เคียงกับ Q3/2560 ภายใต้การด าเนินนโยบายการคลังแบบเชิงรุก (proactive fiscal policy) และนโยบายการเงินอย่าง

ระมัดระวัง (prudent monetary policy) โดยเฉพาะในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนใน Q4/2560 ทั้งนี้ 

เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงจากการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (monetary policy normalization) 

กระแสกีดกันทางการค้า (trade protectionism) และปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการก่อการร้าย 

ความต้องการใช้น้ ามันของโลกในปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 97.7 ล้านบาร์เรลต่อ

วัน ตามรายงานของ IEA ณ เดือนตุลาคม 2560 โดยมาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาเป็นหลัก ในขณะที่

ความต้องการใช้น้ ามันของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าทรงตัวจากปีก่อน ส าหรับสภาวะอุปทานล้นตลาดคาดว่าจะลดลง

จากแผนความร่วมมือในการลดก าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC อย่างต่อเนื่องถึงปี 2561 แต่ยังคงต้องติดตาม

การผลิตน้ ามันดิบที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ อิหร่าน ไนจีเรีย และลิเบียต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าราคาน้ ามันดิบในปี 2560 จะอยู่ที่ระดับ

ประมาณ 52-53 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  

ค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2560 คาดว่าเฉล่ียอยู่ในระดับประมาณ 7-8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามภาพรวม

ตลาดที่คาดว่าจะทรงตัว  

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ใน Q4/2560 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นจาก Q3/2560 เนื่องจากความ

ต้องการผลิตภัณฑ์ขั้นปลายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ และการน าเข้าโพลิเมอร์ที่ไม่ผ่านการรีไซเคิลของจีนคาดว่า

จะเพิ่มขึ้นหลังรัฐบาลจีนประกาศห้ามน าเข้าโพลิเมอร์ที่ผ่านการรีไซเคิลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2560 เพื่อรักษาสุขภาพคนงาน

ในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ทั้งนี้ ใน Q4/2560 ราคา HDPE เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 1,168 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และราคา PP เฉล่ียคาด

ว่าอยู่ที่ 1,178 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส าหรับราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มอะโรเมติกส์ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยราคา BZ 

เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 762 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยได้รับแรงหนุนจากราคา SM จากการที่สหรัฐฯ ส่งออก SM มาจีนล่าช้าอัน

เนื่องจากเฮอร์ริเคนฮาร์วยี์ ส่วนราคา PX เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 838 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันจากการผลิตโพลีเอสเตอร์ในจีนที่ขยายตวั

เพื่อรองรับการผลิตเส้ือผ้าหน้าหนาว และความต้องการโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านการรีไซเคิลจะมีปริมาณมากขึ้น จากมาตรการ

ห้ามน าเข้าโพลิเมอร์ที่ผ่านการรีไซเคิลของจีน และคาดว่าก าลังการผลิตใหมโ่รง PX ของ Nghi Son และ Petro Rabigh จะเข้าสู่

ตลาดในปี 2561 
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เศรษฐกิจไทยใน Q4/2560 มีแนวโน้มขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับ Q3/2560 โดยคาดว่าการส่งออกสินค้าและภาค

การท่องเที่ยวจะขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐจะยังคงเป็นแรงขับเคล่ือนทาง

เศรษฐกิจที่ส าคัญ แม้ว่าอาจเบิกจ่ายล่าช้าบ้างจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคส่งออก แม้ว่าภาคธุรกิจบางส่วนจะยังคงมีก าลังการผลิตเหลืออยู่ ตลอดจนรอความชัดเจนของนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะ

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการและการประกาศใช้พระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส าหรับ

การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว 

ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ แม้ว่าอาจได้รับผลกระทบทางลบจากสถานการณ์น้ าท่วมในหลายพื้นที่ ขณะที่

ภาระหนี้ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง ตลอดจนรูปแบบการท าธุรกิจที่ใช้แรงงานน้อยลงจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อไป ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทย

ยังคงมีความเส่ียงจากการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจีน และจากประสิทธิผลที่ไม่เป็นไปตามคาดของมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
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แผนงำนและโครงกำรส ำคัญของปตท. 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

 

สมมติฐานความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปี 2560 - 2564 มีอัตราการเติบโตที่ 2.3% ยังคงใช้สมมติฐานว่า 

ประเทศจะมีความตอ้งการใชก้๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยจะเข้าไปทดแทน โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่อาจด าเนินการล่าช้า และ

ทดแทน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ที่ 30%  

โครงกำร LNG:  

ปตท. มีแผนในการเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯในประเทศ โดยมีแผนการลงทุนระยะ

ยาว เพื่อขยายโครงการ LNG terminal ปัจจุบันเพื่อรองรับก๊าซฯได้รวม 10 ล้านตันต่อปี แล้วเสร็จในปี 2560 และจะขยายเป็น 

11.5 ล้านตันต่อปี โดยคาดว่าแล้วเสร็จในปี 2562  และมีแผนลงทุนโครงการก่อสร้าง LNG Terminal แห่งใหม่ที่รองรับความ

ต้องการก๊าซฯในอนาคต ทั้งนี้ปตท. มีการจัดหา LNG ด้วยสัญญาระยะยาวเพิ่มเติมจากสัญญา Qatargas / Shell / BP และ 

Petronas ที่มีอยู่ ภายในปี 2560 และปตท.มีแผนที่จะมี LNG contract ในสัญญาระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ ของแผนการน าเข้า 

LNG ทั้งหมด 
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โครงกำร LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 :  

- ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวม 100% (ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2560) 

- ความสามารถในการแปรสภาพของเหลวเป็นก๊าซฯ  ขนาดประมาณ 5 ล้านตันต่อปี (เพิ่มจาก 5 ล้านตันต่อปี ในระยะ

ที่ 1 เป็น 10 ล้านตันต่อปี ในระยะที่ 2) 

- ขณะนี้ LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 พร้อมเปิดด าเนินการ 

โครงกำรลงทุนใหม่ : 

โครงกำร LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 Extension : 

- ความก้าวหน้างานก่อสร้าง 67.78% (ณ วันท่ี 26 กันยายน 2560) 

- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติให้ ปตท. ขยายก าลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta 

Phut LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านตันต่อปี จาก 10 เป็น 11.5 ล้านตันต่อปี  

- มีก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2562 

โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 

- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีมติให้ ปตท. ด าเนินการขยายก าลังการแปรสภาพ LNG ที่ 7.5 

ล้านตันต่อปี  

- อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมา 

- มีก าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2565 

โครงกำรลงทุน LNG อื่นๆ : การประชุม กพช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รับทราบผลการศึกษา โครงการ FSRU ในพื้นท่ี

ภาคใต้ของประเทศ (พื้นที่ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) (F-2) และ โครงการ FSRU Myanmar (F-3) ว่าในทางเทคนิค สามารถ

ด าเนินโครงการได้  

 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครรำชสีมำ  (ก าหนดแล้วเสร็จปี 2561) 

ความกา้วหน้าโครงการ ระยะที่ 1  

- การก่อสร้างวางท่อและสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ แล้วเสร็จ ความยาวท่อประมาณ 111 กม. 

- Mechanical Completion เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 

- เริ่มด าเนินการ เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2560  

ความกา้วหน้าโครงการ ระยะที่ 2  

- ผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ระหว่างการขุดและวางท่อ และปรับพ้ืนท่ีสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ SN8 

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 29.98% (ณ เดือนกันยายน 2560) 
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โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดนักำ๊ซฯ กลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 4 (Midline  Compressor)  

- อยู่ระหว่างด าเนินงาน Site Acceptance Test และ Function Test ของระบบควบคุม และได้เริ่มน าก๊าซฯ เข้าทดสอบ 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน Commissioning 

- ความคืบหน้าโครงการ 99.53% (ณ เดือน กันยายน 2560)   

ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต ้

- งาน EIA: ผ่านความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2560   

- งานจัดหาผู้รับเหมา: ออกหนังสือว่าจ้างบริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation (Sinopec) 

ให้เป็นผู้รับเหมาโครงการเฟส 1 มีผลเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2560 

ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดนัก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี 

- งาน EIA: ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมน ารายงาน EIA เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง  

- ความคืบหน้าโครงการ 16.96% (ณ เดือน กันยายน 2560)   

โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดนักำ๊ซฯ บนระบบท่อส่งก๊ำซฯ วังน้อย – แกง่คอย 

- EIA ผ่านความเห็นชอบ แล้ว เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 

- ผู้รับเหมาได้เริ่มงานตอกเสาเข็มแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินงานออกแบบทางวิศวกรรม และงานปรับสภาพพื้นที่โครงการ 

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 41.52% (ณ เดือน กันยายน 2560)   

แผนงำน NGV 

ปตท. มีนโยบายเน้นการขายก๊าซฯแบบ Wholesale และส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนสถานีบริการ 

สรุปแผนซ่อมบ ำรุง Q3/2560 

โรงแยกก๊ำซฯหน่วยที่ 5 

ลดก าลังการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุง ช่วง ก.ค. – ส.ค. 2560 (Shutdown 20 วัน และ Turn down 50% 9 วัน) 

โรงแยกก๊ำซฯหน่วยที่ 6 

ลดก าลังการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุง ช่วงเดือน ก.ย. 2560 (Shutdown 15 วัน) 

 
กลุ่มธุรกิจน้ ำมนัและธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

ปตท. ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับกลุ่มธุรกิจน้ ามันและธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศจากงบลงทุนขยายธรุกิจชว่ง 5 ปี 

(ปี 2560-2564) ประมาณ 52,000 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมดที่ 339,000 ล้านบาท 

ธุรกิจน้ ำมัน 

พัฒนาสถานีบริการน้ ามันและธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศ 
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- ขยายสถานีบริการน้ ามันให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศ และพัฒนาสถานีบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการขยาย

เครือข่ายในพื้นที่เขตเมือง ถนนสายรองในต่างจังหวัด และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่มซึ่งมีความต้องการ

ของผู้บริโภคและเงื่อนไขทางธุรกิจที่แตกต่างไปจากสถานีบริการรูปแบบเดิมในปัจจุบัน โดยมีจ านวนสาขารวมประมาณ 

1,800 แห่ง ภายใน 5 ปี 

- ขยายธุรกิจ Café Amazon ทั้งในและนอกสถานีบริการ จ านวนสาขารวมประมาณ 2,700 แห่ง ภายใน 5 ปี พร้อมทั้งต่อ

ยอดธุรกิจ Café Amazon ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าโดยมีการลงทุนก่อสร้างโรงคั่วกาแฟ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น 

Coffee Drip ผงผสมเครื่องดื่ม และ  เบเกอรี่แห้ง รวมถึงการสร้างศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน 

- บริหาร Retail brand port เช่น Texas chicken, ฮั่วเซงฮง ฯลฯ โดยขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และสรรหา Retail 

brand ใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ ปตท. เป็นเจ้าของแบรนด์เอง หรือ ปตท. ได้รับสิทธิเป็น Master 

Franchise  

- ต่อยอดขีดความสามารถ และทักษะการบริหารพ้ืนที่ให้เช่าภายในสถานีบริการน้ ามัน สู่การบริหารพื้นท่ีให้เช่านอกสถานี

บริการ เช่น สนามบิน ฯลฯ จุดแวะพักระหว่างการเดินทาง (Rest Area) ตามแนวถนนทางหลวงที่จะก่อสร้างใหม่  จุดแวะ

พักรถขนส่งขนาดใหญ่ (Bus Terminal) และโรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel)  

- พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก (Smart Analytics with Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจและสร้าง 

Business Model ใหม่ รวมทั้งสรรหา Partner ธุรกิจรายใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค  

- สร้างจุดชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ EV ในสถานีบริการ เพิ่มขึ้นเป็น 20 แห่ง พร้อมท าการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจตา่งๆ 

ตลอดทั้ง EV Value Chain 

ขยายธุรกิจน้ ามันและธุรกิจค้าปลีกไปยังต่างประเทศ 

- ขยายสถานีบริการน้ ามันในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ให้มีจ านวนสาขารวม ประมาณ 500 แห่ง 

ภายใน 5 ปี  

- ขยายธุรกิจ Non-Oil ได้แก่ ร้านกาแฟ Café Amazon ด้วยรูปแบบ Master Franchise ในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว 

เมียนมาร์ และอื่นๆ ให้มี จ านวนสาขารวมประมาณ 400 แห่ง ภายใน 5 ปี รวมถึง ร้านสะดวกซื้อ Jiffy ในประเทศลาว 

และกัมพูชา ให้มี จ านวนสาขารวมประมาณ 160 แห่ง ภายใน 5 ปี 

ขยายการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน โดยเน้นตลาดประเทศจีนและอินเดีย ด้วยการท า Global sourcing เพิ่มฐานการผลิตใน

ต่างประเทศ และการสร้างการยอมรับจากผู้ผลิต OEM ต่างๆที่มีปริมาณความต้องการใช้สูง 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

ปตท. มีแผนการขยายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ไปยังภูมิภาคฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตกของโลก เพื่อเพิ่มความ

หลากหลายในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศไทยและขยายเครือข่ายการท าการค้าโดยการบริหารระบบโลจิสติกส์ โดยอาศัย

บริษัท PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) เป็นกลไกในการขับเคล่ือน อาทิ การจัดหาน้ ามันดิบจากทวีป

อเมริกา และแอฟริกาตะวันตก การเช่าถังเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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ภำคผนวก 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTTNGD) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) และ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTGL) 

ธุรกิจน้ ำมัน ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจน้ ามัน PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 

จ ากัด (PTTOR) ซึ่งรวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด (TLBC) ที่ PTTOR และบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 

100 และ PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ PTT International Trading Pte. 

Ltd. (PTTT) และ PTT International Trading London Ltd (PTTT LND)     

ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ประกอบด้วยบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท 

ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด (TP) 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT TANK)  

ธุรกิจถ่ำนหิน ประกอบด้วย บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 

จ ากัด (PTTGM) Sakari Resources Ltd. (SAR) Straits (Brunei) Pte Ltd (Straits (Brunei)) และ Yoxford H oldings 

ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) (บริษัทย่อยของ PTTGM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นใน SAR ด้วยสัดส่วน

ร้อยละ 95.49 และบริษัทท่ีเหลือถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 100   

ธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) บริษัท พีทีที เอน

เนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด (PTTES) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) และ East Mediterranean Gas Co. 

(EMG) (บริษัทร่วมของ PTTER) 

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. 

(PTTGE) PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) และ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด  (PTT 

DIGITAL)  


